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A1

Projeto Med Technopolis apresenta em Faro planos de ação regionais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2012

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=52301

 

Educação

 

 A 7ª reunião internacional do projeto Med Technopolis realiza-se a 16 e 17 de fevereiro, no edifício

Ninho de Empresas, em Faro. Com início marcado para as 9h00, esta iniciativa é organizada pela ANJE

Faro e conta com a participação da Universidade do Algarve, através da Divisão de Empreendedorismo

e Transferência de Tecnologia (CRIA).

 

 Nesta reunião, serão apresentados os resultados do projeto, designadamente no âmbito dos serviços

de apoio desenvolvidos pelas estruturas de interface tecnológica e dos cursos de formação-ação que

foram dinamizados nas regiões da parceria e nos quais os formandos desenvolveram um projeto

empresarial.

 

 O Med Technopolis entra agora numa nova fase que consistirá no lançamento de Planos de Ação

Regionais, englobando atividades como bolsas de projetos empresariais inovadores, brunches de

negócios e encontros empresariais.

 

 O objetivo central deste projeto é criar uma rede de interface tecnológica, da geração Technopolis,

para a renovação das estruturas existentes, estendendo-a a novas áreas geográficas, incluindo

cidades de média e pequena dimensão no espaço mediterrânico.

 

 São onze as entidades participantes, de cinco países da Europa Mediterrânica: Parque Tecnológico de

Andaluzia (Espanha, líder de projeto); ANJE Algarve, Aprendin, Câmara Municipal de Faro,

Universidade do Algarve (Portugal); CNAM-CNE, Centro Nacional de Empreendedorismo, Toulon Var

Technologies (França); Região de Umbria, Svilluppumbria, Parque Científico e Tecnológico da Sicília

(Itália); Computer Technology Institute and Press Diophantus (Grécia).

 

 O Med Technopolis é cofinanciado pelo programa de cooperação MED e representado na região

algarvia por três entidades - UAlg, Município de Faro e ANJE Algarve.

 

 15 de Fevereiro de 2012 | 11:06
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Projeto Med Technopolis apresenta em Faro planos de ação regionais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2012

Meio: CiênciaPT.net

URL: http://www.cienciapt.net/pt/index2.php?option=com_content&task=view&id=105735&p
op=1&page=0&Itemid=336

 

Escrito por CienciaPT

 

 15-Feb-2012

 

 Nesta reunião, serão apresentados os resultados do projeto, designadamente no âmbito dos serviços

de apoio desenvolvidos pelas estruturas de interface tecnológica e dos cursos de formação-ação que

foram dinamizados nas regiões da parceria e nos quais os formandos desenvolveram um projeto

empresarial.

 

 O Med Technopolis entra agora numa nova fase que consistirá no lançamento de Planos de Ação

Regionais, englobando atividades como bolsas de projetos empresariais inovadores, brunches de

negócios e encontros empresariais.

 

 O objetivo central deste projeto é criar uma rede de interface tecnológica, da geração Technopolis,

para a renovação das estruturas existentes, estendendo-a a novas áreas geográficas, incluindo

cidades de média e pequena dimensão no espaço mediterrânico. São onze as entidades participantes,

de cinco países da Europa Mediterrânica: Parque Tecnológico de Andaluzia (Espanha, líder de projeto);

ANJE Algarve, Aprendin, Câmara Municipal de Faro, Universidade do Algarve (Portugal); CNAM-CNE,

Centro Nacional de Empreendedorismo, Toulon Var Technologies (França); Região de Umbria,

Svilluppumbria, Parque Científico e Tecnológico da Sicília (Itália); Computer Technology Institute and

Press Diophantus (Grécia).

 

 O Med Technopolis é cofinanciado pelo programa de cooperação MED e representado na região

algarvia por três entidades - UAlg, Município de Faro e ANJE Algarve.
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Portugueses descobrem ser vivo mais antigo à face da Terra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=124801

 

Uma equipa científica luso-espanhola acaba de revelar a descoberta, no Mar Mediterrânico, do ser vivo

mais velho da Terra, uma planta marinha que terá pelo menos 100 mil anos, disse hoje à Lusa uma

das autoras da investigação.

 

 A descoberta foi publicada na semana passada na revista Public Library of Science One e refere-se a

um trabalho científico que decorreu entre 2005 e 2009, tendo por objeto a planta Posidónia oceânica.

 

 "Descobrimos espécimes da Posidónia oceânica que poderão ter entre 10 mil e 100 mil anos e

possivelmente mais. Nunca se tinha encontrado na Terra um ser com uma idade tão avançada",

garantiu a investigadora Ester Serrão, do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, que

liderou a equipa portuguesa.

 

 O trabalho científico tinha como objetivo medir a área abrangida por um mesmo indivíduo daquela

espécie, de forma a calcular a sua idade, com base no conhecimento de que a taxa de crescimento da

espécie é de 4 centímetros ao ano.

 

 "A espécie conhece-se há muito tempo, mas o que nós conseguimos agora foi descobrir onde começa

e acaba um mesmo indivíduo da espécie", explica Ester Serrão, observando que, "quando vemos uma

pradaria marinha, não sabemos à partida se vem de uma mesma semente ou de várias sementes".

 

 Assim, o estudo visava determinar se uma planta com um segmento em determinado local do

Mediterrâneo era a mesma que tinha um segmento num outro local, investigação que foi feita com

recurso ao estudo das características genéticas desses segmentos, feito posteriormente em

laboratório.

 

 "Através das características genéticas, podemos ver se as plantas que se encontram em determinado

local vêm todas da mesma semente e portanto se é o mesmo indivíduo, que se vai reproduzindo,

formando clones de si próprio", afirma Ester Serrão.

 

 Sublinha que, nos casos em que se copia a si própria, um mesmo espécime de Posidónia oceânica
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"pode ocupar centenas de metros ou quilómetros, sem que se forme um indivíduo novo, pois é sempre

o mesmo indivíduo a crescer".

 

 Ester Serrão compara os métodos laboratoriais para determinar a "pegada genética" dos espécimes

aos usados para fazer testes de paternidade em humanos ou nas investigações que se podem seguir a

um crime, baseados nos marcadores genéticos existentes nas amostras recolhidas.

 

 Assentes naqueles métodos, a equipa luso-espanhola descobriu vários indivíduos com cerca de 7

quilómetros e um mesmo indivíduo com um comprimento total de 15 quilómetros.

 

 Contudo, a investigadora da Universidade do Algarve considera que os casos mais extremos "não são

necessariamente o resultado da propagação por clones", pois alguns dos fragmentos dispersos ao

longo do fundo marinho podem ter-se desprendido e sido arrastados pelas marés, enterrando-se nos

sedimentos e crescendo a partir daí.

 

 Daí que, e partindo de uma perspetiva conservadora, os cientistas não tenham considerado o maior

espécime, de 15 quilómetros, como sendo contínuo, o que faria com que, aplicando-se a taxa de

crescimento conhecida, a sua idade rondasse os 200 mil anos, optando por datá-lo em 100 mil anos,

datação que Ester Serrão garante ser cientificamente fiável, como "idade mínima".

 

 Ainda assim, há vários outros indivíduos com dezenas de milhares de anos, recolhidos nos 1.544

campos de amostras existentes em 40 pradarias marinhas ao longo dos 3.500 quilómetros de

comprimento do Mar Mediterrânico.

 

 A cientista lamenta que, apesar da sua resistência e longevidade, a Posidónia oceânica esteja a

desaparecer a uma taxa que se estima em 10% nos últimos 100 anos, sobretudo devido à turvação da

água provocada pela poluição marítima, lembrando que a erva marinha se alimenta da luz do sol, pois

faz a fotossíntese.

 

 Sublinhou que se trata de uma planta indispensável para o desenvolvimento da biodiversidade no sul

da Europa, sendo essencial para o crescimento e desenvolvimento de várias espécies de peixe, como

elo da cadeia alimentar oceânica.

 

 O trabalho de campo do estudo foi efetuado entre 2005 e 2008 e os posteriores trabalhos de

investigação laboratorial decorreu em 2009 no Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve.

 

 Contudo, a primeira publicação científica do trabalho só teve lugar na semana passada, encontrando-

se gratuitamente acessível online à comunidade científica de todo o Mundo.

 

 Redacção DORS
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A10

Arqueologia subaquática em debate no próximo Café Oceano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=124792

 

Arqueologia subaquática no Mundo e no Algarve vai ser o tema do próximo Café Oceano, espaço de

discussão informal sobre assuntos relacionados com o oceano, marcado para quinta-feira, 16, no Pátio

das Letras, em Faro.

 

 A importância da arqueologia subaquática para o conhecimento da evolução da ocupação humana e

as técnicas utilizadas para descobrir estes registos escondidos da história e da pré-história são alguns

dos temas em debate.

 

 O orador desta sessão será Nuno Bicho, docente e investigador da Universidade do Algarve (UAlg).

 

 O Café Oceano nasceu de uma ideia original dos alunos de Oceanografia da antiga Faculdade de

Ciências do Mar e do Ambiente (FCMA) e da docente Cristina Veiga Pires, também docente naquela

faculdade e atualmente subdiretora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UAlg.

 

 Esta tertúlia decorre uma vez por mês, num café-bar de Faro. Para participar, não é preciso ser

especialista, bastam a curiosidade e o interesse pelas matérias em debate.

 

 Redacção DORS

 

 12:37 terça-feira, 14 fevereiro 2012
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Projeto Med Technopolis apresenta em Faro planos de ação regionais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2012

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=d8ffe0099bb7e2c98f8e6e5c37baffa2

 

Tavira, 15 Fev (Rádio Horizonte Algarve)

 

 A 7ª reunião internacional do projeto Med Technopolis realiza-se a 16 e 17 de fevereiro, no edifício

Ninho de Empresas, em Faro.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve

 

 Com início marcado para as 9h00, esta iniciativa é organizada pela ANJE Faro e conta com a

participação da Universidade do Algarve, através da Divisão de Empreendedorismo e Transferência de

Tecnologia (CRIA).
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Campus em Férias Páscoa 2012 com inscrições abertas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2012

Meio: Algarve Digital Online

URL: http://www.algarvedigital.pt/algarve/print.php?sid=5597

 

Artigos / Faro

 

 15 de Fevereiro de 2012

 

 O Gabinete de Desporto da Associação Académica da Universidade do Algarve irá dar continuidade à

iniciativa "Campus em Férias", através da realização de uma semana repleta de animação recreativa,

educativa, lúdica e desportiva.

 

 De 26 a 30 de Março de 2012, todas as crianças participantes, com idades compreendidas entre os 6

e os 12 anos de idade, terão acesso às mais diversas atividades de ciências, desporto, cinema,

workshops, passeios, entre outras, em horário ininterrupto das 09:00h às 17:00h.

 

 O preço de inscrição é de 90EUR (80 EUR se for efetuada antes do final do mês de Fevereiro),

estando incluída a alimentação (Almoço e Lanches), seguro, acesso a todas as atividades, uma T-Shirt

e um CD com fotos.

 

 O nº de participantes semanal é de 30, sendo que estarão divididos em grupos de acordo com o seu

escalão etário, permitindo desta forma uma melhor adaptação das atividades à idade dos

participantes.

 

 Mais informações sobre esta iniciativa podem ser obtidas na delegação da Associação Académica em

Gambelas, na Rua das Túlipas, Lote 36, (perto do Centro de Ténis de Faro) e no Gabinete de Desporto

da AAUAlg, situado no Campus da Penha (por baixo da Cantina Universitária). Podem também ser

obtidas informações através dos seguintes contactos: Tel.: +351 289 896 422; Telemóvel: +351 91

700 93 52; email:; Webpage:;

 

 Este artigo é de Algarve Digital

 

 http://www.algarvedigital.pt/algarve/
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 O endereço para este artigo é:

 

 http://www.algarvedigital.pt/algarve/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=5597

 

 Ligações neste artigo

 

 [1] http://www.algarvedigital.pt/algarve/javascript:void(0);/*1329309791696*/

 

 [2] http://www.algarvedigital.pt/algarve/javascript:void(0);/*1329309809328*/

 

 

Página 13



A14

  Tiragem: 130000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 8,89 x 11,36 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40214768 15-02-2012

Boa notícia do dia

Uma equipa científica
luso-espanhola acaba de
revelar a descoberta, no
Mar Mediterrânico, do ser
vivo mais velho da Terra,
uma planta marinha que
terá pelo menos 100 mil
anos, disse ontem à agên-
cia Lusa uma das autoras
da investigação.

A descoberta foi pu-
blicada na semana passa-
da na revista Public Li-
brary of Science One e
refere-se a um trabalho
científico que decorreu
entre 2005 e 2009, tendo
por objeto a planta Posi-
dónia oceânica.

“Descobrimos espéci-
mes da Posidónia oceâni-
ca que poderão ter entre
10 mil e 100 mil anos e
possivelmente mais. Nun-
ca se tinha encontrado
na Terra um ser com
uma idade tão avançada”,
garantiu Ester Serrão,
do Centro de Ciências
do Mar da Universidade
do Algarve, que liderou
a equipa portuguesa.

O trabalho científico ti-
nha como objetivo medir
a área abrangida por um
mesmo indivíduo daquela
espécie, de forma a calcu-
lar a sua idade.

Descoberta planta

com 100 mil anos
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Antena 1

 	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:16:57

 	Hora de emissão: 13:26:00 
ID: 40231011

 
15/02/2012

"Todos somos Europa"

 

"Todos somos Europa" são sessões promovidas pelo Centro Europe Direct do Algarve, neste ambito,

vamos conhecer casos de cidadãos europeus que tem o Algarve como dos locais preferidos.

Declarações de Teresa Borges, responsável pelo Gabinete da Mobilidade na Universidade do Algarve.
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Campus em Férias Páscoa 2012
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2012

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-
1&cat=Desporto&scat=Ar%20livre&id=13575

 

com inscrições abertas - 15.02.12

 

 O Gabinete de Desporto da Associação Académica da Universidade do Algarve irá dar continuidade à

iniciativa "Campus em Férias", através da realização de uma semana repleta de animação recreativa,

educativa, lúdica e desportiva.

 

 De 26 a 30 de Março de 2012, todas as crianças participantes, com idades compreendidas entre os 6

e os 12 anos de idade, terão acesso às mais diversas atividades de ciências, desporto, cinema,

workshops, passeios, entre outras, em horário ininterrupto das 09:00h às 17:00h. Saiba mais em

ALGARVE PRESS DIÁRIO

 

 - e-mail
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Projeto Med Technopolis apresenta em Faro planos de ação regionais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2012

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=22775&visual=8&id=0&print_article
=1

 

15-02-12

 

 A 7ª reunião internacional do projeto Med Technopolis realiza-se a 16 e 17 de fevereiro, no edifício

Ninho de Empresas, em Faro.

 

 Com início marcado para as 9h00, esta iniciativa é organizada pela ANJE Faro e conta com a

participação da Universidade do Algarve, através da Divisão de Empreendedorismo e Transferência de

Tecnologia (CRIA).

 

 Nesta reunião, serão apresentados os resultados do projeto, designadamente no âmbito dos serviços

de apoio desenvolvidos pelas estruturas de interface tecnológica e dos cursos de formação-ação que

foram dinamizados nas regiões da parceria e nos quais os formandos desenvolveram um projeto

empresarial.

 

 O objetivo central deste projeto é criar uma rede de interface tecnológica, da geração Technopolis,

para a renovação das estruturas existentes, estendendo-a a novas áreas geográficas, incluindo

cidades de média e pequena dimensão no espaço mediterrânico.

 

 São onze as entidades participantes, de cinco países da Europa Mediterrânica: Parque Tecnológico de

Andaluzia (Espanha, líder de projeto); ANJE Algarve, Aprendin, Câmara Municipal de Faro,

Universidade do Algarve (Portugal); CNAM-CNE, Centro Nacional de Empreendedorismo, Toulon Var

Technologies (França); Região de Umbria, Svilluppumbria, Parque Científico e Tecnológico da Sicília

(Itália); Computer Technology Institute and Press Diophantus (Grécia).

 

 O Med Technopolis é cofinanciado pelo programa de cooperação MED e representado na região

algarvia por três entidades - UAlg, Município de Faro e ANJE Algarve.

 

 Mais informações em www.medtechnopolis.eu

 

 Algarve Primeiro: o seu mundo informativo
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Algarve O projecto Querença promove inovação junto da hotelaria de Vilamoura

Residência criativa atrai quatro designers
voluntários para libertar interior algarvio
Jovens universitários dão a conhecer o cocktail do camponês: medronho, mel e limão. E, para 
o próximo mercadinho, prometem gelado de dióspiro e rebuçados e tangerina e canela 

a Aos nove estudantes da Universi-
dade do Algarve residentes na aldeia 
de Querença juntaram-se ontem mais 
quatro voluntários, na área de design 
e comunicação, para “ajudar a relan-
çar a imagem” do projecto destinado 
a revitalizar o mundo rural. O Tivoli 
Marina-Vilamoura juntou-se à iniciati-
va e aproveitou o Dia dos Namorados 
para conceber uma ementa com os 
morangos e as couves produzidas nes-
ta zona do barrocal algarvio, às portas 
da serra do Caldeirão.  

O director-geral do Tivoli, Jorge Bel-
dade, explicou que fez “uma parceria 
com o projecto Querença” para dar a 
conhecer as potencialidades de uma 
região que não se esgota na orla costei-
ra. “Propus, e estamos a trabalhar, pa-
ra que seja feito uma mercadinho, com 
produtos desta aldeia, aqui, frente ao 
hotel, junto à marina.” A realização de 
um mercado, orientado pelos jovens, 
é uma das actividades realizadas com 
êxito pelos nove licenciados ou com o 
grau de mestre que há seis meses coa-
bitam com os aldeãos. Com formações 
diversas, desde a gestão ao marketing, 
passando pela biologia, agronomia, 
ambiente e turismo – as universidades 
estão a virar uma página na história 
desta aldeia. No último domingo de 
cada mês, no largo da igreja, realiza-se 
um mercadinho – a montra dos produ-
tos da terra. O próximo vai terá lugar 
dia 26 e, como é habitual, as trocas 
comerciais começam depois das 10h, 
quando termina a missa.

Telemedicina na aldeia 
Jorge Beldade, no mês passado, foi 
um dos citadinos que se deslocaram 
ao barrocal para apreciar in loco a vi-
da da aldeia, mas tinha um interesse 
particular. O hotel, de cinco estrelas, 
montou lá uma banca para dar a co-
nhecer uma inovação, na área das 
bebidas. “Criamos um cocktail com 
produtos de Querença”, diz. A receita 
foi recuperada das tradições locais e 
a bebida passou a ser servida no bar 
do Tivoli. Por ser muito energética, 
era apreciada pelos camponeses. Na 
noite do Dia dos Namorados foram os 
morangos produzidos nos contrafor-
tes da serra do Caldeirão que fi zeram 
as delícias dos jantares românticos, à 
beira da marina de Vilamoura. 

Tiago Aleixo, agrónomo, lamenta 
a falta de chuva. “Ano bissexto, cabe 
tudo dentro de um cesto, toda a gente 
me cita o dito popular.” Por experi-

ência própria já concluiu que a pro-
dução agrícola, de sequeiro, “vai ser 
fraca”. No que diz respeito às culturas 
de regadio, em terrenos cedidos para 
o projecto, “as coisas estão a correr 
bem”. As couves e as alfaces, acres-
centa, “estão lindas”.

O programa de revitalização da al-
deia, Da Teoria à Acção-Empreender 
o Mundo Rural, lançado pela Univer-
sidade do Algarve e pela Fundação 
Manuel Viegas Guerreiro, recebeu, 
entretanto, o apoio da Fundação Ca-
louste Gulbenkian e prepara-se lançar 
uma nova etapa. “Estamos a preparar 
uma experiência piloto com a PT, na 
área do conhecimento e novas tecno-
logias”, diz o coordenador local do 
projecto, João Ministro. A ideia con-
siste em montar “um sistema que per-
mita ter acesso – com recurso às novas 
tecnologias – de todos os serviços que 
existem na cidade, sem sair do contac-

Idálio Revez
Mercado no largo da igreja de Querença realiza-se desde Outubro

VASCO CÉLIO

to directo com a natureza” – desde a 
telemedicina à segurança, passando 
pela oferta turística à criação de em-
presas. “Vamos ter a aldeia global à 
distância de um clique.”   

O grupo de designers – Mafalda, 
Adriana, Cindy e Cátia – integram a 
residência criativa que ontem se ins-
talou na aldeia, por uma semana. Do 
primeiro contacto com o território, 
revelaram ao PÚBLICO, fi caram bem 
impressionadas: Mafalda achou “mui-
to interessante” a Rocha dos Corvos, 
a caminho do sítio de paisagem pro-
tegida da Fonte da Benémola, no ro-
teiro das sete fontes. Cátia assinalou 
a “diversidade de cores das plantas”. 
Luís Caracinha, que faz parte do grupo 
inicial, deu as boas-vindas às colegas 
que vão ter a tarefa de descobrir os 
caminhos da comunicação, para levar 
turistas a desvendar o interior do Al-
garve e a beleza que a serra encerra.

Nos laboratórios da Universidade 
do Algarve, Dulce Almeida 
prepara o primeiro produto 
da investigação aplicada com 
produtos de Querença. Trata-se de 
uma barra energética, feita com 
figo, amêndoa, alfarroba e mel. 
De resto, o próximo mercadinho 
será dedicado à inovação. Na 
ocasião, a par dos produtos 
agrícolas que os agricultores 
vão vender directamente aos 
consumidores, os alunos de 
Engenharia Alimentar da 
Universidade do Algarve vão dar 
a conhecer também as últimas 
novidades na valorização dos 

produtos tradicionais – gelado 
de dióspiro, gelatina de romã, 
chocolate de alfarroba, rebuçados 
de tangerina e canela. Um dos 
segredos da aldeia é o gelado 
artesanal, conhecido pelo “gelado 
da Bi Correia” – uma senhora 
que foi emigrante em França e 
descobriu em Paris, pela mão 
de um italiano, a arte de fazer 
sorvetes. De regresso à terra, 
nos montes e vales encontrou as 
nozes e as amoras silvestres, a 
matéria-prima de que precisava 
para fazer uma espécie de gelado 
italiano, com toque francês e 
sabor português.

A barra energética de Querença
Universidade aposta nos produtos tradicionais
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Formação Básica em Nutrição Clínica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2012

Meio: Portal da Saúde.pt

URL: http://www.min-
saude.pt/portal/conteudos/a+saude+em+portugal/noticias/formacao+faro.htm

 

Grupo de Nutrição Clínica do Hospital de Faro promove Formação Básica em Nutrição Clínica dias 22 e

23 de Fevereiro.

 

 O Grupo de Nutrição Clínica do Hospital de Faro, em parceria com o Mestrado Integrado de Medicina

da Universidade do Algarve (UAlg), promove nos dias 22 e 23 de Fevereiro uma Formação Básica em

Nutrição Clínica.

 

 A formação terá lugar no Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da UAlg, entre as 14 e as

18 horas.

 

 A sessão destina-se aos alunos do 3.º ano do Mestrado integrado de Medicina e debruçar-se-á sobre

a desnutrição relacionada com a doença e a nutrição artificial (entérica e parentérica).

 

 

Página 20



A21

"A ciência que se faz no Instituto do Mar da UC tem sido de excelência"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/02/2012

Meio: Cabra.net

URL: http://www.acabra.net/artigos/a-cincia-que-se-faz-no-instituto-do-mar-da-uc-tem-sido-
de-excelncia

 

Terça, 14 de Fevereiro de 2012

 

 por

 

 José Xavier, cientista polar, é investigador do Instituto do Mar da UC, desde 2009, e soma já sete

expedições à Antártida. Depois da licenciatura em Biologia na Universidade do Algarve, em 1997,

rumou até Cambridge, onde também é investigador. Procura descobrir como os animais do polo sul se

adaptam às alterações climáticas e recebeu, no último ano, o prémio Martha T. Muse, o "nobel" para a

ciência polar. A paixão pelo mar e a vontade de levar a ciência a todos marcam o precurso de José

Xavier. Por Filipe Furtado

 

 Foi um processo relativamente simples, até era mais giro perceber por que é que segui Biologia.

Sempre gostei muito do mar. Nasci numa vila, em Azambuja, que fica a 50 quilómetros da praia.

Então, ir para a praia, para mim, era um privilégio. Sempre que estava na praia estava muito

contente: praia, biquínis, ondas, sempre fiz muito desporto ligado às ondas. Estava de férias. Depois

decidi que queria Biologia, e só a partir do terceiro ano de faculdade é que percebi que precisava de

algo mais. Ir às aulas era porreiro, mas faltava algo, não sabia o que era ser cientista. Será que quero

ser cientista? Será que quero dar aulas no liceu? O que é que eu vou fazer? Meti-me em vários

projetos científicos com professores de que gostava. Passados dois ou três anos, entrei para estágio,

falei com uma professora no Algarve e disse-lhe que gostava de dar o passo a seguir. No mundo ideal,

eu queria trabalhar com o melhor do mundo. Então, havia um colaborador dela que estava em

Cambridge. Já me conhecia há três anos. É raro um professor conhecer um aluno tão bem, já sabia o

que era capaz de fazer, e perguntou-me: "gostavas de ir para Cambridge?". Fui para Cambridge,

acabei o estágio e gostaram tanto de mim a partir daí que trabalhei um ano para eles dentro do

Instituto da Antártida, a British Antartic Survey, já a candidatar-me para doutoramento, e depois de

doutoramento para pós-doutoramento. Fiquei como investigador convidado. Estou aqui como

investigador e sou investigador em Cambridge. Isto começou em 97, até agora. Em 2005, voltei a

Portugal e ajudei a estabelecer o comité Português para o Ano Polar Internacional.

 

 Ganhei o prémio da fundação americana Martha T. Muse, que é o equivalente ao Nobel para a Ciência
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Polar. Agora, imagina: dão-te 100 mil dólares para a tua conta bancária, não é para a ciência. Tens

americanos, ingleses, franceses que fazem ciência há 200 anos. Nós começámos há cinco anos. O

impacto que tivemos foi muito grande. A ciência que se faz aqui, no Instituto do Mar da Universidade

de Coimbra, tem sido de excelência. Estou aqui desde 2009.

 

 O projeto tinha como objetivo compreender como os animais na Antártida são capazes de se adaptar

às alterações climáticas ou não. O que fui estudar foram duas espécies de pinguim [Gentoos e

Chinstrap], que se estão a reproduzir ao mesmo tempo na pior área do planeta. São pinguins

adaptados às águas frias e é ali que as águas estão a aquecer rapidamente. O que queríamos ver era

como é que estavam a lidar com isso e como é que estavam a competir por comida.

 

 Este ano, concluímos que estavam a comer a mesma coisa, o que para nós foi surpreendente. Não

havia qualquer estudo de dieta naquelas colónias, Hannah Point e Sando Point, em Livingston Island.

Estavam a comer a mesma coisa, o "krill", o camarão do antártico, o elemento mais abundante. O que

eu esperava, seguindo Darwin, é que se há duas espécies que estão a ocupar o mesmo habitat e a

comer a mesma coisa, mais cedo ou mais tarde, uma vai desaparecer. Isto é a teoria. O que temos é

duas espécies que se estão a reproduzir, a ocupar o mesmo habitat, a comer a mesma coisa e os

mesmos tamanhos. Está aqui algo errado. A dinâmica como exploram o meio ambiente, que nós não

conhecemos, começa a ficar interessante. O que queremos perceber agora é como estes animais

exploram o meio ambiente quando vão à procura de comida, não sabemos isso. É o que queremos

fazer no futuro: pôr pequenos "GPS tracking tags" nas costas deles, para saber a que profundidade e

a que áreas vão.

 

 Uma das coisas muito interessantes em relação à Antártida é que os animais não têm medo de nós. É

engraçado: muitos deles, se não te mexeres, é que vêm para ao pé de ti. Claro que, se temos de os

estudar, temos de ser mais proativos. Temos uma rede, do estilo de apanhar borboletas, mas mais

rija. Depois, basicamente, é um "sprint" de dez segundos: agarramos os pinguins, sempre pelas

pernas. Tínhamos o José Seco, estudante, que os agarrava contra o peito e, passados dez segundos, o

pinguim relaxava. Agarrávamos o pinguim por cima das asas, não por baixo, medíamos o bico,

retirávamos as penas e sangue. Era um procedimento de cinco a dez minutos. Marcávamo-los com

uma pontinha preta, para não trabalharmos mais com aquele animal. O pinguim olhava para nós: "o

que é que se passou aqui?". E continuava com a sua vidinha.

 

 Antes de ires para a Antártida, tens de te preparar psicologicamente. Há uma preparação de vários

cenários, como lidar com pessoal que beba um bocadinho de mais ou alguém que tenha um problema

de stress, algo que não tenhas equacionado. "Estou no fim do mundo, não me quero adaptar a isto e

vou entrar em depressão". Se vês um colega teu a fazer isso, como vais proceder? Isto é muito fácil,

porque temos um plano de trabalho muito exigente. Preparar esta expedição demora dois ou três

anos. Estás muito focado, estás muito concentrado com a ciência. O navio abastece e recolhe coisas

no início e no fim de cada época com comida para mais de um ano, para não haver problemas. A

Página 22



reciclagem é levada ao extremo.

 

 Temos uma imagem de junho, de quando passou um navio e trocámos garrafas de whisky por um

cesto de maçãs. Damos valor a essas coisas muito simples. Depois de dois ou três meses, passas das

frutas e dos legumes para os congelados e enlatados. Tínhamos de cozinhar de quatro em quatro dias,

limpar a base uma vez por semana. Tínhamos a noite do cinema às quartas e aos domingos; quem

cozinhasse tinha de fazer uma sobremesa e depois víamos um filme a comer pipocas. E quem cozinha

pode escolher a música. Ouvíamos a BBC e o relato da bola.

 

 É o ideal. Para sermos dos melhores temos de trabalhar com os melhores. O que queremos, em

termos de estratégia, em Portugal, é trabalhar com os melhores - definimos como estratégia trabalhar

com o Reino Unido, Espanha e Brasil. Espanha porque é aqui ao lado e já são bons; o Brasil porque

fala a nossa língua, e o Reino Unido por que é dos melhores do mundo. Tenho trabalhado com eles

desde sempre. Eles têm as bases, os navios. Têm uma infraestrutura que nos pode ajudar bastante.

 

 Essa parte de mostrar o que se faz é o teu dever como cientista. Para seres pago pelos teus cidadãos

tens o direito e o dever de mostrar esses conhecimentos. Se chegasse aqui, há dez anos atrás, nos

sentássemos aqui nesta mesa e dissesse que estudo pinguins na Antártida. pronto, traz aí mais uma

cerveja que este gajo está bêbedo. Era impossível. Quebrámos muitas barreiras psicológicas,

mostrámos que somos muito jovens mas muito bons. Somos reconhecidos nacionalmente e

internacionalmente, e temos essa preocupação educativa muito grande de levar a ciência a todos.

 

Acabra .Net
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Portugueses descobrem ser vivo mais antigo à face da Terra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/02/2012

Meio: Ciência Hoje.pt

URL: http://www.cienciahoje.pt/index.php?oid=53037&op=all

 

Posidónias oceânicas com dez mil e cem mil anos

 

 2012-02-14

 

 Crescimento da planta é lento e pode levar 600 anos a cobrir 80 quilómetros. (Imagem: UAlg)

 

 Uma equipa científica luso-espanhola acaba de revelar a descoberta, no Mar Mediterrânico, do ser

vivo mais velho da Terra, uma planta marinha que terá pelo menos 100 mil anos, segundo disse hoje

uma das autoras da investigação. A descoberta foi publicada na semana passada na revistaPublic

Library of Science One(PloS One) e refere-se a um trabalho científico que decorreu entre 2005 e 2009,

tendo por objecto a Posidónia oceânica.

 

 "Descobrimos espécimes da Posidónia oceânica que poderão ter entre dez mil e 100 mil anos e

possivelmente mais. Nunca se tinha encontrado na Terra um ser com uma idade tão avançada",

garantiu a investigadora Ester Serrão, do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, que

liderou a equipa portuguesa.  O trabalho científico tinha como objectivo medir a área abrangida por

um mesmo indivíduo daquela espécie, de forma a calcular a sua idade, com base no conhecimento de

que a taxa de crescimento da espécie é de quatro centímetros ao ano.

 

 "A espécie conhece-se há muito tempo, mas o que nós conseguimos agora foi descobrir onde começa

e acaba um mesmo indivíduo da espécie", explica Ester Serrão, observando que,"quando vemos uma

pradaria marinha, não sabemos à partida se vem de uma mesma semente ou de várias sementes".

 

 Assim, o estudo visava determinar se uma planta com um segmento em determinado local do

Mediterrâneo era a mesma que tinha um segmento num outro local, investigação que foi feita com

recurso ao estudo das características genéticas desses segmentos, feito posteriormente em

laboratório.

 

 "Através das características genéticas, podemos ver se as plantas que se encontram em determinado

local vêm todas da mesma semente e portanto se é o mesmo indivíduo, que se vai reproduzindo,
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formando clones de si próprio", afirma ainda Ester Serrão. Sublinha que, nos casos em que se copia a

si própria, um mesmo espécime de Posidónia oceânica"pode ocupar centenas de metros ou

quilómetros, sem que se forme um indivíduo novo, pois é sempre o mesmo indivíduo a crescer".

 

 A investigadora compara os métodos laboratoriais para determinar a "pegada genética" dos

espécimes aos usados para fazer testes de paternidade em humanos ou nas investigações que se

podem seguir a um crime, baseados nos marcadores genéticos existentes nas amostras recolhidas.

 

 Assentes naqueles métodos, a equipa luso-espanhola descobriu vários indivíduos com cerca de sete

quilómetros e um mesmo indivíduo com um comprimento total de 15 quilómetros. Contudo, a

investigadora da Universidade do Algarve considera que os casos mais extremos"não são

necessariamente o resultado da propagação por clones", pois alguns dos fragmentos dispersos ao

longo do fundo marinho podem ter-se desprendido e sido arrastados pelas marés, enterrando-se nos

sedimentos e crescendo a partir daí.

 

 Equipa estuda "pegada genética" de Posidónia oceânica. (Imagem: Wikipédia)

 

 Daí que, e partindo de uma perspectiva conservadora, os cientistas não tenham considerado o maior

espécime, de 15 quilómetros, como sendo contínuo, o que faria com que, aplicando-se a taxa de

crescimento conhecida, a sua idade rondasse os 200 mil anos, optando por datá-lo em 100 mil anos,

datação que Ester Serrão garante ser cientificamente fiável, como"idade mínima".

 

 Ainda assim, há vários outros indivíduos com dezenas de milhares de anos, recolhidos nos 1.544

campos de amostras existentes em 40 pradarias marinhas ao longo dos 3.500 quilómetros de

comprimento do Mar Mediterrânico.

 

 Em risco de desaparecer

 

 A cientista lamenta que, apesar da sua resistência e longevidade, a Posidónia oceânica esteja a

desaparecer a uma taxa que se estima em dez por cento nos últimos 100 anos, sobretudo devido à

turvação da água provocada pela poluição marítima, lembrando que a erva marinha se alimenta da luz

do sol, pois faz a fotossíntese.

 

 Sublinhou que se trata de uma planta indispensável para o desenvolvimento da biodiversidade no sul

da Europa, sendo essencial para o crescimento e desenvolvimento de várias espécies de peixe, como

elo da cadeia alimentar oceânica.

 

 O trabalho de campo do estudo foi efectuado entre 2005 e 2008 e os posteriores trabalhos de

investigação laboratorial decorreu em 2009 no Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve.

Contudo, a primeira publicação científica do trabalho só teve lugar na semana passada, encontrando-
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se gratuitamente acessível 'online' à comunidade científica de todo o Mundo.
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Paulo Serra apresenta em Loulé "O realismo mágico na literatura portuguesa"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/02/2012

Meio: Jornal Hardmúsica.pt

URL: http://www.hardmusica.pt/noticia_detalhe.php?cd_noticia=12019

 

Paulo Serra, Mestre em Literatura Comparada e Licenciado em Línguas e Literaturas Modernas,

professor e investigador na área do realismo mágico apresentará pelas 21:30 do dia 27 de Fevereiro,

na Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen, o seu livro "O Realismo Mágico na

Literatura Portuguesa", um trabalho resultante da sua tese.

 

 O realismo mágico define-se como um fenómeno de renovação da ficção literária. Numa narrativa

realista em que intervêm elementos mágicos, sem se procurar provocar o desconcerto do leitor, o

realismo mágico surge aliado a uma preocupação de vários escritores contemporâneos, como Gabriel

García Márquez, Isabel Allende, Salman Rushdie, José Saramago, Hélia Correia, de evidenciar a

complexidade do real e da história oficial de cada nação. Este conceito revela-se um instrumento

eficaz à literatura comparada e aos estudos culturais, visto que o realismo mágico assenta igualmente

na mitologia e no folclore, lê-se na nota de imprensa.

 

 Segundo autor o realismo mágico influenciou e abriu novos rumos à ficção literária portuguesa do

pós-25 de Abril, fazendo uma análise aprofundada de casos específicos como são a  ficção de Lídia

Jorge e João de Melo, autores que melhor exploraram o realismo mágico.

 

 Nesta a presentação conta com a presença de Petar Petrov, doutor em Literatura Comparada

(Portuguesa e Brasileira) pela Universidade de Lisboa, professor Associado da Faculdade de Ciências

Humanas e Sociais da Universidade do Algarve (docente das disciplinas de Literatura Portuguesa

Moderna e Contemporânea, Literaturas Estrangeiras de Língua Portuguesa e Literatura Comparada), e

ainda de Lídia Jorge, a conhecida escritora natural de Loulé.
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A28

Portugueses descobrem ser vivo mais antigo à face da Terra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/02/2012

Meio: Lusa.pt

URL: http://noticias.sapo.pt/tec_ciencia/artigo/portugueses-descobrem-ser-vivo-m_2553.html

 

14 de Fevereiro de 2012, 10:15

 

 Uma equipa científica luso-espanhola acaba de revelar a descoberta, no Mar Mediterrânico, do ser

vivo mais velho da Terra, uma planta marinha que terá pelo menos 100 mil anos.

 

 A descoberta foi publicada na semana passada na revista Public Library of Science One e refere-se a

um trabalho científico que decorreu entre 2005 e 2009, tendo por objeto a planta Posidónia oceânica.

 

 "Descobrimos espécimes da Posidónia oceânica que poderão ter entre 10 mil e 100 mil anos e

possivelmente mais. Nunca se tinha encontrado na Terra um ser com uma idade tão avançada",

garantiu a investigadora Ester Serrão, do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, que

liderou a equipa portuguesa.

 

 O trabalho científico tinha como objetivo medir a área abrangida por um mesmo indivíduo daquela

espécie, de forma a calcular a sua idade, com base no conhecimento de que a taxa de crescimento da

espécie é de 4 centímetros ao ano.

 

 "A espécie conhece-se há muito tempo, mas o que nós conseguimos agora foi descobrir onde começa

e acaba um mesmo indivíduo da espécie", explica Ester Serrão, observando que, "quando vemos uma

pradaria marinha, não sabemos à partida se vem de uma mesma semente ou de várias sementes".

 

 Assim, o estudo visava determinar se uma planta com um segmento em determinado local do

Mediterrâneo era a mesma que tinha um segmento num outro local, investigação que foi feita com

recurso ao estudo das características genéticas desses segmentos, feito posteriormente em

laboratório.

 

 "Através das características genéticas, podemos ver se as plantas que se encontram em determinado

local vêm todas da mesma semente e portanto se é o mesmo indivíduo, que se vai reproduzindo,

formando clones de si próprio", afirma Ester Serrão.
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 A investigadora sublinha que, nos casos em que se copia a si própria, um mesmo espécime de

Posidónia oceânica "pode ocupar centenas de metros ou quilómetros, sem que se forme um indivíduo

novo, pois é sempre o mesmo indivíduo a crescer".

 

 "Pegada genética"

 

 Ester Serrão compara os métodos laboratoriais para determinar a "pegada genética" dos espécimes

aos usados para fazer testes de paternidade em humanos ou nas investigações que se podem seguir a

um crime, baseados nos marcadores genéticos existentes nas amostras recolhidas.

 

 Assentes naqueles métodos, a equipa luso-espanhola descobriu vários indivíduos com cerca de 7

quilómetros e um mesmo indivíduo com um comprimento total de 15 quilómetros.

 

 Contudo, a investigadora da Universidade do Algarve considera que os casos mais extremos "não são

necessariamente o resultado da propagação por clones", pois alguns dos fragmentos dispersos ao

longo do fundo marinho podem ter-se desprendido e sido arrastados pelas marés, enterrando-se nos

sedimentos e crescendo a partir daí.

 

 Daí que, e partindo de uma perspetiva conservadora, os cientistas não tenham considerado o maior

espécime, de 15 quilómetros, como sendo contínuo, o que faria com que, aplicando-se a taxa de

crescimento conhecida, a sua idade rondasse os 200 mil anos, optando por datá-lo em 100 mil anos -

datação que Ester Serrão garante ser cientificamente fiável, como "idade mínima".

 

 Espécie em risco

 

 Ainda assim, há vários outros indivíduos com dezenas de milhares de anos, recolhidos nos 1.544

campos de amostras existentes em 40 pradarias marinhas ao longo dos 3.500 quilómetros de

comprimento do Mar Mediterrânico.

 

 A cientista lamenta que, apesar da sua resistência e longevidade, a Posidónia oceânica esteja a

desaparecer a uma taxa que se estima em 10% nos últimos 100 anos, sobretudo devido à turvação da

água provocada pela poluição marítima, lembrando que a erva marinha se alimenta da luz do sol, pois

faz a fotossíntese.

 

 Sublinhou que se trata de uma planta indispensável para o desenvolvimento da biodiversidade no sul

da Europa, sendo essencial para o crescimento e desenvolvimento de várias espécies de peixe, como

elo da cadeia alimentar oceânica.

 

 O trabalho de campo do estudo foi efetuado entre 2005 e 2008 e os posteriores trabalhos de

investigação laboratorial decorreu em 2009 no Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve.
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 Contudo, a primeira publicação científica do trabalho só teve lugar na semana passada, encontrando-

se gratuitamente acessível online à comunidade científica de todo o Mundo.
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A31

Bolsa de Investigação (m/f)(14-02-12)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/02/2012

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/Emprego/Emprego-Nacional/content/Bolsa-de-Investigacao-
mf14-02-12?viewall=true&print=true

 

Centro de Ciências do Mar do Algarve

 

 Anúncio para atribuição de Bolsa de Investigação - 1 vaga

 

 No âmbito do projecto PTDC/MAR/098643/2008

 

 Ref. ª: CCMAR/BI/0006/2012

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR) abre concurso para atribuição de uma bolsa de

 

 investigação no âmbito do projecto MODELA - PTDC/MAR/098643/2008, designado por "Modelação da

dinâmica larvar de peixes e processos oceanográficos relevantes." financiado por fundos nacionais

através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) / MCTES-PIDDAC, nas seguintes condições:~

 

 Funções a desempenhar:

 

 O trabalho de bolsa será realizado em Lisboa/Faro/Aveiro e consistirá em:

 

 . Auxílio na realização das tarefas do projecto que incluem experiências em condições controladas de

 

 crescimento e sobrevivência larvar,

 

 . Trabalhar por turnos na realização das experiências laboratoriais;

 

 . Colheita de amostras no mar de zoo- e ictioplâncton em campanha oceanográfica;

 

 . Determinação da produção de ovos em copépodes Calanoida;

 

 . Quantificação de ácidos nucleícos nas larvas e aplicação da razão RNA:DNA.
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 Orientação Cientifica: Professora Doutora Maria Alexandra Anica Teodósio Chícharo, Professora

Associada na Universidade do Algarve e Investigadora do CCMAR.

 

 Requisitos:

 

 . Possuir licenciatura em Biologia, Biologia Marinha ou áreas afins;

 

 Critérios de avaliação:

 

 1.Média de Licenciatura (25%);

 

 2. Noções de Aquacultura em geral, larvicultura e produção de alimento em aquacultura (40%),

 

 3. Conhecimentos de taxonomia e ecologia de zoo- e ictioplâncton (30%).

 

 4. Conhecimentos de inglês, escrito e falado (5%).

 

 O Júri poderá recorrer a entrevista no sentido de solicitar esclarecimentos adicionais, que

considerenecessários.

 

 Condições da bolsa:

 

 Duração de 6 meses, com inicio previsto para Abril de 2012, em regime de exclusividade,

eventualmente renovável por períodos adicionais até ao máximo total de 12 meses, conforme

regulamento de bolsas de investigação cientifica do CCMAR em.

 

 Remuneração: Será de acordo com a tabela de valores das Bolsas de Investigação no país atribuídas

pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. (745.00EUR/mês - BI para Bacharel ou Licenciado).

 

 Prazos de recepção: De 13 de Fevereiro de 2012 a 28 de Fevereiro de 2012.

 

 Candidatura: As candidaturas devem ser feitas em formulário próprio (IP.CCM.040/00) que pode ser

obtido emincluir carta de motivação, uma cópia do certificado de habilitações, Curriculum vitae

detalhado, cópia de Bilhete de Identidade ou passaporte, número de identificação fiscal, e

eventualmente referências.

 

 Envio de candidaturas: As candidaturas devem ser enviadas com a Ref. ª: CCMAR/BI/0006/2012 por

email paraou por correio para Centro de Ciências do Mar, Secretariado, Gab. 2.90, Edifício 7,

Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro. A recepção só é considerada válida

após confirmação por escrito.
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 Divulgação de resultados: A comunicação dos resultados da avaliação será feita até 30 dias úteis após

o termo do prazo de apresentação das candidaturas, mediante comunicação escrita.

 

 Comissão responsável pela selecção: Professora Doutora Maria Alexandra Anica Teodósio Chícharo,

Professora Associada na Universidade do Algarve e Investigadora do CCMAR (presidente do júri),

Doutor Miguel Santos, Investigador no INRB-IPIMAR (Instituto Nacional de Recursos biológicos)

(vogal), Doutora Carla Susana Garrido Coelho, Investigadora do CO-LMG- Bolseira Pós-doutoramento

da FCT (vogal).

 

 Faro, 26 de Janeiro de 2012

 

 [Se desejar manter-se informado sobre as oportunidades de emprego que surgem diariamente na

área do Ambiente e Gestão de Recursos Naturais, siga a página "NaturJobs" que a Naturlink criou no

Twitter em]
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A34

Bolsa de Técnico de Investigação (m/f)(14-02-12)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/02/2012

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/Emprego/Emprego-Nacional/content/Bolsa-de-Tecnico-de-
Investigacao-mf14-02-12?viewall=true&print=true

 

Centro de Ciências do Mar do Algarve

 

 Anúncio para atribuição de Bolsa de Técnico de Investigação - 1 Vaga

 

 No âmbito do projeto PTDC/MAR/120876/2010

 

 Ref. ª: CCMAR/BTI/0007/2012

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR) - grupo FBH abre concurso para atribuição de uma

bolsa de técnico de investiga designado por "Melhoria da reprodução do choco Europeu, Sepia

officinalis (Linnaeus, 1758) em cativeiro: uma abordagem multidisciplinar", financiado pela Fundação

para a Ciência e a Tecnologia (FCT) / MCTESPIDDAC, nas seguintes condições:

 

 Funções a desempenhar:

 

 1. Trabalho diário com o choco Europeu, Sepia officinalis, ao nível de desenvolvimento de tarefas

relacionadas com a melhoria das condições de cultivo e reprodução;

 

 2. Investigação do efeito de diferentes condições de cultivo no comportamento de reprodução, ritmos

de actividade e outros comportamentos sociais do choco Europeu;

 

 3. Participar na investigação do efeito do aumento da heterozigotia na eventual melhoria do cultivo do

choco Europeu;

 

 4. Colaboração nas tarefas de amostragem do projecto;

 

 5. Assegurar, em regime de rotação, as tarefas de manutenção dos animais durante o fim-de-semana

e/ou feriados e a elaboração de relatórios correspondente.

 

 Orientação Cientifica: Doutor António de Vilhena Andrade Ferreira Sykes, Investigador no CCMAR e
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coordenador do projeto; Doutor Eduardo Nuno Barata, Investigador Integrado no CCMAR e Prof.

Auxiliar da Universidade de Évora; Doutora Catarina Cortes Valente de Oliveira, Investigadora no

CCMAR.

 

 Requisitos:

 

 1. Possuir licenciatura em Biologia, Biologia Marinha ou licenciatura na área das Ciências do Meio

Aquático;

 

 2. Ter disponibilidade para trabalho fora de horas, ao fim de semana e/ou feriados, sempre que o

trabalho do projecto o determine (demonstrada por escrito na carta de motivação utilizando estas

palavras);

 

 3. Possuir carta de condução.

 

 Critérios de avaliação:

 

 1. Classificação final da Licenciatura em área relevante (factor de ponderação 25%);

 

 2. Experiência em observação do comportamento animal, demonstrado através de projectos de fim

de curso ou voluntariado em projectos relevantes (factor de ponderação 35%);

 

 3. Experiência na manutenção de organismos marinhos na generalidade e de cefalópodes em

particular (factor de ponderação 25%);

 

 4. Conhecimentos de informática ao nível do utilizador (factor de ponderação 5%);

 

 5. Conhecimentos de inglês, escrito e falado (factor de ponderação 5%);

 

 6. Possuir certificação nos termos da alínea e) do nº3 da Portaria nº1005/92, de 23 de Outubro; ou

formação específica em bem-estar/experimentação animal (factor de ponderação 5%).

 

 O Júri poderá recorrer a entrevista no sentido de solicitar esclarecimentos adicionais, que considere

necessários.

 

 Condições da bolsa:

 

 Duração de 6 meses, com inicio previsto para Abril 2012, em regime de exclusividade, eventualmente

renovável por períodos adicionais até ao limite da duração do projeto de investigação no qual se

enquadra, conforme regulamento de bolsas de investigação cientifica do CCMAR em.
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 Remuneração: Será de acordo com a tabela de valores das Bolsas de Técnico de Investigação no país

atribuídas pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. (745.00EUR/mês - BTI para Licenciado ou

Bacharel).

 

 Prazos de receção: De 13 de Fevereiro de 2012 a 28 de Fevereiro de 2012.

 

 Candidatura: As candidaturas devem ser feitas em formulário próprio (IP.CCM.040/00) que pode ser

obtido eme incluir carta de motivação (escrita em inglês), uma cópia do certificado de habilitações,

curriculum vitae detalhado (não é o formato europeu), cópia de Bilhete de Identidade ou passaporte,

número de identificação fiscal, e eventualmente referências.

 

 Envio de candidaturas: As candidaturas devem ser enviadas com a Ref. ª: CCMAR/BTI/0007/2012 por

email paraou por correio para Centro de Ciências do Mar, Secretariado, Gab. 2.90, Edifício 7,

Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro. A recepção só é considerada válida

após confirmação por escrito.

 

 Divulgação de resultados: A comunicação dos resultados da avaliação será feita até 30 dias úteis após

o termo do prazo de apresentação das candidaturas, mediante comunicação escrita.

 

 Comissão responsável pela seleção: Doutor António de Vilhena Andrade Ferreira Sykes, Investigador

no CCMAR e coordenador do projeto (presidente do júri), Doutor Eduardo Nuno Barata, Investigador

Integrado no CCMAR e Prof. Auxiliar da Universidade de Évora; (vogal) e Doutora Catarina Cortes

Valente de Oliveira, Investigadora no CCMAR (vogal).

 

 Faro, 26 de Janeiro de 2012

 

 Governo

 

 [Se desejar manter-se informado sobre as oportunidades de emprego que surgem diariamente na

área do Ambiente e Gestão de Recursos Naturais, siga a página "NaturJobs" que a Naturlink criou no

Twitter em]
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A37

Bolsa de Investigação II (m/f)(14-02-12)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/02/2012

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/Emprego/Emprego-Nacional/content/Bolsa-de-Investigacao-II-
mf14-02-12?viewall=true&print=true

 

Centro de Ciências do Mar do Algarve

 

 Anúncio para atribuição de Bolsa de Investigação - 1 vaga

 

 No âmbito do projecto PTDC/MAR/099698/2008

 

 Ref. ª: CCMAR/BI/0005/2012

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR) abre concurso para atribuição de uma bolsa de

 

 investigação no âmbito do projecto NORIGENOMICS - PTDC/MAR/099698/2008, designado por

 

 "Taxonomia molecular, genética populacional e filogenómica do género de algas vermelhas porphyra

na Península Ibérica." Financiado por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e a

Tecnologia (FCT)/ MCTES-PIDDAC, nas seguintes condições:

 

 Funções a desempenhar:

 

 . Otimização de PCR de novos marcadores microssatélites para as espécies porphyra isolado no

 

 projeto;

 

 . Genotipagem e analise de microsatellites das populações de Porphyra na península Ibérica com os

lociaisolados;

 

 . Extração de DNA de populações e espécies de porphyra coletados durante as campanhas do projeto,

e genotipagem dos indivíduos com os loci microssatélites otimizados;

 

 . DNA barcoding (ITS, rbcL-rbcS e COI) em amostras de espécies porphyra para inferir filogenias

moleculares e biogeografia de porphyra na Penísula Ibérica;
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 . Trabalho de campo (coleção de amostras de Porphyra na Península Ibérica).

 

 Orientação Cientifica: Doutora Elena Varela - Alvarez, investigadora pós-doutorada do CCMAR e

Investigadora Responsável do Projecto no CCMAR.

 

 Requisitos:

 

 1. Licenciatura na área da biologia, ciências marinhas ou equivalente;

 

 2. Fluência em inglês, escrito e falado.

 

 Critérios de avaliação:

 

 1. Experiência em técnicas de Biologia Molecular em Plantas marinhas e algas (20% ponderação);

 

 2. Técnicas de manipulação de DNA: extração e purificação; amplificação por PCR; electroforese,

clonagem e sequenciação (15% ponderação);

 

 3. Genotipagem e Analise de microssatellites: experiência com os softwares strand msatallele (30%

ponderação);

 

 4. Média de Licenciatura (25% de ponderação);

 

 5. Certificação de mergulho e carta de condução (10% de ponderação).

 

 O Júri poderá recorrer a entrevista no sentido de solicitar esclarecimentos adicionais, que considere

necessários.

 

 Condições da bolsa:

 

 Duração de 6 meses, com inicio previsto para Abril de 2012, em regime de exclusividade,

eventualmente renovável por períodos adicionais até ao máximo total de 12 meses, conforme

regulamento de bolsas de investigação cientifica do CCMAR em.

 

 Remuneração: Será de acordo com a tabela de valores das Bolsas de Investigação no país atribuídas

pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. (745.00EUR/mês - BI para Bacharel ou Licenciado).

 

 Prazos de recepção: De 13 de Fevereiro de 2012 a 28 de Fevereiro de 2012.
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 Candidatura: As candidaturas devem ser feitas em formulário próprio (IP.CCM.040/00) que pode ser

obtido emincluir carta de motivação, uma cópia do certificado de habilitações, Curriculum vitae

detalhado, cópia de Bilhete de Identidade ou passaporte, número de identificação fiscal, e

eventualmente referências.

 

 Envio de candidaturas: As candidaturas devem ser enviadas com a Ref. ª: CMAR/BI/0005/2012por

email paraou por correio para Centro de Ciências do Mar, Secretariado, Gab. 2.90, Edifício 7,

Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro. A recepção só é considerada válida

após confirmação por escrito.

 

 Divulgação de resultados: A comunicação dos resultados da avaliação será feita até 30 dias úteis após

o termo do prazo de apresentação das candidaturas, mediante comunicação escrita.

 

 Comissão responsável pela selecção: Doutora Elena Varela - Alvarez, investigadora pós-doutorada do

CCMAR e Investigadora Responsável do Projecto no CCMAR (presidente do júri), Professora Doutora

Ester Serrão, Professora na Universidade do Algarve e Investigadora no CCMAR (vogal) e Doutor

Gareth Pearson, Investigador no CCMAR (vogal).

 

 Faro, 26 de Janeiro de 2012

 

 [Se desejar manter-se informado sobre as oportunidades de emprego que surgem diariamente na

área do Ambiente e Gestão de Recursos Naturais, siga a página "NaturJobs" que a Naturlink criou no

Twitter em]
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A40

  
Antena 1

 	Meio: Antena 1 - Notícias

 	Duração: 00:00:55

 	Hora de emissão: 09:05:00 
ID: 40202798

 
14/02/2012

Ser vivo mais velho da terra

 

Ainda nos caminhos da ciência e da descoberta, o ser vivo mais velho da terra é uma planta marinha

que tem pelo menos 100 mil anos. Esta descoberta foi feita por uma equipa luso-espanhola no Mar

Mediterrâneo. Comentários de Ester Serrão, investigadora do Centro de Ciências do Mar da

Universidade do Algarve.
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Café Oceano espreita registos do fundo do mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/02/2012

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=48750

 

14-02-2012 8:09:00

 

 Quer saber mais sobre a "Arqueologia subaquática no Mundo e no Algarve" e quais as técnicas

utilizadas para descobrir registos escondidos no fundo do mar? Nuno Bicho, investigador da

Universidade do Algarve, responde.

 

 A tertúlia do Café Oceano, na livraria Leya no Pátio, em Faro está agendada para 16 de fevereiro às

18h30 e o tema vai abranger também a importância daquele ramo científico para o conhecimento da

evolução da ocupação humana.

 

 Para participar, não é preciso ser especialista, bastam a curiosidade e o interesse pelas matérias em

debate, asseguram os organizadores, que formam mensalmente um painel de especialistas, sendo o

debate moderado da por Cristina Veiga Pires.
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A42

Faro: Combate à poluição por petróleo na Ria Formosa junto ao cais comercial
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/02/2012

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=48749

 

14-02-2012 1:57:00

 

 O Departamento Marítimo do Sul da Autoridade Marítima vai realizar um exercício de combate à

Poluição por hidrocarbonetos (petróleo ou combustível) a decorrer no cais comercial de Faro entre as

9h00 e as 14h00, a 15 de fevereiro.

 

 O exercício insere-se no plano Mar Limpo e será o primeiro de dois previstos para 2012, será

conduzido pela Autoridade Marítima, através do Departamento Marítimo do Sul.

 

 O cenário a criar neste exercício pretende simular a resposta a um derrame acidental como resultado

da colisão de um navio de médio porte contra o cais, revela a Marinha.

 

 No momento desta ocorrência com o estofo da praia-mar, a urgência das ações de contenção e

recolha são fundamentais para reter as manchas do hidrocarboneto médio na zona sinistrada,

evitando o seu espalhamento na Ria Formosa, refere a mesma fonte. Por forma a minimizar os danos

ambientais nas águas da Ria Formosa serão colocadas barreiras para contenção do derrame e

instalados dois pontos de recolha com um recuperador em cada ponto, e todo o sistema de trasfega

do hidrocarboneto recolhido. Em simultâneo, é realizado a limpeza da praia/pedras que foram

atingidas pelos produtos poluentes.

 

 A ação visa o treino e avaliação do desempenho das equipas de intervenção do Departamento

Marítimo do Sul e da Capitania do Porto de Faro em resposta aos incidentes mais prováveis.

 

 Foram convidadas a participar no exercício a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), Instituto

da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, o Parque Natural da Ria Formosa, a Delegação do

Sul do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos (IPTM Faro), a Câmara Municipal de Faro

(CMF); Universidade do Algarve, Faculdade de Ciências do Mar e do Ambiente (UALG-FCM) e a

Sociedade Farense das Areias (Sofareia), S.A., localizada no porto.
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Vice-Reitor da Universidade de Macau visita a Universidade do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/02/2012

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=1de6b7909d0cb2fa54f7e321f505a4b9

 

Tavira, 14 Fev (Rádio Horizonte Algarve)

 

 No dia 15 de fevereiro, o vice-reitor da Universidade de Macau, Prof. Doutor Rui Martins, visitará a

Universidade do Algarve, onde vai proferir uma palesta intitulada "Duas Décadas de Microeletrónica

em Macau - De Um Deserto a Um Laboratório de Referência do Estado Chinês".

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte AlgarveO evento realiza-se às 15h00, no Anfiteatro Teresa Júdice

Gamito e tem entrada livre.
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UGT- Algarve organiza debate regional sobre: O Mercado de Trabalho no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/02/2012

Meio: Litoralgarve Online

URL: http://litoralgarve.com/noticias_print.php?Id=1482

 

Litoralgarve

 Serão oradores convidados na mesa redonda, o Presidente da Associação de Municipios do Algarve

(AMAL), Eng. Macário Correia,   e o Diretor regional do Instituto do Emprego e Formação Profissional

(IEFP), Dr.   Carlos Baía.

 

 Participarão também na mesa redonda o Presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos

Turísticos do Algarve (AHETA), Dr. Elidérico Viegas e o atual presidente da UGT-Algarve, Prof. Daniel

Santana.

 

 A mesa redonda moderada pelo economista, Dr. João Nuno Arroja Neves, contará ainda com

importantes contributos do ilustre reitor da Universidade do Algarve(UAlg) , Prof. Doutor João

Guerreiro.

 O objetivo deste debate será envolver estruturas regionais da Administração Pública ao nível do

emprego e do poder local e regional, juntamente com Associações Empresariais e Estruturas Sindicais,

e ainda a Universidade do Algarve, numa reflexão conjunta sobre políticas ativas de crescimento e

emprego, cujas conclusões deverão conter medidas concretas de combate ao desemprego, a propor

ao governo.

  

 Data: 2012-02-14 Autor: UGT Algarve
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A45

Portugueses acham ser vivo mais antigo à face da Terra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/02/2012

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.dn.pt/inicio/ciencia/interior.aspx?content_id=2303457

 

Ciência

 

 por Lusa

 

 Uma equipa científica luso-espanhola acaba de revelar a descoberta, no Mar Mediterrânico, do ser

vivo mais velho da Terra, uma planta marinha que terá pelo menos 100 mil anos, disse hoje à Lusa

uma das autoras da investigação.

 

 A descoberta foi publicada na semana passada na revista Public Library of Science One e refere-se a

um trabalho científico que decorreu entre 2005 e 2009, tendo por objeto a planta Posidónia oceânica.

 

 "Descobrimos espécimes da Posidónia oceânica que poderão ter entre 10 mil e 100 mil anos e

possivelmente mais. Nunca se tinha encontrado na Terra um ser com uma idade tão avançada",

garantiu a investigadora Ester Serrão, do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, que

liderou a equipa portuguesa.

 

 O trabalho científico tinha como objetivo medir a área abrangida por um mesmo indivíduo daquela

espécie, de forma a calcular a sua idade, com base no conhecimento de que a taxa de crescimento da

espécie é de 4 centímetros ao ano.

 

 "A espécie conhece-se há muito tempo, mas o que nós conseguimos agora foi descobrir onde começa

e acaba um mesmo indivíduo da espécie", explica Ester Serrão, observando que, "quando vemos uma

pradaria marinha, não sabemos à partida se vem de uma mesma semente ou de várias sementes".

 

 Assim, o estudo visava determinar se uma planta com um segmento em determinado local do

Mediterrâneo era a mesma que tinha um segmento num outro local, investigação que foi feita com

recurso ao estudo das características genéticas desses segmentos, feito posteriormente em

laboratório.
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Portugueses descobrem ser vivo mais antigo  face da Terra | Sociedade : Ciência e
Tecnologia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/02/2012

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=558520

 

Uma equipa científica luso-espanhola acaba de revelar a descoberta, no Mar Mediterrânico, do ser vivo

mais velho da Terra, uma planta marinha que terá pelo menos 100 mil anos, disse hoje à Lusa uma

das autoras da investigação.

 

A descoberta foi publicada na semana passada na revista Public Library of Science One e refere-se a

um trabalho científico que decorreu entre 2005 e 2009, tendo por objecto a planta Posidónia oceânica.

 

 

Descobrimos espécimes da Posidónia oceânica que poderão ter entre 10 mil e 100 mil anos e

possivelmente mais. Nunca se tinha encontrado na Terra um ser com uma idade tão avançada,

garantiu a investigadora Ester Serrão, do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, que

liderou a equipa portuguesa.

 

 

O trabalho científico tinha como objectivo medir a área abrangida por um mesmo indivíduo daquela

espécie, de forma a calcular a sua idade, com base no conhecimento de que a taxa de crescimento da

espécie é de 4 centímetros ao ano.

 

 

A espécie conhece-se há muito tempo, mas o que nós conseguimos agora foi descobrir onde começa e

acaba um mesmo indivíduo da espécie, explica Ester Serrão, observando que, quando vemos uma

pradaria marinha, não sabemos à partida se vem de uma mesma semente ou de várias sementes.

 

 

Assim, o estudo visava determinar se uma planta com um segmento em determinado local do

Mediterrâneo era a mesma que tinha um segmento num outro local, investigação que foi feita com

recurso ao estudo das características genéticas desses segmentos, feito posteriormente em

laboratório.
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Através das características genéticas, podemos ver se as plantas que se encontram em determinado

local vêm todas da mesma semente e portanto se é o mesmo indivíduo, que se vai reproduzindo,

formando clones de si próprio, afirma Ester Serrão.

 

 

Sublinha que, nos casos em que se copia a si própria, um mesmo espécime de Posidónia oceânica

pode ocupar centenas de metros ou quilómetros, sem que se forme um indivíduo novo, pois é sempre

o mesmo indivíduo a crescer.

 

 

Ester Serrão compara os métodos laboratoriais para determinar a pegada genética dos espécimes aos

usados para fazer testes de paternidade em humanos ou nas investigações que se podem seguir a um

crime, baseados nos marcadores genéticos existentes nas amostras recolhidas.

 

 

Assentes naqueles métodos, a equipa luso-espanhola descobriu vários indivíduos com cerca de 7

quilómetros e um mesmo indivíduo com um comprimento total de 15 quilómetros.

 

 

Contudo, a investigadora da Universidade do Algarve considera que os casos mais extremos não são

necessariamente o resultado da propagação por clones, pois alguns dos fragmentos dispersos ao longo

do fundo marinho podem ter-se desprendido e sido arrastados pelas marés, enterrando-se nos

sedimentos e crescendo a partir daí.

 

 

Daí que, e partindo de uma perspectiva conservadora, os cientistas não tenham considerado o maior

espécime, de 15 quilómetros, como sendo contínuo, o que faria com que, aplicando-se a taxa de

crescimento conhecida, a sua idade rondasse os 200 mil anos, optando por datá-lo em 100 mil anos,

datação que Ester Serrão garante ser cientificamente fiável, como idade mínima.

 

 

Ainda assim, há vários outros indivíduos com dezenas de milhares de anos, recolhidos nos 1.544

campos de amostras existentes em 40 pradarias marinhas ao longo dos 3.500 quilómetros de

comprimento do Mar Mediterrânico.

 

 

A cientista lamenta que, apesar da sua resistência e longevidade, a Posidónia oceânica esteja a

desaparecer a uma taxa que se estima em 10% nos últimos 100 anos, sobretudo devido à turvação da

água provocada pela poluição marítima, lembrando que a erva marinha se alimenta da luz do sol, pois
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faz a fotossíntese.

 

 

Sublinhou que se trata de uma planta indispensável para o desenvolvimento da biodiversidade no sul

da Europa, sendo essencial para o crescimento e desenvolvimento de várias espécies de peixe, como

elo da cadeia alimentar oceânica.

 

 

O trabalho de campo do estudo foi efectuado entre 2005 e 2008 e os posteriores trabalhos de

investigação laboratorial decorreu em 2009 no Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve.

 

 

Contudo, a primeira publicação científica do trabalho só teve lugar na semana passada, encontrando-

se gratuitamente acessível online à comunidade científica de todo o Mundo.

 

 

Diário Digital / Lusa
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Portugueses descobrem ser vivo mais antigo à face da Terra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/02/2012

Meio: Jornal de Notícias Online

URL: http://www.jn.pt/Common/print.aspx?content_id=2303665

 

Uma equipa científica luso-espanhola acaba de revelar a descoberta, no Mar Mediterrânico, do ser vivo

mais velho da Terra, uma planta marinha que terá pelo menos 100 mil anos.

 

 A descoberta foi publicada na semana passada na revista Public Library of Science One e refere-se a

um trabalho científico que decorreu entre 2005 e 2009, tendo por objecto a planta Posidónia oceânica.

 

 "Descobrimos espécimes da Posidónia oceânica que poderão ter entre 10 mil e 100 mil anos e

possivelmente mais. Nunca se tinha encontrado na Terra um ser com uma idade tão avançada",

garantiu a investigadora Ester Serrão, do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, que

liderou a equipa portuguesa.

 

 O trabalho científico tinha como objectivo medir a área abrangida por um mesmo indivíduo daquela

espécie, de forma a calcular a sua idade, com base no conhecimento de que a taxa de crescimento da

espécie é de 4 centímetros ao ano.

 

 "A espécie conhece-se há muito tempo, mas o que nós conseguimos agora foi descobrir onde começa

e acaba um mesmo indivíduo da espécie", explica Ester Serrão, observando que, "quando vemos uma

pradaria marinha, não sabemos à partida se vem de uma mesma semente ou de várias sementes".

 

 Assim, o estudo visava determinar se uma planta com um segmento em determinado local do

Mediterrâneo era a mesma que tinha um segmento num outro local, investigação que foi feita com

recurso ao estudo das características genéticas desses segmentos, feito posteriormente em

laboratório.

 

 "Através das características genéticas, podemos ver se as plantas que se encontram em determinado

local vêm todas da mesma semente e portanto se é o mesmo indivíduo, que se vai reproduzindo,

formando clones de si próprio", afirma Ester Serrão.

 

 Sublinha que, nos casos em que se copia a si própria, um mesmo espécime de Posidónia oceânica

"pode ocupar centenas de metros ou quilómetros, sem que se forme um indivíduo novo, pois é sempre
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o mesmo indivíduo a crescer".

 

 Ester Serrão compara os métodos laboratoriais para determinar a "pegada genética" dos espécimes

aos usados para fazer testes de paternidade em humanos ou nas investigações que se podem seguir a

um crime, baseados nos marcadores genéticos existentes nas amostras recolhidas.

 

 Assentes naqueles métodos, a equipa luso-espanhola descobriu vários indivíduos com cerca de 7

quilómetros e um mesmo indivíduo com um comprimento total de 15 quilómetros.

 

 Contudo, a investigadora da Universidade do Algarve considera que os casos mais extremos "não são

necessariamente o resultado da propagação por clones", pois alguns dos fragmentos dispersos ao

longo do fundo marinho podem ter-se desprendido e sido arrastados pelas marés, enterrando-se nos

sedimentos e crescendo a partir daí.

 

 Daí que, e partindo de uma perspectiva conservadora, os cientistas não tenham considerado o maior

espécime, de 15 quilómetros, como sendo contínuo, o que faria com que, aplicando-se a taxa de

crescimento conhecida, a sua idade rondasse os 200 mil anos, optando por datá-lo em 100 mil anos,

datação que Ester Serrão garante ser cientificamente fiável, como "idade mínima".

 

 Ainda assim, há vários outros indivíduos com dezenas de milhares de anos, recolhidos nos 1.544

campos de amostras existentes em 40 pradarias marinhas ao longo dos 3.500 quilómetros de

comprimento do Mar Mediterrânico.

 

 A cientista lamenta que, apesar da sua resistência e longevidade, a Posidónia oceânica esteja a

desaparecer a uma taxa que se estima em 10% nos últimos 100 anos, sobretudo devido à turvação da

água provocada pela poluição marítima, lembrando que a erva marinha se alimenta da luz do sol, pois

faz a fotossíntese.

 

 Sublinhou que se trata de uma planta indispensável para o desenvolvimento da biodiversidade no sul

da Europa, sendo essencial para o crescimento e desenvolvimento de várias espécies de peixe, como

elo da cadeia alimentar oceânica.

 

 O trabalho de campo do estudo foi efetuado entre 2005 e 2008 e os posteriores trabalhos de

investigação laboratorial decorreu em 2009 no Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve.

 

 Contudo, a primeira publicação científica do trabalho só teve lugar na semana passada, encontrando-

se gratuitamente acessível online à comunidade científica de todo o Mundo.

 

 publicado a 2012-02-14 às 11:39
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 Para mais detalhes consulte:

 

 http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=2303665

 

 GRUPO CONTROLINVESTE

 

 Copyright © - Todos os direitos reservados
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Portugueses descobrem ser vivo mais antigo à face da Terra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/02/2012

Meio: MSN Online

URL: http://noticias.pt.msn.com/Sociedade/article.aspx?cp-documentid=160551429

 

Faro, 14 fev (Lusa) - Uma equipa científica luso-espanhola acaba de revelar a descoberta, no Mar

Mediterrânico, do ser vivo mais velho da Terra, uma p...

 

 Portugueses descobrem ser vivo mais antigo à face da Terra

 

 Faro, 14 fev (Lusa) - Uma equipa científica luso-espanhola acaba de revelar a descoberta, no Mar

Mediterrânico, do ser vivo mais velho da Terra, uma planta marinha que terá pelo menos 100 mil

anos, disse hoje à Lusa uma das autoras da investigação.

 

 A descoberta foi publicada na semana passada na revista Public Library of Science One e refere-se a

um trabalho científico que decorreu entre 2005 e 2009, tendo por objeto a planta Posidónia oceânica.

 

 "Descobrimos espécimes da Posidónia oceânica que poderão ter entre 10 mil e 100 mil anos e

possivelmente mais. Nunca se tinha encontrado na Terra um ser com uma idade tão avançada",

garantiu a investigadora Ester Serrão, do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, que

liderou a equipa portuguesa.

 

 O trabalho científico tinha como objetivo medir a área abrangida por um mesmo indivíduo daquela

espécie, de forma a calcular a sua idade, com base no conhecimento de que a taxa de crescimento da

espécie é de 4 centímetros ao ano.
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Surfistas universitários competiram em Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/02/2012

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=71ffa17407d66e134442eebb32d330ec

 

Tavira, 14 Fev (Rádio Horizonte Algarve)

 

 O Campeonato Nacional Universitário de Surf juntou no último fim-de-semana 49 surfistas, na Praia

de Faro, na zona da Barrinha, numa prova organizada pelo Gabinete de Desporto da Associação

Académica da Universidade do Algarve, em parceria com o Clube de Surf de Faro e Federação

Académica de Desporto Universitário.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve

 

 Com fracas previsões para a qualidade das ondas, a organização desenvolveu a prova na zona da

Barrinha, fazendo transportar os atletas de barco pela Ria Formosa, até este local à procura da onda

perfeita.
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Portugueses descobrem ser vivo mais antigo à face da Terra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/02/2012

Meio: MSN Online

URL: http://noticias.pt.msn.com/Tecnologia/article.aspx?cp-documentid=160552497

 

Faro, 14 fev (Lusa) - Uma equipa científica luso-espanhola acaba de revelar a descoberta, no Mar

Mediterrânico, do ser vivo mais velho da Terra, uma p...

 

 Portugueses descobrem ser vivo mais antigo à face da Terra

 

 Faro, 14 fev (Lusa) - Uma equipa científica luso-espanhola acaba de revelar a descoberta, no Mar

Mediterrânico, do ser vivo mais velho da Terra, uma planta marinha que terá pelo menos 100 mil

anos, disse hoje à Lusa uma das autoras da investigação.

 

 A descoberta foi publicada na semana passada na revista Public Library of Science One e refere-se a

um trabalho científico que decorreu entre 2005 e 2009, tendo por objeto a planta Posidónia oceânica.

 

 "Descobrimos espécimes da Posidónia oceânica que poderão ter entre 10 mil e 100 mil anos e

possivelmente mais. Nunca se tinha encontrado na Terra um ser com uma idade tão avançada",

garantiu a investigadora Ester Serrão, do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, que

liderou a equipa portuguesa.

 

 O trabalho científico tinha como objetivo medir a área abrangida por um mesmo indivíduo daquela

espécie, de forma a calcular a sua idade, com base no conhecimento de que a taxa de crescimento da

espécie é de 4 centímetros ao ano.

 

 "A espécie conhece-se há muito tempo, mas o que nós conseguimos agora foi descobrir onde começa

e acaba um mesmo indivíduo da espécie", explica Ester Serrão, observando que, "quando vemos uma

pradaria marinha, não sabemos à partida se vem de uma mesma semente ou de várias sementes".

 

 Assim, o estudo visava determinar se uma planta com um segmento em determinado local do

Mediterrâneo era a mesma que tinha um segmento num outro local, investigação que foi feita com

recurso ao estudo das características genéticas desses segmentos, feito posteriormente em

laboratório.
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 "Através das características genéticas, podemos ver se as plantas que se encontram em determinado

local vêm todas da mesma semente e portanto se é o mesmo indivíduo, que se vai reproduzindo,

formando clones de si próprio", afirma Ester Serrão.

 

 Sublinha que, nos casos em que se copia a si própria, um mesmo espécime de Posidónia oceânica

"pode ocupar centenas de metros ou quilómetros, sem que se forme um indivíduo novo, pois é sempre

o mesmo indivíduo a crescer".

 

 Ester Serrão compara os métodos laboratoriais para determinar a "pegada genética" dos espécimes

aos usados para fazer testes de paternidade em humanos ou nas investigações que se podem seguir a

um crime, baseados nos marcadores genéticos existentes nas amostras recolhidas.

 

 Assentes naqueles métodos, a equipa luso-espanhola descobriu vários indivíduos com cerca de 7

quilómetros e um mesmo indivíduo com um comprimento total de 15 quilómetros.

 

 Contudo, a investigadora da Universidade do Algarve considera que os casos mais extremos "não são

necessariamente o resultado da propagação por clones", pois alguns dos fragmentos dispersos ao

longo do fundo marinho podem ter-se desprendido e sido arrastados pelas marés, enterrando-se nos

sedimentos e crescendo a partir daí.

 

 Daí que, e partindo de uma perspetiva conservadora, os cientistas não tenham considerado o maior

espécime, de 15 quilómetros, como sendo contínuo, o que faria com que, aplicando-se a taxa de

crescimento conhecida, a sua idade rondasse os 200 mil anos, optando por datá-lo em 100 mil anos,

datação que Ester Serrão garante ser cientificamente fiável, como "idade mínima".

 

 Ainda assim, há vários outros indivíduos com dezenas de milhares de anos, recolhidos nos 1.544

campos de amostras existentes em 40 pradarias marinhas ao longo dos 3.500 quilómetros de

comprimento do Mar Mediterrânico.

 

 A cientista lamenta que, apesar da sua resistência e longevidade, a Posidónia oceânica esteja a

desaparecer a uma taxa que se estima em 10% nos últimos 100 anos, sobretudo devido à turvação da

água provocada pela poluição marítima, lembrando que a erva marinha se alimenta da luz do sol, pois

faz a fotossíntese.

 

 Sublinhou que se trata de uma planta indispensável para o desenvolvimento da biodiversidade no sul

da Europa, sendo essencial para o crescimento e desenvolvimento de várias espécies de peixe, como

elo da cadeia alimentar oceânica.

 

 O trabalho de campo do estudo foi efetuado entre 2005 e 2008 e os posteriores trabalhos de

investigação laboratorial decorreu em 2009 no Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve.
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 Contudo, a primeira publicação científica do trabalho só teve lugar na semana passada, encontrando-

se gratuitamente acessível online à comunidade científica de todo o Mundo.

 

 JMP.

 

 Lusa/fim

 

 

Página 56



A57

Arqueologia subaquática em debate no próximo Café Oceano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/02/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://c.moreover.com/click/here.pl?z5919970235&z=1250249092

 

Arqueologia subaquática no Mundo e no Algarve vai ser o tema do próximo Café Oceano, espaço de

discussão informal sobre assuntos relacionados com o oceano, marcado para quinta-feira, 16, no Pátio

das Letras, em Faro. A importância da arqueologia subaquática para o conhecimento da evolução da

ocupação humana e as técnicas utilizadas para descobrir estes registos escondidos da história e da

pré-história são alguns dos temas em debate. O orador desta sessão será Nuno Bicho, docente e

investigador da Universidade do Algarve (UAlg). O Café Oceano nasceu de uma ideia original dos

alunos de Oceanografia da antiga Faculdade de Ciências do Mar e do Ambiente (FCMA) e da docente

Cristina Veiga Pires, também docente naquela faculdade e atualmente subdiretora da Faculdade de

Ciências e Tecnologia da UAlg. Esta tertúlia decorre uma vez por mês, num café-bar de Faro. Para

participar, não é preciso ser especialista, bastam a curiosidade e o interesse pelas matérias em

debate.
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Exercício de Combate à Poluição em Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/02/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=124777

 

dia 15 de abril

 

 Vai decorrer no cais comercial em Faro, no dia 15 de abril (entre as 09 e as 14 horas), um exercício

de combate à Poluição por Hidrocarbonetos no Mar, informa a Marinha.

 

 Este exercício, o primeiro de dois previstos para 2012, será conduzido pela Marinha/Autoridade

Marítima, através do Departamento Marítimo do Sul, e tem como objetivo o treino e avaliação do

desempenho das equipas de intervenção do Departamento Marítimo do Sul e da Capitania do Porto de

Faro em resposta aos incidentes mais prováveis.

 

 O cenário a criar pretende simular a resposta a um derrame acidental como resultado da colisão de

um navio de médio porte contra o cais. No momento desta ocorrência com o estofo da praia-mar, a

urgência das ações de contenção e recolha são fundamentais para reter as manchas do hidrocarboneto

médio na zona sinistrada, evitando o seu espalhamento na Ria Formosa.

 

 Por forma a minimizar os danos ambientais nas águas da Ria Formosa serão colocadas barreiras para

contenção do derrame e instalados dois pontos de recolha com um recuperador em cada ponto, e todo

o sistema de trasfega do hidrocarboneto recolhido. Em simultâneo, é realizado a limpeza da

praia/pedras que foram atingidas pelos produtos poluentes.

 

 Foram convidadas a participar no exercício as seguintes entidades: Autoridade Nacional de Protecção

Civil (ANPC); Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, Departamento de Gestão da

Área classificada do Sul - Parque Natural da Ria Formosa; Instituto Portuário e dos Transportes

Marítimos IP, Delegação do Sul (IPTM Faro); Câmara Municipal de Faro (CMF); Universidade do

Algarve, Faculdade de Ciências do Mar e do Ambiente (UALG-FCM); Sociedade Farense das Areias

(Sofareia), S.A.

 

 Redacção DORS

 

 08:51 terça-feira, 14 fevereiro 2012

Página 58



 

 

Página 59



A60

Portugueses descobrem ser vivo mais antigo à face da Terra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/02/2012

Meio: Açoriano Oriental Online

URL: http://www.acorianooriental.pt/noticias/view/223362

 

Nacional | 2012-02-14 10:43

 

 Uma equipa científica luso-espanhola acaba de revelar a descoberta, no Mar Mediterrânico, do ser

vivo mais velho da Terra, uma planta marinha que terá pelo menos 100 mil anos, disse uma das

autoras da investigação.

 

 A descoberta foi publicada na semana passada na revista Public Library of Science One e refere-se a

um trabalho científico que decorreu entre 2005 e 2009, tendo por objeto a planta Posidónia oceânica.

 

 "Descobrimos espécimes da Posidónia oceânica que poderão ter entre 10 mil e 100 mil anos e

possivelmente mais. Nunca se tinha encontrado na Terra um ser com uma idade tão avançada",

garantiu a investigadora Ester Serrão, do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, que

liderou a equipa portuguesa.

 

 O trabalho científico tinha como objetivo medir a área abrangida por um mesmo indivíduo daquela

espécie, de forma a calcular a sua idade, com base no conhecimento de que a taxa de crescimento da

espécie é de 4 centímetros ao ano.

 

 "A espécie conhece-se há muito tempo, mas o que nós conseguimos agora foi descobrir onde começa

e acaba um mesmo indivíduo da espécie", explica Ester Serrão, observando que, "quando vemos uma

pradaria marinha, não sabemos à partida se vem de uma mesma semente ou de várias sementes".

 

 Assim, o estudo visava determinar se uma planta com um segmento em determinado local do

Mediterrâneo era a mesma que tinha um segmento num outro local, investigação que foi feita com

recurso ao estudo das características genéticas desses segmentos, feito posteriormente em

laboratório.

 

Lusa/AO online
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Investigação

Equipa luso-expanhola descobre o ser vivo mais antigo da Terra

O ser vivo mais velho do planeta Terra é uma planta 
marinha que terá, pelo menos, 100 mil anos.
O relato da descoberta, feita no Mar Mediterrâneo por 
uma equipa científi ca luso-espanhola, foi publicado na  
revista “Public Library of Science One” e refere-se a 
um trabalho científi co que decorreu entre 2005 e 2009, 
tendo por objecto a planta Posidónia oceânica. 
“Descobrimos espécimes da Posidónia oceânica que po-
dem ter entre 10 mil e 100 mil anos ou, possivelmente, 
mais. Nunca se tinha encontrado um ser com uma idade 
tão avançada”, disse à agência Lusa a investigadora Es-
ter Serrão, do Centro de Ciências do Mar da Universida-
de do Algarve, que liderou a equipa portuguesa. 
O trabalho científi co tinha como objectivo medir a área 
abrangida por um mesmo indivíduo daquela espécie, 
de forma a calcular a sua idade, com base no conheci-
mento de que a taxa de crescimento da espécie é de 
quatro centímetros ao ano. 
“A espécie conhece-se há muito tempo, mas o que nós 
conseguimos agora foi descobrir onde começa e acaba 
um mesmo indivíduo da espécie”, explica Ester Ser-
rão, observando que, “quando vemos uma pradaria 
marinha, não sabemos à partida se vem de uma mes-

ma semente ou de várias sementes”. Assim, o estudo 
visava determinar se uma planta com um segmento 
em determinado local do Mediterrâneo era a mesma 
que tinha um segmento num outro local, investigação 
que foi feita com recurso ao estudo das características 
genéticas desses segmentos, feito posteriormente em 
laboratório. 
“Através das características genéticas, podemos ver 
se as plantas que se encontram em determinado lo-
cal vêm todas da mesma semente e, portanto, se é o 
mesmo indivíduo, que se vai reproduzindo, formando 
clones de si próprio”, afi rma Ester Serrão. 
A cientista lamenta que, apesar da sua resistência e 
longevidade, a Posidónia oceânica esteja a desapare-
cer a uma taxa que se estima em 10% nos últimos 100 
anos, sobretudo, devido à turvação da água provocada 
pela poluição marítima.
A erva marinha alimenta-se da luz do sol, pois faz a 
fotossíntese, e é uma planta indispensável para o de-
senvolvimento da biodiversidade no sul da Europa, sen-
do essencial para o crescimento e desenvolvimento de 
várias espécies de peixe, como elo da cadeia alimentar 
oceânica.
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Serviço de Medicina I promove Formação Básica em Nutrição Clínica na Ualg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/02/2012

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=22743&visual=8&id=0&print_article
=1

 

14-02-12

 

 O Serviço da Medicina I do Hospital da Faro, em parceria com o Mestrado Integrado de Medicina da

Universidade do Algarve, promove nos dias 22 e 23 de Fevereiro uma Formação Básica em Nutrição

Clínica.

 

 A sessão é direcionada aos alunos do 3º ano do Mestrado integrado de Medicina e ieá debruçar-se

sobre a desnutrição relacionada com a doença e a nutrição artificial (entérica e parentérica).

 

 A formação terá lugar no departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da UAlg, entre as 14:00h

e as 18:00h.

 

 Algarve Primeiro: o seu mundo informativo
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Portugueses descobrem o ser vivo mais antigo à face da Terra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/02/2012

Meio: Renascença Online

URL: http://rr.sapo.pt/printArticle.aspx?did=50616

 

14-02-2012 10:22

 

 Trata-se de uma erva marinha pertencente ao grupo das plantas que dão flores e não de uma alga.

Foi encontrado um pedaço com cerca de 15 quilómetros de largura, que poderá ter mais 100 mil anos.

 

 Sabia que o ser vivo mais velho da Terra é uma planta marinha que terá, pelo menos, 100 mil anos?

A descoberta feita no Mar Mediterrâneo é de uma equipa científica luso-espanhola.

 

 A descoberta foi publicada na semana passada na revista "Public Library of Science One" e refere-se a

um trabalho científico que decorreu entre 2005 e 2009, tendo por objecto a planta Posidónia oceânica.

 

 "Descobrimos espécimes da Posidónia oceânica que podem ter entre 10 mil e 100 mil anos e

possivelmente mais. Nunca se tinha encontrado na Terra um ser com uma idade tão avançada",

garantiu à Lusa a investigadora Ester Serrão, do Centro de Ciências do Mar da Universidade do

Algarve, que liderou a equipa portuguesa.

 

 O trabalho científico tinha como objectivo medir a área abrangida por um mesmo indivíduo daquela

espécie, de forma a calcular a sua idade, com base no conhecimento de que a taxa de crescimento da

espécie é de quatro centímetros ao ano.

 

 "A espécie conhece-se há muito tempo, mas o que nós conseguimos agora foi descobrir onde começa

e acaba um mesmo indivíduo da espécie", explica Ester Serrão, observando que, "quando vemos uma

pradaria marinha, não sabemos à partida se vem de uma mesma semente ou de várias sementes".

Assim, o estudo visava determinar se uma planta com um segmento em determinado local do

Mediterrâneo era a mesma que tinha um segmento num outro local, investigação que foi feita com

recurso ao estudo das características genéticas desses segmentos, feito posteriormente em

laboratório.

 

 Econtrado espécime com 15 quilómetros
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 "Através das características genéticas, podemos ver se as plantas que se encontram em determinado

local vêm todas da mesma semente e portanto se é o mesmo indivíduo, que se vai reproduzindo,

formando clones de si próprio", afirma Ester Serrão. Sublinha que, nos casos em que se copia a si

própria, um mesmo espécime de Posidónia oceânica "pode ocupar centenas de metros ou quilómetros,

sem que se forme um indivíduo novo, pois é sempre o mesmo indivíduo a crescer".

 

 Daí que, e partindo de uma perspectiva conservadora, os cientistas não tenham considerado o maior

espécime, de 15 quilómetros, como sendo contínuo, o que faria com que, aplicando-se a taxa de

crescimento conhecida, a sua idade rondasse os 200 mil anos, optando por datá-lo em 100 mil anos,

datação que Ester Serrão garante ser cientificamente fiável, como "idade mínima".

 

 A cientista lamenta que, apesar da sua resistência e longevidade, a Posidónia oceânica esteja a

desaparecer a uma taxa que se estima em 10% nos últimos 100 anos, sobretudo devido à turvação da

água provocada pela poluição marítima, lembrando que a erva marinha se alimenta da luz do sol, pois

faz a fotossíntese.

 

 Sublinhou que se trata de uma planta indispensável para o desenvolvimento da biodiversidade no sul

da Europa, sendo essencial para o crescimento e desenvolvimento de várias espécies de peixe, como

elo da cadeia alimentar oceânica.
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Portugueses descobrem o ser vivo mais antigo à face da Terra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/02/2012

Meio: RFM Online

URL: http://rfm.sapo.pt/informacao_detalhe.aspx?fid=31&did=50616

 

14-02-2012 10:22

 

 Trata-se de uma erva marinha pertencente ao grupo das plantas que dão flores e não de uma alga.

Foi encontrado um pedaço com cerca de 15 quilómetros de largura, que poderá ter mais 100 mil anos.

 

 Sabia que o ser vivo mais velho da Terra é uma planta marinha que terá, pelo menos, 100 mil anos?

A descoberta feita no Mar Mediterrâneo é de uma equipa científica luso-espanhola.

 

 A descoberta foi publicada na semana passada na revista "Public Library of Science One" e refere-se a

um trabalho científico que decorreu entre 2005 e 2009, tendo por objecto a planta Posidónia oceânica.

 

 "Descobrimos espécimes da Posidónia oceânica que podem ter entre 10 mil e 100 mil anos e

possivelmente mais. Nunca se tinha encontrado na Terra um ser com uma idade tão avançada",

garantiu à Lusa a investigadora Ester Serrão, do Centro de Ciências do Mar da Universidade do

Algarve, que liderou a equipa portuguesa.

 

 O trabalho científico tinha como objectivo medir a área abrangida por um mesmo indivíduo daquela

espécie, de forma a calcular a sua idade, com base no conhecimento de que a taxa de crescimento da

espécie é de quatro centímetros ao ano.

 

 "A espécie conhece-se há muito tempo, mas o que nós conseguimos agora foi descobrir onde começa

e acaba um mesmo indivíduo da espécie", explica Ester Serrão, observando que, "quando vemos uma

pradaria marinha, não sabemos à partida se vem de uma mesma semente ou de várias sementes".

Assim, o estudo visava determinar se uma planta com um segmento em determinado local do

Mediterrâneo era a mesma que tinha um segmento num outro local, investigação que foi feita com

recurso ao estudo das características genéticas desses segmentos, feito posteriormente em

laboratório.

 

 Econtrado espécime com 15 quilómetros
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 "Através das características genéticas, podemos ver se as plantas que se encontram em determinado

local vêm todas da mesma semente e portanto se é o mesmo indivíduo, que se vai reproduzindo,

formando clones de si próprio", afirma Ester Serrão. Sublinha que, nos casos em que se copia a si

própria, um mesmo espécime de Posidónia oceânica "pode ocupar centenas de metros ou quilómetros,

sem que se forme um indivíduo novo, pois é sempre o mesmo indivíduo a crescer".

 

 Daí que, e partindo de uma perspectiva conservadora, os cientistas não tenham considerado o maior

espécime, de 15 quilómetros, como sendo contínuo, o que faria com que, aplicando-se a taxa de

crescimento conhecida, a sua idade rondasse os 200 mil anos, optando por datá-lo em 100 mil anos,

datação que Ester Serrão garante ser cientificamente fiável, como "idade mínima".

 

 A cientista lamenta que, apesar da sua resistência e longevidade, a Posidónia oceânica esteja a

desaparecer a uma taxa que se estima em 10% nos últimos 100 anos, sobretudo devido à turvação da

água provocada pela poluição marítima, lembrando que a erva marinha se alimenta da luz do sol, pois

faz a fotossíntese.

 

 Sublinhou que se trata de uma planta indispensável para o desenvolvimento da biodiversidade no sul

da Europa, sendo essencial para o crescimento e desenvolvimento de várias espécies de peixe, como

elo da cadeia alimentar oceânica.
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Portugueses descobrem ser vivo mais antigo à face da Terra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/02/2012

Meio: SIC Notícias Online

Jornalistas: Catarina van der Kellen

URL: http://sicnoticias.sapo.pt/vida/2012/02/14/portugueses-descobrem-ser-vivo-mais-
antigo-a-face-da-terra?service=print

 

Data de Publicação: Feb 14, 2012 8:11 AM

 

 Última actualização: Feb 14, 2012 8:11 AM

 

 A equipa científica luso-espanhola acaba de revelar a descoberta, no Mar Mediterrânico, do ser vivo

mais velho da Terra, uma planta marinha que terá pelo menos 100 mil anos, disse hoje à Lusa uma

das autoras da investigação.

 

 A descoberta foi publicada na semana passada na revista Public Library of Science One e refere-se a

um trabalho científico que decorreu entre 2005 e 2009, tendo por objeto a planta Posidónia oceânica.

 

 "Descobrimos espécimes da Posidónia oceânica que poderão ter entre 10 mil e 100 mil anos e

possivelmente mais. Nunca se tinha encontrado na Terra um ser com uma idade tão avançada",

garantiu a investigadora Ester Serrão, do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, que

liderou a equipa portuguesa.

 

 O trabalho científico tinha como objetivo medir a área abrangida por um mesmo indivíduo daquela

espécie, de forma a calcular a sua idade, com base no conhecimento de que a taxa de crescimento da

espécie é de 4 centímetros ao ano.

 

 "A espécie conhece-se há muito tempo, mas o que nós conseguimos agora foi descobrir onde começa

e acaba um mesmo indivíduo da espécie", explica Ester Serrão, observando que, "quando vemos uma

pradaria marinha, não sabemos à partida se vem de uma mesma semente ou de várias sementes".

 

 Assim, o estudo visava determinar se uma planta com um segmento em determinado local do

Mediterrâneo era a mesma que tinha um segmento num outro local, investigação que foi feita com

recurso ao estudo das características genéticas desses segmentos, feito posteriormente em

laboratório.

 

Página 67



 "Através das características genéticas, podemos ver se as plantas que se encontram em determinado

local vêm todas da mesma semente e portanto se é o mesmo indivíduo, que se vai reproduzindo,

formando clones de si próprio", afirma Ester Serrão.

 

 Sublinha que, nos casos em que se copia a si própria, um mesmo espécime de Posidónia oceânica

"pode ocupar centenas de metros ou quilómetros, sem que se forme um indivíduo novo, pois é sempre

o mesmo indivíduo a crescer".

 

 Ester Serrão compara os métodos laboratoriais para determinar a "pegada genética" dos espécimes

aos usados para fazer testes de paternidade em humanos ou nas investigações que se podem seguir a

um crime, baseados nos marcadores genéticos existentes nas amostras recolhidas.

 

 Assentes naqueles métodos, a equipa luso-espanhola descobriu vários indivíduos com cerca de 7

quilómetros e um mesmo indivíduo com um comprimento total de 15 quilómetros.

 

 Contudo, a investigadora da Universidade do Algarve considera que os casos mais extremos "não são

necessariamente o resultado da propagação por clones", pois alguns dos fragmentos dispersos ao

longo do fundo marinho podem ter-se desprendido e sido arrastados pelas marés, enterrando-se nos

sedimentos e crescendo a partir daí.

 

 Daí que, e partindo de uma perspetiva conservadora, os cientistas não tenham considerado o maior

espécime, de 15 quilómetros, como sendo contínuo, o que faria com que, aplicando-se a taxa de

crescimento conhecida, a sua idade rondasse os 200 mil anos, optando por datá-lo em 100 mil anos,

datação que Ester Serrão garante ser cientificamente fiável, como "idade mínima".

 

 Ainda assim, há vários outros indivíduos com dezenas de milhares de anos, recolhidos nos 1.544

campos de amostras existentes em 40 pradarias marinhas ao longo dos 3.500 quilómetros de

comprimento do Mar Mediterrânico.

 

 A cientista lamenta que, apesar da sua resistência e longevidade, a Posidónia oceânica esteja a

desaparecer a uma taxa que se estima em 10% nos últimos 100 anos, sobretudo devido à turvação da

água provocada pela poluição marítima, lembrando que a erva marinha se alimenta da luz do sol, pois

faz a fotossíntese.

 

 Sublinhou que se trata de uma planta indispensável para o desenvolvimento da biodiversidade no sul

da Europa, sendo essencial para o crescimento e desenvolvimento de várias espécies de peixe, como

elo da cadeia alimentar oceânica.

 

 O trabalho de campo do estudo foi efetuado entre 2005 e 2008 e os posteriores trabalhos de

investigação laboratorial decorreu em 2009 no Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve.
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 Contudo, a primeira publicação científica do trabalho só teve lugar na semana passada, encontrando-

se gratuitamente acessível online à comunidade científica de todo o Mundo.

 

Catarina Kellen
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Portugueses descobrem o ser vivo mais antigo à face da Terra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/02/2012

Meio: Rádio Sim.pt

URL: http://radiosim.sapo.pt/informacao_detail.aspx?ContentId=50616&AreaId=1&pagina=4&
pagina=1

 

14-02-2012 10:22

 

 Trata-se de uma erva marinha pertencente ao grupo das plantas que dão flores e não de uma alga.

Foi encontrado um pedaço com cerca de 15 quilómetros de largura, que poderá ter mais 100 mil anos.

 

 Sabia que o ser vivo mais velho da Terra é uma planta marinha que terá, pelo menos, 100 mil anos?

A descoberta feita no Mar Mediterrâneo é de uma equipa científica luso-espanhola.

 

 A descoberta foi publicada na semana passada na revista "Public Library of Science One" e refere-se a

um trabalho científico que decorreu entre 2005 e 2009, tendo por objecto a planta Posidónia oceânica.

 

 "Descobrimos espécimes da Posidónia oceânica que podem ter entre 10 mil e 100 mil anos e

possivelmente mais. Nunca se tinha encontrado na Terra um ser com uma idade tão avançada",

garantiu à Lusa a investigadora Ester Serrão, do Centro de Ciências do Mar da Universidade do

Algarve, que liderou a equipa portuguesa.

 

 O trabalho científico tinha como objectivo medir a área abrangida por um mesmo indivíduo daquela

espécie, de forma a calcular a sua idade, com base no conhecimento de que a taxa de crescimento da

espécie é de quatro centímetros ao ano.

 

 "A espécie conhece-se há muito tempo, mas o que nós conseguimos agora foi descobrir onde começa

e acaba um mesmo indivíduo da espécie", explica Ester Serrão, observando que, "quando vemos uma

pradaria marinha, não sabemos à partida se vem de uma mesma semente ou de várias sementes".

Assim, o estudo visava determinar se uma planta com um segmento em determinado local do

Mediterrâneo era a mesma que tinha um segmento num outro local, investigação que foi feita com

recurso ao estudo das características genéticas desses segmentos, feito posteriormente em

laboratório.

 

 Econtrado espécime com 15 quilómetros
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 "Através das características genéticas, podemos ver se as plantas que se encontram em determinado

local vêm todas da mesma semente e portanto se é o mesmo indivíduo, que se vai reproduzindo,

formando clones de si próprio", afirma Ester Serrão. Sublinha que, nos casos em que se copia a si

própria, um mesmo espécime de Posidónia oceânica "pode ocupar centenas de metros ou quilómetros,

sem que se forme um indivíduo novo, pois é sempre o mesmo indivíduo a crescer".

 

 Daí que, e partindo de uma perspectiva conservadora, os cientistas não tenham considerado o maior

espécime, de 15 quilómetros, como sendo contínuo, o que faria com que, aplicando-se a taxa de

crescimento conhecida, a sua idade rondasse os 200 mil anos, optando por datá-lo em 100 mil anos,

datação que Ester Serrão garante ser cientificamente fiável, como "idade mínima".

 

 A cientista lamenta que, apesar da sua resistência e longevidade, a Posidónia oceânica esteja a

desaparecer a uma taxa que se estima em 10% nos últimos 100 anos, sobretudo devido à turvação da

água provocada pela poluição marítima, lembrando que a erva marinha se alimenta da luz do sol, pois

faz a fotossíntese.

 

 Sublinhou que se trata de uma planta indispensável para o desenvolvimento da biodiversidade no sul

da Europa, sendo essencial para o crescimento e desenvolvimento de várias espécies de peixe, como

elo da cadeia alimentar oceânica.
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Portugueses descobrem ser vivo mais antigo à face da Terra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/02/2012

Meio: Sol Online

URL: http://sol.sapo.pt/inicio/Vida/Interior.aspx?content_id=41435

 

Uma equipa científica luso-espanhola acaba de revelar a descoberta, no Mar Mediterrânico, do ser vivo

mais velho da Terra, uma planta marinha que terá pelo menos 100 mil anos, disse hoje à Lusa uma

das autoras da investigação.

 

 A descoberta foi publicada na semana passada na revista Public Library of Science One e refere-se a

um trabalho científico que decorreu entre 2005 e 2009, tendo por objecto a planta Posidónia oceânica.

 

 Descobrimos espécimes da Posidónia oceânica que poderão ter entre 10 mil e 100 mil anos e

possivelmente mais. Nunca se tinha encontrado na Terra um ser com uma idade tão avançada,

garantiu a investigadora Ester Serrão, do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, que

liderou a equipa portuguesa.

 

 O trabalho científico tinha como objectivo medir a área abrangida por um mesmo indivíduo daquela

espécie, de forma a calcular a sua idade, com base no conhecimento de que a taxa de crescimento da

espécie é de 4 centímetros ao ano.

 

 A espécie conhece-se há muito tempo, mas o que nós conseguimos agora foi descobrir onde começa

e acaba um mesmo indivíduo da espécie, explica Ester Serrão, observando que, quando vemos uma

pradaria marinha, não sabemos à partida se vem de uma mesma semente ou de várias sementes.

 

 Assim, o estudo visava determinar se uma planta com um segmento em determinado local do

Mediterrâneo era a mesma que tinha um segmento num outro local, investigação que foi feita com

recurso ao estudo das características genéticas desses segmentos, feito posteriormente em

laboratório.

 

 Através das características genéticas, podemos ver se as plantas que se encontram em determinado

local vêm todas da mesma semente e portanto se é o mesmo indivíduo, que se vai reproduzindo,

formando clones de si próprio, afirma Ester Serrão.

 

 Sublinha que, nos casos em que se copia a si própria, um mesmo espécime de Posidónia oceânica
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pode ocupar centenas de metros ou quilómetros, sem que se forme um indivíduo novo, pois é sempre

o mesmo indivíduo a crescer.

 

 Ester Serrão compara os métodos laboratoriais para determinar a pegada genética dos espécimes aos

usados para fazer testes de paternidade em humanos ou nas investigações que se podem seguir a um

crime, baseados nos marcadores genéticos existentes nas amostras recolhidas.

 

 Assentes naqueles métodos, a equipa luso-espanhola descobriu vários indivíduos com cerca de 7

quilómetros e um mesmo indivíduo com um comprimento total de 15 quilómetros.

 

 Contudo, a investigadora da Universidade do Algarve considera que os casos mais extremos não são

necessariamente o resultado da propagação por clones, pois alguns dos fragmentos dispersos ao longo

do fundo marinho podem ter-se desprendido e sido arrastados pelas marés, enterrando-se nos

sedimentos e crescendo a partir daí.

 

 Daí que, e partindo de uma perspectiva conservadora, os cientistas não tenham considerado o maior

espécime, de 15 quilómetros, como sendo contínuo, o que faria com que, aplicando-se a taxa de

crescimento conhecida, a sua idade rondasse os 200 mil anos, optando por datá-lo em 100 mil anos,

datação que Ester Serrão garante ser cientificamente fiável, como idade mínima.

 

 Ainda assim, há vários outros indivíduos com dezenas de milhares de anos, recolhidos nos 1.544

campos de amostras existentes em 40 pradarias marinhas ao longo dos 3.500 quilómetros de

comprimento do Mar Mediterrânico.

 

 A cientista lamenta que, apesar da sua resistência e longevidade, a Posidónia oceânica esteja a

desaparecer a uma taxa que se estima em 10% nos últimos 100 anos, sobretudo devido à turvação da

água provocada pela poluição marítima, lembrando que a erva marinha se alimenta da luz do sol, pois

faz a fotossíntese.

 

 Sublinhou que se trata de uma planta indispensável para o desenvolvimento da biodiversidade no sul

da Europa, sendo essencial para o crescimento e desenvolvimento de várias espécies de peixe, como

elo da cadeia alimentar oceânica.

 

 O trabalho de campo do estudo foi efectuado entre 2005 e 2008 e os posteriores trabalhos de

investigação laboratorial decorreu em 2009 no Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve.

 

 Contudo, a primeira publicação científica do trabalho só teve lugar na semana passada, encontrando-

se gratuitamente acessível online à comunidade científica de todo o Mundo.

 

 Lusa/SOL
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A75

INVESTIGADORA DA UALG DESCOBRE PLANTA MAIS VELHA DO MUNDO
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/02/2012

Meio: Canal Superior Online - Canal

Superior Informação Online

Jornalistas: Aline Flor

URL: http://informacao.canalsuperior.pt/noticia/12768

 

Uma investigação internacional realizada na Universidade do Algarve descobriu o ser vivo mais antigo

da Terra, que existe possivelmente há mais de 100 mil anos.

 

 As pradarias marinhas da espécie Posidonia Oceanica, endémica do Mar Mediterrâneo, podem

constituir o ser vivo mais velho do planeta. Uma equipa de investigadores portugueses e espanhóis

descobriu que um mesmo exemplar desta espécie de erva marinha tem-se desenvolvido durante

várias dezenas de milhar de anos através de um mecanismo de clonagem. O estudo foi publicado na

semana passada na revista PLoS ONE.

 

 Ou seja, as várias extensões desta pradaria separadas ao longo de uma faixa do Mar Mediterrâneo

entre Espanha (Girona) e o Chipre são parte de uma mesma planta milenária que se foi separando,

sem deixar de se desenvolver e originar novas plantas a partir de uma mesma semente.

 

 Conforme nos explica a investigadora Ester Serrão, da Universidade do Algarve, esta identificação foi

possível a partir da análise genética das plantas, realizada no CCMAR (Centro de Ciências do Mar, da

U.Algarve).

 

 O estudo fez parte de um projeto internacional, o Monitoring & Managing of European Seagrass

Ecosystems, que investigou as quatro espécies de ervas marinhas da Europa. A francesa Sophie

Arnaud-Haond, na altura aluna de pós-graduação financiada pela FCT na UAlg, foi orientada na sua

tese de doutoramento sobre a espéciepor Ester Serrão (UAlg) e por Carlos M. Duarte, do

Departamento de Investigação sobre Alterações Globais do IMEDEA (Ilhas Baleares, Espanha).

 

 As pradarias marinhas são habitats que, regra geral, criam biodiversidade, sendo uma espécie de

berçário de certas espécies, explica Ester Serrão. O desenvolvimento desta espécie é lento - cerca de

quatro metros por ano, explica a investigadora -, o que pode ter sido um dos fatores para a

longevidade da planta, mas principalmente a ausência de outras espécies competitivas ou predadores.

Neste momento, a preocupação dos investigadores é que a extensão destas pradarias esteja a
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diminuir (foram menos 10% só nos últimos 10 anos), devido às alterações climáticas.

 

 POR

 

  13/02/2012 19:09

 

ALINE FLOR
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A77

EDGAR NOZES E MARIA ABECASSIS GANHAM NAS ONDAS ALGARVIAS
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/02/2012

Meio: Canal Superior Online - Canal

Superior Informação Online

Jornalistas: Filipa Silva

URL: http://informacao.canalsuperior.pt/play-off/12770

 

Ondas fracas e temperaturas baixas não ajudaram ao espetáculo na primeira etapa do Campeonato

Nacional Universitário (CNU) de Surf que, este fim de semana, teve lugar no Algarve.

 

 Edgar Nozes, da Universidade Lusófona, e Maria Abecassis, da Universidade Nova, foram os grandes

vencedores da primeira etapa do CNU de Surf deste fim de semana. Ao todo, estiveram na Praia de

Faro 49 surfistas, tendo os estudantes da Universidade Lusófona dominado o quadro masculino, com

três dos quatro finalistas.

 

 Devido às previsões de fraca qualidade das ondas, a organização decidiu deslocar a prova para a zona

da Barrinha da Praia de Faro, fazendo transportar os atletas de barco pela Ria Formosa.

 

 Ainda assim, no primeiro dia de competição, as ondas atingiam pouco mais de um metro de

formação. Ao segundo dia, as ondas continuaram fracas, mudou o vento, que passou a forte, e baixou

a temperatura. Condições difíceis para os atletas que, ainda assim, completaram a prova.

 

 O CNU de Surf regressa no fim de semana de 28 e 29 de março, em Matosinhos, para a segunda e

última etapa de apuramento, sendo a organização do Instituto Politécnico do Porto. A etapa de Faro foi

organizada pelo Gabinete de Desporto da Associação Académica da Universidade do Algarve, em

parceria com o Clube de Surf de Faro e a Federação Académica do Desporto Universitário.

 

 1º Edgar Nozes (AAULHT)

 

 2º Pedro Morgado (AAULHT)

 

 3º João Guerra (AEFA-UTL)

 

 4º António vieira (AAULHT)
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 1º Maria Abecassis (U.Nova)

 

 2º Francisca Santos (U.Nova)

 

 3º Carolina Guerreiro (AAULHT)

 

 4º Joana Barbosa (AAUM)

 

 POR

 

  2012-02-14 13:21:11

 

FILIPA SILVA
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A79

Portugueses descobrem ser vivo mais antigo da Terra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/02/2012

Meio: TVI 24 Online

URL: http://www.tvi24.iol.pt/tecnologia/ciencia-terra-portugueses-posidonia-
biologia/1325263-4069.html

 

Trata-se de uma planta marinha que terá pelo menos 100 mil anos

 

 Por: tvi24|  14- 2- 2012  8: 43

 

 Uma equipa luso-espanhola revelou a descoberta, no Mar Mediterrânico, do ser vivo mais velho da

Terra, uma planta marinha que terá pelo menos 100 mil anos, disse hoje à Lusa uma das autoras da

investigação.

 

 A descoberta foi publicada na semana passada na revista Public Library of Science One e refere-se a

um trabalho científico que decorreu entre 2005 e 2009, tendo por objecto a planta Posidónia oceânica.

 

 Descobrimos espécimes da Posidónia oceânica que poderão ter entre 10 mil e 100 mil anos e

possivelmente mais. Nunca se tinha encontrado na Terra um ser com uma idade tão avançada,

garantiu a investigadora Ester Serrão, do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, que

liderou a equipa portuguesa.

 

 O trabalho científico tinha como objectivo medir a área abrangida por um mesmo indivíduo daquela

espécie, de forma a calcular a sua idade, com base no conhecimento de que a taxa de crescimento da

espécie é de 4 centímetros ao ano.

 

 A espécie conhece-se há muito tempo, mas o que nós conseguimos agora foi descobrir onde começa

e acaba um mesmo indivíduo da espécie, explica Ester Serrão, observando que, quando vemos uma

pradaria marinha, não sabemos à partida se vem de uma mesma semente ou de várias sementes.

 

 Assim, o estudo visava determinar se uma planta com um segmento em determinado local do

Mediterrâneo era a mesma que tinha um segmento num outro local, investigação que foi feita com

recurso ao estudo das características genéticas desses segmentos, feito posteriormente em

laboratório.

 

 Através das características genéticas, podemos ver se as plantas que se encontram em determinado
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local vêm todas da mesma semente e portanto se é o mesmo indivíduo, que se vai reproduzindo,

formando clones de si próprio, afirma Ester Serrão.

 

 Sublinha que, nos casos em que se copia a si própria, um mesmo espécime de Posidónia oceânica

pode ocupar centenas de metros ou quilómetros, sem que se forme um indivíduo novo, pois é sempre

o mesmo indivíduo a crescer.

 

 Ester Serrão compara os métodos laboratoriais para determinar a pegada genética dos espécimes aos

usados para fazer testes de paternidade em humanos ou nas investigações que se podem seguir a um

crime, baseados nos marcadores genéticos existentes nas amostras recolhidas.

 

 Assentes naqueles métodos, a equipa luso-espanhola descobriu vários indivíduos com cerca de 7

quilómetros e um mesmo indivíduo com um comprimento total de 15 quilómetros.

 

 Contudo, a investigadora da Universidade do Algarve considera que os casos mais extremos não são

necessariamente o resultado da propagação por clones, pois alguns dos fragmentos dispersos ao longo

do fundo marinho podem ter-se desprendido e sido arrastados pelas marés, enterrando-se nos

sedimentos e crescendo a partir daí.

 

 Daí que, e partindo de uma perspectiva conservadora, os cientistas não tenham considerado o maior

espécime, de 15 quilómetros, como sendo contínuo, o que faria com que, aplicando-se a taxa de

crescimento conhecida, a sua idade rondasse os 200 mil anos, optando por datá-lo em 100 mil anos,

datação que Ester Serrão garante ser cientificamente fiável, como idade mínima.

 

 Ainda assim, há vários outros indivíduos com dezenas de milhares de anos, recolhidos nos 1.544

campos de amostras existentes em 40 pradarias marinhas ao longo dos 3.500 quilómetros de

comprimento do Mar Mediterrânico.

 

 A cientista lamenta que, apesar da sua resistência e longevidade, a Posidónia oceânica esteja a

desaparecer a uma taxa que se estima em 10% nos últimos 100 anos, sobretudo devido à turvação da

água provocada pela poluição marítima, lembrando que a erva marinha se alimenta da luz do Sol, pois

faz a fotossíntese.

 

 Sublinhou que se trata de uma planta indispensável para o desenvolvimento da biodiversidade no sul

da Europa, sendo essencial para o crescimento e desenvolvimento de várias espécies de peixe, como

elo da cadeia alimentar oceânica.
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A81

Palesta intitulada "Duas Décadas de Microeletrónica em Macau - De Um Deserto a Um
Laboratório de Referência do Estado Chinês"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/02/2012

Meio: Universia.pt

URL: http://agenda.universia.pt/ualg/2012/02/14/palesta-intitulada-duas-decadas-de-
microeletronica-em-macau-%e2%80-de-um-deserto-a-um-laboratorio-de-referencia-do-
estado-chines

 

Áreas:Emprendedurismo, Formación y Especialización

 

 Data:el 15/02/2012

 

 Local: Universidade do Algarve ( Campus de Gambelas )

 

 Descrição

 

 No dia 15 de fevereiro, o vice-reitor da Universidade de Macau, Prof. Doutor Rui Martins, visitará a

Universidade do Algarve, onde vai proferir uma palesta intitulada "Duas Décadas de Microeletrónica

em Macau - De Um Deserto a Um Laboratório de Referência do Estado Chinês". O evento realiza-se às

15h00, no Anfiteatro Teresa Júdice Gamito e tem entrada livre.

 

 Neste dia, o vice-reitor conhecerá ainda o Centro de Eletrónica, Optoelectrónica e Telecomunicações,

na Faculdade de Ciências e Tecnologia, no Campus de Gambelas, e o Departamento de Engenharia

Eletrotécnica (DEE) do Instituto Superior de Engenharia, no Campus da Penha.

 

 Organiza

 

 País: Portugal

 

 Instituição: Universidade do Algarve

 

 Informação complementar

 

 Etiquetas:2012, de um deserto a um laboratório de referência do estado chinês, duas décadas de

microeletrónica em macau, palesta intitulada, universidade do algarve
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 URL Relacionada:http://
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Vice-Reitor da Universidade de Macau visita a Universidade do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/02/2012

Meio: CiênciaPT.net

URL: http://www.cienciapt.net/pt/index2.php?option=com_content&task=view&id=105718&p
op=1&page=0&Itemid=302

 

Escrito por CienciaPT

 

 13-Feb-2012

 

 Neste dia, o vice-reitor conhecerá ainda o Centro de Eletrónica, Optoelectrónica e Telecomunicações,

na Faculdade de Ciências e Tecnologia, no Campus de Gambelas, e o Departamento de Engenharia

Eletrotécnica (DEE) do Instituto Superior de Engenharia, no Campus da Penha.

 

 Sobre Rui Martins (n.1957)

 

 Licenciou-se em Engenharia Eletrotécnica (1980) e obteve o Mestrado (1985), Doutoramento (1992)

e Agregação (2001) em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, no Departamento de Engenharia

Eletrotécnica e de Computadores (DEEC), do Instituto Superior Técnico (IST), da Universidade Técnica

de Lisboa (UTL). É membro do Corpo Docente do DEEC/IST desde Outubro 1980.

 

 Encontra-se em Licença Especial, no IST, desde Outubro 1992, sendo Docente do Departamento de

Engenharia Eletrotécnica e Eletrónica (DEEE), da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT), da

Universidade de Macau (UM), onde é Professor Catedrático desde 1998. Tem sido Vice-Reitor da UM

desse 1997. A partir de Setembro 2008, na sequência da reforma dos Estatutos da Universidade, foi

nomeado após recrutamento por concurso aberto e internacional como Vice-Reitor (Investigação) até

2013.

 

 Rui Mart ins fundou o Analog and Mixed-Signal VLSI Research Laboratory da UM

(http://www.fst.umac.mo/en/lab/ans_vlsi/) que foi recentemente elevado ao estatuto de Laboratório

de Referência da China (o primeiro em engenharia em Macau), sendo o seu atual Diretor. É o gestor

financeiro, reconhecido pela EU, de uma Cátedra Jean Monnet em "EU Law - Facing the Constitution

and Governance Challenges in the Era of Globalization", única nas universidades de HK e Macau, para

o período de 2007 a 2010. É coautor de 3 Patentes nos Estados Unidos (1 em 2009 e 2 em 2011).

 

 Foi condecorado por duas vezes pelo Governo de Macau, em 1999, com a Medalha de Mérito
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Profissional pela Administração Portuguesa, e em 2001, com o Título Honorífico de Valor pela

Administração Chinesa. Em 2010 foi eleito, por unanimidade, Membro Correspondente da Academia

das Ciências de Lisboa, Portugal, na classe de Ciências, 7ª secção - Ciências da Engenharia e outras

Ciências Aplicadas.

 

 

Página 84



A85

Faro acolhe iniciativas da Semana "Todos somos Europa"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/02/2012

Meio: Jornal do Algarve.pt

URL: http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/faro-acolhe-iniciativas-da-semana-todos-somos-
europa/

 

.

 

 

 

O Centro Europe Direct Algarve, sediado na CCDR, e a Câmara Municipal de Faro estão a organizar a

denominada Semana "Todos somos Europa", em Faro, a partir desta segunda-feira e até à próxima

sexta-feira, com um conjunto de actividades a realizar em parceria com a rede EURES, o Gabinete de

Mobilidade da Universidade do Algarve e o IPJ.

 

 

O projeto "Todos somos Europa" está inserido no Plano de Comunicação para informação sobre a

União Europeia (UE) em Portugal. O Centro de Informação Europeia Jacques Delors (CIEJD), Direcção-

Geral dos Assuntos Europeus - Ministério dos Negócios Estrangeiros, foi designado como o Organismo

Intermediário responsável pela sua execução.

 

 

Este projeto pretende envolver todos os cidadãos, de todas as idades, na discussão e na procura de

soluções para a nossa Europa de 2020, privilegiando três eixos essenciais de debate: "A nova

Estratégia Europa 2020 para o crescimento e emprego", "A União Europeia dos Cidadãos" e "O Desafio

da Recuperação Económica e Financeira".

 

 

Esta segunda-feira de manhã houve entrevistas de rua à população em geral em vários pontos da

cidade de Faro.

 

 

O programa de atividades prossegue com três sessões debate que decorrem nos auditórios da CCDR e

da Escola Secundária Pinheiro Rosa. A primeira realizaou-se esta manhã, esta tarde terá lugar a

segunda e amanhã à tarde decorre a última.
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O tema é "Mobilidade no espaço europeu" e as sessões, destinadas aos alunos das escolas

secundárias, contarão com a presença de representantes do Centro Europe Direct de Faro/CCDR

Algarve, Gabinete de Mobilidade da UALG, da Rede EURES e do IPJ.

 

 

Destaque, ainda, para a iniciativa "A Europa (também) sou Eu", a realizar na quarta-feira e que

consiste em sessões de jogos e de desenhos nas escolas de 1º ciclo do município de Faro.
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Erva marinha descoberta por cientistas da Ualg é o ser vivo mais velho da Terra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/02/2012

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=48729

 

13-02-2012 0:44:00

 

 Uma equipa de cientistas que integra investigadores do Centro de Ciências do Mar, da Universidade

do Algarve descobriu uma erva marinha no Mediterrânico que terá mais de cem mil anos, o ser vivo

mais velho da Terra.

 

 A descoberta, foi submetida em Dezembro de 2011 e publicada na última semana na revista,e o

artigo refere que o tamanho e a idade máximas de espécies como a Posidonia oceanica, planta

endémica do mar Mediterrâneo, continuam a ser mal conhecidos, muito devido à limitação da escala

dos espécimes estudados.

 

 Trata-se de uma erva marinha pertencente ao grupo das plantas que dão flores (angiospérmicas) e

não de uma alga, possuindo folhas que podem crescer até um metro e meio e embora tenha flores e

possa reproduzir-se por essa forma, dispersa-se através da criação de clones.

 

 Neste contexto, os cientistas utilizaram micro satélites, em 1544 campos de amostras em 40

pradarias aquáticas ao longo de 3500 quilómetros do mar Mediterrâneo, o que lhes permitiu descobrir

a prevalência dos indivíduos clonados e proceder à sua datação.

 

 Os investigadores analisaram o nível genético dos espécimes, revelando os resultados que muitos

espécimes são clones de outros, com dezenas de milhares de anos.

 

 Segundo a equipa integrada por Ester Serrão, do Centro de Ciências do Mar (CCMAR), que reúne

investigadores de centros espanhóis, franceses e australianos o crescimento da Posidonia oceanicaé

lento e pode demorar 600 anos a ocupar uma área de cerca de 80 metros nas pradarias subaquáticas

do Mediterrâneo, onde tem o seu habitat.

 

 Ao pé da ilha espanhola Formentera foi encontrado um pedaço daquela erva marinha com cerca de 15

quilómetros de largura, que poderá ter mais 100 mil anos, tornando-se assim o ser vivo mais antigo

da Terra que se conhece.
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 A robustez de um genoma com capacidade de se adaptar a diferentes habitats, ao longo de um

período de tempo tão longo, pode no entanto ser atualmente, de forma paradoxal, o maior inimigo da

Posidonia, que poderá não suportar a rapidez das alterações climáticas provocados pelo fenómeno do

aquecimento global.

 

 Com efeito e de acordo com os cientistas, a área de distribuição da Posidonia oceanica diminuiu em

10% nos últimos 100 anos.
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A89

UGT/Algarve promove debate sobre «O mercado de trabalho no Algarve»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/02/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=124763

 

A União Geral de Trabalhadores (UGT) do Algarve vai dinamizar na sexta feira, 17, no auditório da

Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, em Faro, entre as 15:30 horas e as 19:00, uma mesa

redonda para debater o tema O Mercado de Trabalho no Algarve.

 

 O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), Macário Correia, o diretor regional do

Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), Carlos Baía, o presidente da Associação dos

Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico Viegas, e o atual presidente da

UGT/Algarve, Daniel Santana, serão os oradores.

 

 A mesa redonda será moderada pelo economista João Nuno Arroja Neves e contará ainda com

importantes contributos do reitor da Universidade do Algarve, João Guerreiro.

 

 O objetivo deste debate será envolver estruturas regionais da administração pública ao nível do

emprego e do poder local e regional, juntamente com associações empresariais e estruturas sindicais

e ainda a Universidade do Algarve, numa reflexão conjunta sobre políticas ativas de crescimento e

emprego, cujas conclusões deverão conter medidas concretas de combate ao desemprego, a propor

ao governo.

 

 O evento tem entrada livre, mas (dada a limitação da sala aos lugares disponíveis) está sujeita a

confirmação até quinta-feira, 16, para o endereço eletrónico algarve@ugt.pt ou os contactos

960428822 e 289862902.

 

 Redacção DORS

 

 17:21 segunda-feira, 13 fevereiro 2012
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A90

Vice-reitor da Universidade de Macau visita a Universidade do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/02/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=124762

 

O vice-reitor da Universidade de Macau, Rui Martins, está de visita à Universidade do Algarve, na

quarta-feira, 15, para proferir uma palestra intitulada Duas décadas de microeletrónica em Macau - de

um deserto a um laboratório de referência do Estado chinês.

 

 Este evento realiza-se às 15:00 horas, no Anfiteatro Teresa Júdice Gamito e tem entrada livre.

 

 Neste dia, o vice-reitor conhecerá ainda o Centro de Eletrónica, Optoelectrónica e Telecomunicações,

na Faculdade de Ciências e Tecnologia, no campus de Gambelas, e o departamento de Engenharia

Eletrotécnica (DEE) do Instituto Superior de Engenharia, no campus da Penha.

 

 Rui Martins, nascido em 1957, licenciou-se em Engenharia Eletrotécnica (1980) e obteve o mestrado

(1985), doutoramento (1992) e agregação (2001) em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores,

no departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores do Instituto Superior Técnico (IST),

da Universidade Técnica de Lisboa (UTL).

 

 Docente do departamento de Engenharia Eletrotécnica e Eletrónica (DEEE) da Faculdade de Ciências e

Tecnologia da Universidade de Macau (UM), onde é vice-reitor desde 1997 e professor catedrático

desde 1998.

 

 Rui Martins fundou o Analog and Mixed-Signal VLSI Research Laboratory da universidade macaense,

que foi recentemente elevado ao estatuto de Laboratório de Referência da China, o primeiro em

engenharia em Macau, sendo o seu atual diretor.

 

 Redacção DORS

 

 17:20 segunda-feira, 13 fevereiro 2012
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Faro acolhe projeto «Todos somos Europa» durante toda a semana
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/02/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=124761

 

A Semana Todos somos Europa vai realizar-se em Faro durante toda esta semana, entre segunda e

sexta-feira, dias 13 a 17, incluindo um conjunto de iniciativas e atividades a realizar pelo Centro

Europe Direct do Algarve e pela autarquia local.

 

 Este projeto está inserido no plano de comunicação para informação sobre a União Europeia (UE) em

Portugal para 2011, tentando envolver todos os cidadãos, de todas as idades, na discussão e na

procura de soluções para a Europa de 2020.

 

 Serão privilegiados três eixos essenciais de debate: A nova Estratégia Europa 2020 para o

crescimento e emprego, A União Europeia dos Cidadãos e O Desafio da Recuperação Económica e

Financeira.

 

 As ações visam informar e sensibilizar a população portuguesa para a relevância das temáticas

propostas e mobilizar adultos, jovens e crianças a participar ativamente na construção da Europa de

amanhã.

 

 As sessões previstas para esta semana contam com a participação da Rede EURES, do Gabinete da

Mobilidade da Universidade do Algarve e do Instituto Português da Juventude.

 

 Mais informações em http://europedirect.ccdr-alg.pt/site.

 

 Redacção DORS

 

 17:17 segunda-feira, 13 fevereiro 2012
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Antena 1

 	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:05:57

 	Hora de emissão: 13:35:00 
ID: 40188913

 
13/02/2012

Ser vivo mais velho do planeta

 

No fundo do mar foi descoberto o ser vivo mais velho do planeta. Declarações de Éster Serrão,

investigadora do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve.
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UGT- Algarve organiza debate regional sobre o mercado de trabalho no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/02/2012

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=22715&visual=8&id=0&print_article
=1

 

13-02-12

 

 No próximo dia 17 de fevereiro, entre as 15h30 e as 19h00, no auditório da Escola de Hotelaria e

Turismo do Algarve, a União Geral deTrabalhadores do Algarve realiza uma mesa redonda para

debater "O Mercado de Trabalho no Algarve".

 

 Serão oradores o Presidente da Associação de Municipios do Algarve (AMAL), Macário Correia, e o

Diretor regional do Instituto do Emprego e Formação Profissional, Carlos Baía.

 

 Participarão também o Presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve

(AHETA), Elidérico Viegas e o atual presidente da UGT-Algarve, Daniel Santana.

 

 A mesa redonda moderada pelo economista, João Nuno Arroja Neves, contará ainda com

 

 a presença do reitor da Universidade do Algarve(UAlg), João Guerreiro.

 

 Segundo estra estrutura sindical diz que este debate serve para envolver estruturas regionais da

Administração Pública ao nível do emprego e do poder local e regional, juntamente com Associações

Empresariais e Estruturas Sindicais, e ainda a Universidade do Algarve, numa reflexão conjunta sobre

políticas ativas de crescimento e emprego, cujas conclusões deverão conter medidas

 

 concretas de combate ao desemprego, a propor ao governo.

 

 O evento tem entrada livre, mas (dada a limitação da sala aos lugares disponíveis)está sujeita a

confirmação até ao dia 16 de fevereiro para o mail: algarve@ugt.pt.

 

 Mais informações pelo: tlm: 960428822, telf. - 289 862 902

 

 Algarve Primeiro: o seu mundo informativo
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Nuno Bicho no próximo Café Oceano para falar sobre Arqueologia subaquática
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/02/2012

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=22726&visual=8&id=0&print_article
=1

 

13-02-12

 

 Gostaria de saber mais sobre a "Arqueologia subaquática no Mundo e no Algarve" a sua importância

para o conhecimento da evolução da ocupação humana, quais as técnicas utilizadas para descobrir

estes registos escondidos da história e da pré-história?

 

 As respostas serão dadas por Nuno Bicho, docente e investigador da Universidade do Algarve, no do

próximo Café Oceano, que se realiza às 18h30 do dia 16, no Pátio das, Letras, em Faro.

 

 Algarve Primeiro: o seu mundo informativo
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"O realismo mágico na literatura portuguesa" apresentado em Loulé | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/02/2012

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=15157

 

Por Sul Informação 12 de Fevereiro de 2012 Comentar

 

 Bibliotecas, Loulé

 

 &nbsp

 

 No próximo dia 27 de fevereiro, pelas 21h30, a Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner

Andresen, em Loulé, irá receber a apresentação do livro "O realismo mágico na literatura portuguesa",

de Paulo Serra.

 

 Paulo Serra, Mestre em Literatura Comparada e Licenciado em Línguas e Literaturas Modernas, é

professor e investigador na área do realismo mágico. Autor da tese publicada "O Realismo Mágico na

Literatura Portuguesa", apresenta este seu primeiro livro resultante da sua tese.

 

 O realismo mágico define-se como um fenómeno de renovação da ficção literária. Numa narrativa

realista em que intervêm elementos mágicos, sem se procurar provocar o desconcerto do leitor, o

realismo mágico surge aliado a uma preocupação de vários escritores contemporâneos, como Gabriel

García Márquez, Isabel Allende, Salman Rushdie, José Saramago, Hélia Correia, de evidenciar a

complexidade do real e da história oficial de cada nação. Este conceito revela-se um instrumento

eficaz à literatura comparada e aos estudos culturais, visto que o realismo mágico assenta igualmente

na mitologia e no folclore.

 

 Num estudo inédito no caso da literatura portuguesa, atentaremos de que modo o realismo mágico

influenciou e abriu novos rumos à ficção literária portuguesa pós-25 de Abril, analisando o caso

específico da ficção de Lídia Jorge e João de Melo, autores que melhor exploraram o realismo mágico.

 

 Para esta apresentação o autor contará com a presença de Petar Petrov, doutor em Literatura

Comparada (Portuguesa e Brasileira) pela Universidade de Lisboa, professor Associado da Faculdade

de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve (docente das disciplinas de Literatura

Portuguesa Moderna e Contemporânea, Literaturas Estrangeiras de Língua Portuguesa e Literatura
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Comparada), e com a presença da conceituada escritora louletana Lídia Jorge.

 

 A entrada é livre.
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Marinha promove exercício de combate à poluição no cais comercial de Faro | Sul
Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/02/2012

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=15356

 

Por Sul Informação 13 de Fevereiro de 2012 Comentar

 

 Ambiente, Faro, Mar, Marinha, Poluição, Portos&Marinas

 

 &nbsp

 

 Um exercício de combate à Poluição por Hidrocarbonetos no Mar vai decorrer na quarta-feira, dia 15,

entre as 9 e as 14 horas, no cais comercial de Faro.

 

 Este exercício, o primeiro de dois previstos para 2012, será conduzido pela Marinha/Autoridade

Marítima, através do Departamento Marítimo do Sul, e tem como objetivo o treino e avaliação do

desempenho das equipas de intervenção do Departamento Marítimo do Sul e da Capitania do Porto de

Faro em resposta aos incidentes mais prováveis.

 

 O cenário a criar pretende simular a resposta a um derrame acidental como resultado da colisão de

um navio de médio porte contra o cais.

 

 No momento desta ocorrência com o estofo da praia-mar, a urgência das ações de contenção e

recolha são fundamentais para reter as manchas do hidrocarboneto médio na zona sinistrada,

evitando o seu espalhamento na Ria Formosa, explica a Marinha, em comunicado.

 

 Por forma a minimizar os danos ambientais nas águas da Ria Formosa serão colocadas barreiras para

contenção do derrame e instalados dois pontos de recolha com um recuperador em cada ponto, e todo

o sistema de trasfega do hidrocarboneto recolhido.

 

 Em simultâneo, é realizada a limpeza da praia e pedras que foram atingidas pelos produtos

poluentes.

 

 Foram convidadas a participar no exercício as seguintes entidades: Autoridade Nacional de Proteção
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Civil (ANPC), Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, Departamento de Gestão da

Área classificada do Sul - Parque Natural da Ria Formosa, Instituto Portuário e dos Transportes

Marítimos, Delegação do Sul (IPTM Faro), Câmara Municipal de Faro, Universidade do Algarve,

Faculdade de Ciências do Mar e Sociedade Farense das Areias (Sofareia).
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Ualg: Cientistas descobrem ser vivo mais velho da Terra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/02/2012

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=22687&visual=8&id=0&print_article
=1

 

12-02-12

 

 O ser vivo mais velho da Terra que se conhece vive mesmo ao lado da Península Ibérica, é uma erva

marinha que cresce no Mediterrâneo e pode ter mais de 100.000 anos, de acordo com uma equipa de

cientistas que integra investigadores da Universidade do Algarve.

 

 A descoberta foi publicada nesta semana na revista Public Library of Science One adianta o Público.

 

 A erva marinha chamada Posidonia oceanica não é uma alga, mas sim uma angiospérmica, ou seja,

pertence ao grupo das plantas que dão flores, e é endémica do mar Mediterrâneo.

 

 A planta tem folhas curtas que podem crescer até ao metro e meio, e apesar de ter flores e

reproduzir-se sexualmente, utiliza na maior parte das vezes indivíduos clones para se ir dispersando.

O seu crescimento é muito lento, demorando 600 anos para cobrir um espaço de 80 metros nas

pradarias subaquáticas do Mediterrâneo.

 

 A equipa liderada por Ester Serrão, do Centro de Ciências do Mar, da Universidade de Algarve, que

contou com investigadores de Espanha, analisou a nível genético os espécimes desta planta que vivem

em 40 pradarias aquáticas ao longo de 3500 quilómetros do mar Mediterrâneo.

 

 Os resultados revelaram que muitos espécimes são clones uns dos outros, alguns com dezenas de

milhares de anos. Um pedaço de erva com 15 quilómetros de largura, que fica ao pé da ilha espanhola

Formentera, poderá ter mais de 100.000 anos.

 

 Esta descoberta demonstra a robustez de um genoma capaz de se adaptar a diferentes habitats, ao

longo do tempo. Mas também pode ser a razão do declínio desta planta, cujo genoma poderá não

aguentar as rápidas mudanças climáticas recentes: nos últimos 100 anos, a área de distribuição da

Posidonia oceanica diminuiu em 10%.

 

 Algarve Primeiro: o seu mundo informativo
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Cientistas da Universidade do Algarve descobrem ser vivo mais velho da Terra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/02/2012

Meio: Público Online - Peso & Medida

Online

URL: http://static.publico.clix.pt/pesoemedida/noticia.aspx?id=1533235&idCanal=35

 

Erva marinha do Mediterrâneo tem 100.000 anos de idade

 

 10.02.2012 - 21h30 PÚBLICO

 

 O ser vivo mais velho da Terra que se conhece vive mesmo ao lado da Península Ibérica, é uma erva

marinha que cresce no Mediterrâneo e pode ter mais de 100.000 anos, de acordo com uma equipa de

cientistas que integra investigadores da Universidade do Algarve. A descoberta foi publicada nesta

semana na revista.

 

 A erva marinha chamadanão é uma alga, mas sim uma angiospérmica, ou seja, pertence ao grupo

das plantas que dão flores, e é endémica do mar Mediterrâneo.

 

 A planta tem folhas curtas que podem crescer até ao metro e meio, e apesar de ter flores e

reproduzir-se sexualmente, utiliza na maior parte das vezes indivíduos clones para se ir dispersando.

O seu crescimento é muito lento, demorando 600 anos para cobrir um espaço de 80 metros nas

pradarias subaquáticas do Mediterrâneo.

 

 A equipa liderada por Ester Serrão, do Centro de Ciências do Mar, da Universidade de Algarve, que

contou com investigadores de Espanha, analisou a nível genético os espécimes desta planta que vivem

em 40 pradarias aquáticas ao longo de 3500 quilómetros do mar Mediterrâneo.

 

 Os resultados revelaram que muitos espécimes são clones uns dos outros, alguns com dezenas de

milhares de anos. Um pedaço de erva com 15 quilómetros de largura, que fica ao pé da ilha espanhola

Formentera, poderá ter mais de 100.000 anos.

 

 Esta descoberta demonstra a robustez de um genoma capaz de se adaptar a diferentes habitats, ao

longo do tempo. Mas também pode ser a razão do declínio desta planta, cujo genoma poderá não

aguentar as rápidas mudanças climáticas recentes: nos últimos 100 anos, a área de distribuição

dadiminuiu em 10%.
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  Tiragem: 123950

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 5

  Cores: Cor

  Área: 23,49 x 21,24 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40155179 11-02-2012 | Economia
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Cidália Ferreira Bicho assume direção do Colégio Internacional de Vilamoura
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/02/2012

Meio: Jornal do Algarve.pt

URL: http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/cidalia-ferreira-bicho-assume-direcao-do-
colegio-internacional-de-vilamoura/

 

O Colégio Internacional de Vilamoura (CIV) conta desde o início deste ano com uma nova direção

pedagógica. Cidália Ferreira Bicho, docente no CIV desde 2004, aceitou o desafio de liderar esta escola

de educação internacional, que alcançou, na última década, resultados de reconhecido mérito nacional

e internacional.

 

 

A atual diretora pedagógica do CIV estudou na Universidade do Algarve onde completou a sua

licenciatura em Estudos Portugueses - Ramo de Formação Educacional em 2000. Na mesma

universidade, enquanto docente, lecionou Literatura Oral e esteve ligada à formação de professores,

tendo sido orientadora de estágios pedagógicos em várias escolas do ensino básico e secundário,

durante dois anos.

 

 

Ensinou Português como língua estrangeira na Universidade de Huelva, no âmbito do Programa

Sócrates/Erasmus. Frequentou o mestrado em Literatura Portuguesa e especializou-se em literatura

oral tradicional.

 

 

Em 2011 recebeu o prémio Revelação de 2009 pela Associação Portuguesa de Escritores na

modalidade literatura para a infância e a juventude. As três fortunas do Lobo Lobão e outros contos

tradicionais (no prelo) foi a obra distinguida por esta importante associação que promove a literatura

portuguesa.
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  Tiragem: 161374

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral
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  Cores: Cor

  Área: 16,05 x 8,61 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40159472 11-02-2012 | Algarve

Página 106



A107

Loulé: Como é o realismo mágico na literatura?
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/02/2012

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=48730

 

11-02-2012 21:45:00

 

 A ficção dos escritores Lídia Jorge e João de Melo, ou então Saramago, Hélia Correia mas também

Garcia Marquez e Isabel Allende exploraram o realismo mágico. Paulo Serra, Mestre em Literatura

Comparada apresenta o seu livro sobre o assunto. Saiba mais

 

 Professor e investigador na área do realismo mágico, Paulo Serra, Mestre em Literatura Comparada e

Licenciado em Línguas e Literaturas Modernas, é autor da tese publicada "O Realismo Mágico na

Literatura Portuguesa".

 

 Trata-se de um estudo inédito no caso da literatura portuguesa, que se debruça sobre o modo como o

realismo mágico influenciou e abriu novos rumos à ficção literária portuguesa pós-25 de Abril,

analisando o caso específico da ficção de Lídia Jorge e João de Melo, autores que exploraram o

realismo mágico.

 

 O livro vai ser apresentado na Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen, em Loulé a dia

27 de fevereiro, pelas 21h30, com a presença de Lídia Jorge e de Petar Petrov, doutor em Literatura

Comparada (Portuguesa e Brasileira) pela Universidade de Lisboa, professor associado da Faculdade

de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve.

 

 O realismo mágico define-se como um fenómeno de renovação da ficção literária. Numa narrativa

realista em que intervêm elementos mágicos, sem se procurar provocar o desconcerto do leitor.

 

 O realismo mágico surge aliado a uma preocupação de vários escritores contemporâneos, como

Gabriel García Márquez, Isabel Allende, Salman Rushdie, José Saramago, Hélia Correia, de evidenciar

a complexidade do real e da história oficial de cada nação.

 

 Este conceito revela-se um instrumento eficaz à literatura comparada e aos estudos culturais, visto

que o realismo mágico assenta igualmente na mitologia e no folclore. A entrada é livre.
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Portugueses descobrem ser vivo mais velho da Terra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/02/2012

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/mundos/ver.aspx?id=315258

 

Um grupo de cientistas portugueses descobriu o ser vivo mais velho da Terra, uma erva marinha que

cresce no Mediterrâneo e que pode ter mais de 100.000 anos.

A equipa de cientistas que integra investigadores da Universidade do Algarve viu a sua descoberta ser

publicada esta semana na revista Public Library of Science One .

De nome científico Posidonia oceanica , a erva marinha é uma angiospérmica, ou seja, pertence ao

grupo das plantas que dão flores, e cresce apenas do mar Mediterrâneo.

Apesar de se reproduzir sexualmente, a planta utiliza na maior parte das vezes indivíduos clones para

se ir dispersando. A erva demora 600 anos para cobrir um espaço de 80 metros nas pradarias

subaquáticas do Mediterrâneo.

O grupo de cientistas liderado por Ester Serrão, do Centro de Ciências do Mar, da Universidade do

Algarve, contou com apoio de investigadores espanhóis.

A planta que deverá ser a mais antiga do mundo tem 15 quilómetros de extensão e foi descoberta ao

pé da ilha espanhola Formentera. Os cientistas estimam a sua idade em cerca de 100 mil anos.
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A110

Portugueses descobrem ser vivo mais velho da Terra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/02/2012

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/angola/ver.aspx?id=315258

 

Por Redação

// //

 

 Um grupo de cientistas portugueses descobriu o ser vivo mais velho da Terra, uma erva marinha que

cresce no Mediterrâneo e que pode ter mais de 100.000 anos.

A equipa de cientistas que integra investigadores da Universidade do Algarve viu a sua descoberta ser

publicada esta semana na revista Public Library of Science One .

De nome científico Posidonia oceanica , a erva marinha é uma angiospérmica, ou seja, pertence ao

grupo das plantas que dão flores, e cresce apenas do mar Mediterrâneo.

Apesar de se reproduzir sexualmente, a planta utiliza na maior parte das vezes indivíduos clones para

se ir dispersando. A erva demora 600 anos para cobrir um espaço de 80 metros nas pradarias

subaquáticas do Mediterrâneo.

O grupo de cientistas liderado por Ester Serrão, do Centro de Ciências do Mar, da Universidade do

Algarve, contou com apoio de investigadores espanhóis.

A planta que deverá ser a mais antiga do mundo tem 15 quilómetros de extensão e foi descoberta ao

pé da ilha espanhola Formentera. Os cientistas estimam a sua idade em cerca de 100 mil anos.
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UAlgarve identifica o ser vivo mais antigo da Terra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/02/2012

Meio: Boas Notícias Online

URL: http://boasnoticias.clix.pt/noticias_UAlgarve-identifica-o-ser-vivo-mais-antigo-da-
Terra_9978.html

 

Sábado, 11 de Fevereiro de 2012

 

 O ser vivo mais antigo à face da Terra pode ter sido identificado por uma equipa liderada por

investigadores da Universidade do Algarve (UA). De acordo com o estudo, a espécie marinha

'Posidonia oceanica' existe há mais de 100 mil anos.

 

 Esta planta pertence ao grupo das plantas espermatófitas que dão flor e fruto. De acordo com o

estudo, as amostras recolhidas pelos investigadores provêm de área de 3500 quilómetros e 40

pradarias marinhas do Mar Mediterrâneo, entre Espanha (Girona) e o Chipre, onde a espécie se

prolifera.

 

 Depois de recolhidas amostras da planta, os cientistas analisaram o seu ADN que revelou a

longevidade da planta. Uma das descobertas mais significativas foi a de uma colónia da planta perto

da ilha espanhola Formentera, que deverá ter tido a sua origem no período Pleistocénico da Era

Cenozóica, ou seja, entre 11 mil e um milhão de anos atrás.

 

 Ainda que a espécie se reproduza sexualmente, tinha sido já descoberto que esta também se prolifera

clonando-se a si própria, pelo que muitas das plantas são clones de outras mais antigas. Os primeiros

exemplares terão centenas de milhares de anos e estendem-se por vastas áreas ainda que

lentamente: demoram 600 anos a cobrirem uma área de 80 quilómetros.

 

 Note-se que, até à data, o organismo vivo que se considerava ser o mais antigo era uma alga da

Tasmânia, que se pensa ter à volta de 40 mil anos.

 

 A equipa de investigadores, coordenada por Ester Serrão, do Centro de Ciências do Mar (CCM) da

Universidade do Algarve, integra também profissionais de centros de investigação franceses,

espanhóis e australianos. O estudo foi publicado recentemente na revista americana Public Library of

Science One.

 

 A durabilidade e o vigor do genoma da planta podem ter sido influenciados pela ausência de plantas
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endémicas que se apresentem como espécie competitiva na mesma zona, e pela ausência de grandes

predadores no seu ecossistema.

 

 Os cientistas esperam que um melhor conhecimento da 'Posidonia oceanica' possa ajudá-la a protegê-

la de um declínio de cerca de 10 por cento verificado na sua área de distribuição nos últimos 100

anos, que poderá estar relacionado com as recentes alterações climáticas e o desenvolvimento da

costa.

 

 [Notícia sugerida por Ana Guerreiro Pereira e Luís Paulo]
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Realismo mágico na literatura portuguesa apresentado em Loulé
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/02/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=124706

 

A Biblioteca Municipal de Loulé vai ser palco da apresentação do livro "O realismo mágico na literatura

portuguesa" de Paulo Serra, no próximo dia 27 de fevereiro, pelas 21.30.

 

 Paulo Serra, Mestre em Literatura Comparada e Licenciado em Línguas e Literaturas Modernas, é

professor e investigador na área do realismo mágico. Autor da tese publicada "O Realismo Mágico na

Literatura Portuguesa", apresenta este seu primeiro livro resultante da sua tese.

 

 O realismo mágico define-se como um fenómeno de renovação da ficção literária. Numa narrativa

realista em que intervêm elementos mágicos, sem se procurar provocar o desconcerto do leitor, o

realismo mágico surge aliado a uma preocupação de vários escritores contemporâneos, como Gabriel

García Márquez, Isabel Allende, Salman Rushdie, José Saramago, Hélia Correia, de evidenciar a

complexidade do real e da história oficial de cada nação. Este conceito revela-se um instrumento

eficaz à literatura comparada e aos estudos culturais, visto que o realismo mágico assenta igualmente

na mitologia e no folclore.

 

 É de salientar que num estudo inédito no caso da literatura portuguesa, atentaremos de que modo o

realismo mágico influenciou e abriu novos rumos à ficção literária portuguesa pós-25 de Abril,

analisando o caso específico da ficção de Lídia Jorge e João de Melo, autores que melhor exploraram o

realismo mágico.

 

 Para esta apresentação, em que a entrada é livre, o autor contará com a presença do Prof. Dr. Petar

Petrov, doutor em Literatura Comparada (Portuguesa e Brasileira) pela Universidade de Lisboa,

professor Associado da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve (docente

das disciplinas de Literatura Portuguesa Moderna e Contemporânea, Literaturas Estrangeiras de Língua

Portuguesa e Literatura Comparada); e com a presença da conceituada autora louletana Lídia Jorge.

 

 Redacção DORS

 

 09:08 sábado, 11 fevereiro 2012
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CARLOS ALBINO | Jornal do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/02/2012

Meio: Jornal do Algarve.pt

URL: http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/carlos-albino-65/

 

SMS - 449

 

 A palavra de título está no fim

 

 

 

Consta que algumas câmaras municipais e juntas de freguesia estão a cancelar assinaturas dos

poucos jornais locais e regionais que o Algarve ainda tem sem barriga de aluguer, alegando a crise.

Somados os locais aos regionais, quando muito serão uns cinco ou seis jornais para cada câmara e na

generalidade um ou dois jornais para cada junta, custando isso uns 120 euros anuais no máximo. É

claro que os jornais estão a ser postos de lado pelos autarcas, não é pelos 120 euros para 365 dias,

nem porque a prosa geralmente laudatória que se lhes destina os fere na cultivada virtude da

humildade, e muito menos porque a crítica feroz e impiedosa dos jornais algarvios perante questões

esquisitas tenha feito cair meia centena de juntas e dúzia e meia de câmaras a ponto de se justificar

tal corretivo. A coisa é mais simples - o pessoal decisor das câmaras e juntas que corta nos jornais,

corta porque não lê jornais, e caso um ou outro jornal publique alguma coisa que o toque, lêem-nos

pela fotocópia, ou não seja verdade que a fotocópia se tornou na mãe de toda a política portuguesa,

incluindo a política local que é a fotocópia da nacional. Mas a juntar aos tais cortes de assinaturas por

câmaras e juntas, chegam notícias de calotes de algumas bibliotecas também municipais pelos jornais

e revistas que adquirem para as salas de leitura forçando jornaleiros a andarem de Anás para Caifás,

com cada Anás a enxotar a água do capote para outro Caifás. As verbas também não são por aí além,

mas não é de admirar que, mais dia menos dia, os jornais sejam retirados das bibliotecas devido à

crise, ou não seja verdade que a crise se tornou na desculpa useira e pretexto vezeiro para tapar erros

de gestão, para dissimular analfabetismos reinantes e para salvar incompetências atrozes. Quando um

presidente de câmara invoca que não tem 40 euros para pagar uma assinatura de jornal que diz

diretamente respeito à terra, e quando um diretor de biblioteca, mês após mês, levanta jornais e

revistas sem pagar dizendo que não sabe quem pode e deve pagar, isso tem um nome que é muito

feio e que por acaso foi das primeiras palavras que a estrangeirada da troika aprendeu de português.

Que palavra? Mesquinhez. Até dá vergonha pôr a palavra em título.
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 Flagrante encomenda: Então foi preciso encomendar um estudo para a Universidade do Algarve

avaliar o tal programa Allgarve? Isso não era coisa para uma universidade avaliar por moto próprio?
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Faro: 48 inscritos na primeira prova do Campeonato Nacional Universitário de Surf
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/02/2012

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=c4ca4238a0b923820dcc50
9a6f75849b&id=9d0fd14c56f15732cb894bec23bd6a13

 

Tavira, 10 Fev (Rádio Horizonte Algarve)

 

 Neste fim-de-semana, dias 11 e 12 de Fevereiro, inicia o Campeonato Nacional Universitário de Surf,

com uma renovada estrutura competitiva.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve Desta feita, sob a iniciativa da Associação Académica da

Universidade do Algarve e do Clube de Surf de Faro, a competição ruma à Praia de Faro, na primeira

etapa de apuramento para a prova final, que irá decorrer no presente semestre na zona centro do

país.

 

 Consulte baterias em:

 

http://www.aaualg.pt/images/stories/Desporto/201112/CNUSurf/FADU_1112_P14_InfoB_1Etapa_Surf

Baterias.pdf
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Surf: Campeonato nacional universitário arranca na praia de Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/02/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=124691

 

A primeira prova do Campeonato Nacional Universitário de Surf, que será realizada na praia de Faro,

no próximo fim de semana, dias 11 e 12, conta com 48 inscritos, anunciou a organização.

 

 Sob a iniciativa da Associação Académica da Universidade do Algarve e do Clube de Surf de Faro, esta

será a primeira etapa de apuramento para a prova final, que irá decorrer no presente semestre na

zona centro do país.

 

 A competição da Federação Académica de Desporto Universitário divide-se na categoria feminina,

com sete participantes inscritas, e categoria masculina, com quarenta e um surfistas universitários

credenciados.

 

 Numa prova exclusiva para estudantes universitários, destaque para a presença de alunos inscritos de

norte a sul do país, em representação de doze instituições de ensino superior nacionais.

 

 A praia de Faro está preparada para receber bons momentos de surf protagonizados pelos

participantes inscritos e o habitual ambiente académico, próprio de organizações para este público

particular.

 

 Redacção DORS

 

 07:36 sexta-feira, 10 fevereiro 2012
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JSD/Algarve vai propor alterações ao estatuto de dirigente académico
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/02/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=124674

 

A JSD/Algarve manifestou-se solidária com a direção da Associação Académica da Universidade do

Algarve (AAUAlg) no esforço feito para combater a crise financeira da instituição, revelando que vai

propor alterações ao estatuto de dirigente académico.

 

 No seguimento da conferência de imprensa que aquela estrutura realizou, onde denunciou a sua frágil

situação financeira, a comissão política da jota algarvia reuniu terça-feira com dois dirigentes da

AAUAlg, Pedro Barros e Eduardo Almeida, respetivamente presidente e tesoureiro da associação.

 

 No encontro, revela a JSD/Algarve em comunicado, "foi possível ter uma noção da grave crise que os

cofres da associação académica algarvio atravessam, com dividas a fornecedores na ordem dos 400

mil euros".

 

 Os jovens sociais-democratas manifestam-se solidários com a direção da AAUalg, "no esforço que

esta está a realizar no sentido de combater uma pesada herança que recebeu da anterior direção".

 

 Os atuais dirigentes da associação académica solicitaram já a elaboração de uma auditoria externa às

contas dos últimos cinco anos da associação e a JSD/Algarve espera que ela "seja reveladora do

caminho que levou ao atual estado financeiro da instituição para que, moralmente, seja possível

apurar responsabilidades".

 

 Neste sentido, e acreditando que a direção de cargos em associações académicas "tem tanto de nobre

como deve ter de responsabilidade", o presidente da JSD/Algarve revelou que a estrutura vai pedir

alterações ao estatuto de dirigente académico.

 

 "No próximo conselho nacional da JSD vou propor que seja aberta uma discussão interna a nível

nacional no sentido de rever o estatuto do dirigente académico", disse, em comunicado, Bruno Inácio.

 

 "É necessário explanar na lei um mecanismo de controlo mas também de responsabilização de atos

praticados no exercício das funções em cargos relevantes das direções académicas", acrescenta o líder

da JSD/Algarve.
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 A JSD/Algarve faz ainda um apelo às forças vivas do Algarve "para terem em atenção a situação que

a Associação Académica do Algarve vive e se unirem no apoio" à instituição, depositando "as maiores

esperanças" na atual direção.

 

 Redacção DORS

 

 07:51 sexta-feira, 10 fevereiro 2012
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Portuguesas premiadas por conservação da natureza
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/02/2012

Meio: Boas Notícias Online

URL: http://boasnoticias.clix.pt/noticias_portuguesas-premiadas-por-conservacao-da-
natureza_9958.html

 

Sexta-feira, 10 de Fevereiro de 2012

 

 Elda Sousa, Alexandra Cunha e Ana Sofia André foram as três vencedoras do prémio Terre de

Femmes de 2012 da Fundação Yves Rocher, destinado a projetos de conservação da natureza no

feminino. As três portuguesas receberam as distinções esta quarta-feira, em Lisboa.

 

 O primeiro prémio, no valor de cinco mil euros, foi entregue a Elda Sousa pelo projeto de criação de

um viveiro de plantas endémicas de apoio à reflorestação do Parque Ecológico do Funchal, ao qual a

guia-intérprete dedica grande parte do seu tempo livre.

 

 O projeto coordenado pela madeirense está inserido no trabalho da Associação dos Amigos do Parque

Ecológico do Funchal e foi iniciado como uma tentativa de recuperar o Parque do Cabeço de Lenha da

destruição florestal provada pelo incêndio que ocorreu no Funchal em Agosto de 2010.

 

 Com poucos recursos e recorrendo em grande parte à reutilização de materiais, o projeto, ainda em

curso, teve os primeiros resultados em Janeiro de 2011, quando as primeiras plantas foram

transplantadas para a zona de Cabeço de Lenha.

 

 A investigadora Alexandra Cunha, do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve recebeu o

segundo prémio do concurso, no valor de três mil euros.

 

 A candidatura da investigadora algarvia, também presidente da Liga para a Proteção da Natureza,

teve por base o projeto "Adote uma pradaria marinha", patrocinado pelo Oceanário de Lisboa, e cujo

objetivo fundamental é o de envolver os cidadãos na proteção das frágeis pradarias marinhas situadas

na costa portuguesa.

 

 Já Ana Sofia André recebeu dois mil euros pelo projeto inserido no programa do Grupo Flamingo -

Associação de Defesa do Ambiente, que consiste na criação de um viveiro de plantas autóctones para

a reflorestação da Mata dos Medos, situada na Arriba Fóssil da Costa da Caparica.
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 A reintrodução de espécies locais na mata foi iniciada pelo Grupo Flamingo em 2005, já que, após um

grande incêndio nos anos 80, a floresta foi invadida por espécies não autóctones que podem provocar

um desequilíbrio no ecossistema.

 

 O prémio é atribuído pela Fundação Yves Rocher em 15 países, entre os quais Portugal, e já

reconheceu um total de 285 mulheres.

 

 Do júri nacional fizeram parte representantes de entidades ligadas a questões ambientais como é o

caso da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), do Instituto da Conservação da Natureza e da

Biodiversidade (ICNB), da Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza e do Instituto

de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.

 

 [Notícia sugerida por Elsa Martins, Anabela Figueiredo, Maria Manuela Mendes e Alexandra Luís]
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A RUA FM, Rádio UniveRsitá-
RiA do AlgARve prepara a ce-
lebração dos seus dez anos de 
existência, com a apresenta-
ção de novidades para aproxi-
mar ainda mais a RUA FM da 
sociedade.

A Campanha RUA FM 2.0 
– A Revelação lançou já a pá-
gina web renovada, com novas 
funcionalidades, acesso a pod-
casts, mais informação e uma 

componente vídeo.
Na calha estão novas rubri-

cas para este ano, como “Ciên-
cia à Conversa” com a partici-
pação dos Centros de Ciência 
Viva do Algarve e “Conto de 
Reis”, que apresenta em mi-
nutos contos tradicionais. A 
música tradicional portugue-
sa e europeia mostram-se em 
“Sopa da Pedra” e a internet no 
“Domínios pt”.

De regresso à RUA FM estão 
as tertúlias, a acontecer à quin-
ta-feira em exterior, no tempo 
de antena de “Café Central”. 
Além dos debates propostos 
pela RUA, pretende-se que as 
instituições regionais também 
sugiram e sejam promotores 
dos temas a debater através 
desta plataforma.

O público universitário vai 
ter a oportunidade de partici-

par activamente nas emissões 
que passam a visitar periodi-
camente os Campi da Univer-
sidade do Algarve. As redes 
sociais reforçam a interacção 
com os ouvintes.

A RUA FM nasceu em 2002, 
propriedade da Universidade 
do Algarve e da Associação 
Académica, e tem conquista-
do um espaço importante na 
comunidade.

Rua FM cumpre dez anos no ar
Campanha RUA FM 2.0 – A Revelação apresenta novidades

Um estúdio da RUA FM

ricardo claro
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RUA FM cumpre dez anos no ar pág. 6
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ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA QUER AUDITORIA ÀS CONTAS

Pedro Barros garante 
que fornecedores 
vão ser pagos

A ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA 
da Universidade do Algarve 
anunciou que vai encomen-
dar uma auditoria externa às 
contas “para detectar possíveis 
falhas”, mas garantiu que os 
actuais 400 mil euros de dívi-
das a fornecedores serão pagos 
atempadamente.

“Temos um novo plano para 
pagar atempadamente aos 
fornecedores”, disse à Lusa o 
presidente da associação, Pe-
dro Barros, confessando que 
a situação fi nanceira da Aca-
demia necessita de um plano 
de recuperação financeira, 
mas esclarecendo que “não é 
dramática”.

Segundo Pedro Barros, a 
realização de uma auditoria 
externa poderá ser elucidati-
va “sobre eventuais erros que 
poderão ter ocorrido no pas-
sado, ou não, de forma a clari-
fi car a situação actual e indicar 
um caminho mais sustentável 
e credível”.

EXECUTIVO PROPÕE ALARGA-
MENTO DE PARCERIAS Como 
forma de aumentar a saúde 

financeira da Associação, o 
actual executivo propõe o 
alargamento das parcerias no 
quadro do cartão académico, 
documento que permite aos 
estudantes o acesso com des-
contos a bens e serviços.

Outra das formas enuncia-
das para superar os problemas 
fi nanceiros é o programa Aca-
demia 21, projecto orgânico a 
implementar em cada escola 
da Universidade, que visa a 
criação de um único sistema 
para impressões, digitalizações 
e outros serviços prestados 
pela Associação Académica.

Quando aqueles dois pro-
jectos estiverem a funcionar 
em pleno, a Associação “será 
fi nanceiramente mais susten-
tável e menos subsídio-depen-
dente”, disse Pedro Barros.

Eleitos a 29 de Novembro, 
os actuais órgãos directivos da 
Universidade do Algarve toma-
ram posse no início do ano e 
representam um universo de 
9.500 alunos da instituição.

A Associação conta com cer-
ca de 50 funcionários.

Lusa

Pedro Barros diz que situação não é dramática

D.R.
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Cientistas da Universidade do Algarve descobrem ser vivo mais velho da Terra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/02/2012

Meio: Público Online

URL: http://www.publico.pt/Ci%C3%AAncias/cientistas-da-universidade-do-algarve-
descobrem-ser-vivo-mais-velho-da-terra-1533235/

 

Erva marinha do Mediterrâneo tem 100.000 anos de idade

 

 10.02.2012 - 21:30 Por PÚBLICO

 

 A "Posidonia oceanica"

 

 O ser vivo mais velho da Terra que se conhece vive mesmo ao lado da Península Ibérica, é uma erva

marinha que cresce no Mediterrâneo e pode ter mais de 100.000 anos, de acordo com uma equipa de

cientistas que integra investigadores da Universidade do Algarve. A descoberta foi publicada nesta

semana na revista Public Library of Science One.

 

 A erva marinha chamada Posidonia oceanica não é uma alga, mas sim uma angiospérmica, ou seja,

pertence ao grupo das plantas que dão flores, e é endémica do mar Mediterrâneo.

 

 A planta tem folhas curtas que podem crescer até ao metro e meio, e apesar de ter flores e

reproduzir-se sexualmente, utiliza na maior parte das vezes indivíduos clones para se ir dispersando.

O seu crescimento é muito lento, demorando 600 anos para cobrir um espaço de 80 metros nas

pradarias subaquáticas do Mediterrâneo.

 

 A equipa liderada por Ester Serrão, do Centro de Ciências do Mar, da Universidade de Algarve, que

contou com investigadores de Espanha, analisou a nível genético os espécimes desta planta que vivem

em 40 pradarias aquáticas ao longo de 3500 quilómetros do mar Mediterrâneo.

 

 Os resultados revelaram que muitos espécimes são clones uns dos outros, alguns com dezenas de

milhares de anos. Um pedaço erva com 15 quilómetros de largura, que fica ao pé da ilha espanhola

Formentera, poderá ter mais 100.000 anos.

 

 Esta descoberta demonstra a robustez de um genoma capaz de se adaptar a diferentes habitats, ao

longo do tempo. Mas também pode ser a razão do declínio desta planta, cujo genoma poderá não

aguentar as rápidas mudanças climáticas recentes: nos últimos 100 anos, a área de distribuição da
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Posidonia oceanica diminuiu em 10%.
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Cientistas da Universidade do Algarve descobrem ser vivo mais velho da Terra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/02/2012

Meio: Público Online - Ecosfera Online

URL: http://ecosfera.publico.pt/noticia.aspx?id=1533235

 

10.02.2012

 

 PÚBLICO

 

 O ser vivo mais velho da Terra que se conhece vive mesmo ao lado da Península Ibérica, é uma erva

marinha que cresce no Mediterrâneo e pode ter mais de 100.000 anos, de acordo com uma equipa de

cientistas que integra investigadores da Universidade do Algarve. A descoberta foi publicada nesta

semana na revista Public Library of Science One.

 

 A erva marinha chamada Posidonia oceanica não é uma alga, mas sim uma angiospérmica, ou seja,

pertence ao grupo das plantas que dão flores, e é endémica do mar Mediterrâneo.

 

 A planta tem folhas curtas que podem crescer até ao metro e meio, e apesar de ter flores e

reproduzir-se sexualmente, utiliza na maior parte das vezes indivíduos clones para se ir dispersando.

O seu crescimento é muito lento, demorando 600 anos para cobrir um espaço de 80 metros nas

pradarias subaquáticas do Mediterrâneo.

 

 A equipa liderada por Ester Serrão, do Centro de Ciências do Mar, da Universidade de Algarve, que

contou com investigadores de Espanha, analisou a nível genético os espécimes desta planta que vivem

em 40 pradarias aquáticas ao longo de 3500 quilómetros do mar Mediterrâneo.

 

 Os resultados revelaram que muitos espécimes são clones uns dos outros, alguns com dezenas de

milhares de anos. Um pedaço erva com 15 quilómetros de largura, que fica ao pé da ilha espanhola

Formentera, poderá ter mais 100.000 anos.

 

 Esta descoberta demonstra a robustez de um genoma capaz de se adaptar a diferentes habitats, ao

longo do tempo. Mas também pode ser a razão do declínio desta planta, cujo genoma poderá não

aguentar as rápidas mudanças climáticas recentes: nos últimos 100 anos, a área de distribuição da

Posidonia oceanica diminuiu em 10%.
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Associação Académica transmite «calma e esperança» aos funcionários em altura de
dificuldades | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/02/2012

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=15066

 

Por Hugo Rodrigues 10 de Fevereiro de 2012 Comentar

 

 AAUALG, Associação Académica, Solidariedade, Universidade

 

 &nbsp

 

 Para alguns é o primeiro contacto com a máquina da Associação Académica da Universidade do

Algarve (AAUAlg), para outros é apenas um reavivar da memória e há mesmo quem acompanhe a

visita apenas para manter vivo o espírito de equipa. Em 2012, a habitual apresentação dos serviços

aos novos dirigentes académicos e a reunião de início de ano com os funcionários da associação

também serviu para tentar elevar o moral.

 

 A Direção Geral da AAUAlg fez na passada semana uma visita a todos os serviços que a entidade

gere, numa iniciativa de integração dos novos elementos que é habitual, mas a que os novos

dirigentes conferem muita importância, dada a conjuntura atual.

 

 Vão pensando em ideias para aproveitar os espaços e material que não estão a uso, recomendou,

logo no início, o novo presidente da associação Pedro Barros. Um conselho que está intimamente

ligado à necessidade da AAUAlg em retomar o caminho da estabilidade financeira e que acaba por

justificar a abertura deste ato interno à comunicação social.

 

 A intenção, hoje, foi fazer uma visita guiada a todos os dirigentes associativos, de modo a que fiquem

a conhecer a estrutura da AAUAlg, disse Pedro Barros ao Sul Informação, à margem da visita.

 

 No mesmo dia da visita dos novos dirigentes associativos, foi feita uma reunião com todos os

funcionários, para que se pudessem conhecer uns aos outros e transmitir as linhas estratégicas para

este ano. Foi aqui que Pedro Barros tentou tranquilizar aqueles que dependem diretamente da

AAUAlg, que é também uma empresa.
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 Quisemos promover o espírito de equipa e transmitir uma mensagem de calma e de esperança a

todos os funcionários e dizer que todos juntos vamos conseguir ultrapassar as dificuldades e projetar a

Associação Académica, acrescentou.

 

 Dificuldades que são vividas nas contas da associação, mas também nas vidas de cada vez mais

estudantes universitários. Talvez por isso, um dos pontos de passagem da comitiva foi a futura Loja

Solidária, que deverá ser inaugurada ainda este mês em Gambelas e que permitirá adquirir vestuário

de adulto, criança e até de bebé.

 

 Neste espaço, junto ao Gabinete de Saídas Profissionais, onde antigamente funcionava a empresa

Control D, e ao Centro de Cópias da AAUAlg, também será possível encontrar material escolar e livros,

entre outras coisas.

 

 A recolha de material começou a ser feita há muito e também já está bem avançado o trabalho de

triagem e organização dos bens doados à Loja Solidária, já que o projeto foi lançado pela anterior

direção. Resta inaugurar a loja, algo que deverá ser feito com uma ação especial, ainda a anunciar.

 

 A nova Direção Geral assumiu durante a campanha e reafirmou na passada semana, no mesmo dia

em que anunciou um buraco de 400 mil euros nas contas da associação, que tudo fará para não

despedir qualquer funcionário.

 

 O segredo para possibilitar esse desígnio poderá passar pela mobilidade de funcionários, que podem

passar a trabalhar num novo serviço, como por exemplo a Loja Solidária ou os futuros gabinete

pedagógico e habitacional.
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  Tiragem: 7500

  País: Portugal
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  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,01 x 34,91 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40119081 09-02-2012
Teatro.
Sexta-feira e sábado, dias 10 e 11, 
às 21h30, no Teatro das Figuras, 
representação da peça «Fuga», de 
Jórdi Galcerán, com Maria Rue-
ff e José Pedro Gomes. Bilhete: 
13 euros.
O que é o amor?.
Terça-feira, dia 14, às 21h30, no 
Teatro das Figuras, no Dia dos 
Namorados, com o preço de 55 
euros por casal, limitado à lota-
ção do espaço, acontece «O que é 
que o amor tem a ver com isso? 
Anos 80, comida gourmet, pai-
xão, êxtase e um dress code a 
combinar... La Plante Mutante e 
a Escola de Hotelaria.
Imaterial.
Até ao dia 29 de fevereiro, na 
Biblioteca da Universidade do 
Algarve, Gambelas,  vai estar 
patente a exposição VIVE - Pa-
trimónio Cultural Imaterial.
Exposição.
Até ao dia 8 de abril, no Museu 
Municipal, vai estar patente a ex-
posição «Passion», um dos proje-
tos artísticos mais emblemáticos 
do grupo internacional de escul-
tores Karl Heinz Stock - Sculp-
torgroup.
Cristiana Carneiro.
Até ao dia 27 de fevereiro, na ga-
leria de exposições do Instituto 
Português da JUventude, vai es-
tar patente um conjunto de obras 
da pintora Cristiana Carneiro.
Pintura.
Até ao dia 26 de fevereiro, na Ga-
leria Municipal Trem, pode visi-
tar a exposição de pintura «AS-
SECA», do artista Pedro Leitão.
Homenagem.
Até ao dia 18 de março, no Mu-
seu Municipal, pode visitar a ex-
posição de Rosário da Silva, ho-
menagem ao artista farense. 

Faro
Câmara - 289870870
GNR - 289887600
PSP - 289899899
PJ - 289884500 
Bombeiros M. - 289888000
Bombeiros V. - 289803604
Centro Saúde - 289830300
Hospital - 289891100
Capitania - 289887540
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Foi eleita a nova direção do 
Cineclube de Faro, o mais 
antigo do Algarve, e um dos 
mais antigos, com atividade 
ininterrupta, do país, com a 
importante novidade da mu-
dança da presidência.

Sócio desde 1998, Carlos 
Rafael Lopes pertenceu à di-
reção do CCF entre 2000 e 
2007 e agora, após breve in-
terregno, volta para presidir 
aos destinos desta associa-
ção cultural algarvia. Com 33 
anos de idade e sendo bolsei-
ro de investigação no Institu-
to de Biotecnologia da Uni-
versidade do Algarve, Carlos 
Rafael Lopes tem tido uma 
intervenção ativa e dinâmi-
ca no meio cultural e acadé-
mico farense, o que em muito 
irá contribuir para a renova-
ção e rejuvenescimento do 
Cineclube.

Nessa mesma medida, 
convidou Joana Costa, 30 
anos, igualmente bolseira de 
investigação, no Centro de 
Ciências do Mar e Ambiente 
da citada Universidade, e ati-
va presença em vários proje-
tos culturais de Faro, como a 
Associação Cultural ArQuen-
te ou a Rádio Universitária 
do Algarve, além das sessões 
do Cineclube de Faro. 

O seu interesse pelo ci-

Carlos Rafael Lopes é o novo
presidente do Cineclube de Faro

nema é igualmente atestado 
pela frequência do Mestra-
do de Cinema da Escola Su-
perior de Teatro e Cinema de 
Lisboa.

Carlos Rafael Lopes con-
vidou ainda João Madeira, 35 
anos, licenciado em engenha-
ria do ambiente e coordena-
dor de projeto. Integra igual-
mente os corpos dirigentes da 
Associação Almargem, com 
sede em Loulé, onde reside 
atualmente, embora seja na-
tural de Faro. A sua ligação 
ao Cineclube de Faro é antiga 
pois sempre foi frequentador 
regular das respetivas sessões 

e atividades.
A direção fica completa 

com Ana Lúcia Correia, 50 
anos, professora do ensino 
secundário na Escola João de 
Deus, e Anabela Moutinho, 
52 anos, igualmente profes-
sora do ensino secundário e 
que cumprirá, neste presente 
mandato de 2 anos, o seu úl-
timo enquanto dirigente do 
CCF, na perspetiva de esta 
ser uma direção de transição 
que apoie os novos elementos 
nos meandros, vastos e com-
plexos, das várias dimensões 
que a atividade do Cineclube 
de Faro exige.
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Rádio Universitária 
quer estar mais perto 
da comunidade 
e das instituições
A	RUA	FM,	Rádio	Univer-
sitária	do	Algarve	prepara	a	
celebração	dos	seus		10	anos	
de	 existência,	 com	 a	 apre-
sentação	 de	 novidades	 que	
pretendem	aproximar	ainda	
mais	a	RUA	FM	da	comu-
nidade	e	das	instituições.

A	 	 Campanha	 RUA	
FM	 2.0	 –	 A	 Revelação	 se	
no	 princípio	 da	 semana	 o	
lançamento	 de	 uma	 pági-
na	 web	 renovada,	 com	 no-
vas	 funcionalidades,	 acesso	
a	podcasts,	mais	informação	
e	também	a	inserção	de	uma	
componente	vídeo.

Para	 além	 desta	 com-
ponente	 electrónica,	 	 no-
vas	 rubricas	 ão	 estar	 no	 ar	
ao	 longo	do	ano,	como	por	
exemplo	 a	 «Ciência	 à	 Con-
versa»	 com	 a	 participa-
ção	dos	Centros	de	Ciência	
Viva	 do	 Algarve	 e	 «Conto	
de	 Reis»	 que	 apresenta	 em	
minutos	 contos	 tradicio-
nais.	 A	 música	 tradicional	
portuguesa	e	europeia	terão	
o	seu	tempo	de	antena	com	
a	rubrica	«Sopa	da	Pedra»	e	
a	Internet	será	tema	central	
do	«Domínios	pt».

Ainda	 com	 o	 objecti-
vo	de	uma	maior	aproxima-
ção	 à	 comunidade,	 a	 RUA	

FM	retoma	este	ano	as		ter-
túlias,	a	acontecer	à	quinta-
feira	 num	 espaço	 exterior,	
com	novo	formato	denomi-
nado	de	Café	Central.	Além	
dos	 debates	 propostos	 pela	
RUA,	 pretende-se	 que	 as	
instituições	 regionais	 tam-
bém	 sugiram	 e	 sejam	 pro-
motores	dos	temas	a	debater	
através	desta	plataforma.

O	 público	 universitá-
rio	 terá	 a	 oportunidade	 de	
participar	 activamente	 nas	
emissões	que	agora	periodi-
camente	marcarão	presença	
nos	Campus	da	Universida-
de	do	Algarve.

As	redes	sociais	não	se-
rão	 descuradas	 com	 uma	
maior	 presença	 e	 interação	
com	os	ouvintes.

A	RUA	FM	nasceu	em	
2002,	 propriedade	 da	 Uni-
versidade	 do	 Algarve	 e	 da	
Associação	 Académica,	 e	
tem	conquistado	um	espaço	
importante	na	comunidade	
revelando-se	 uma	 rádio	 de	
referência	 na	 promoção	 de	
informação	 cultural	 e	 aca-
démica.	 Ao	 nível	 musical	
tem	tido	um	papel	prepon-
derante	 na	 divulgação	 de	
vários	trabalhos	regionais	e	
nacionais.
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O Colégio Internacional de 
Vilamoura (CIV) conta desde 
o início deste ano com uma 
nova direção pedagógica. 

Cidália Ferreira Bicho, 
docente no CIV desde 2004, 
aceitou o desafio de liderar 
esta escola de educação in-
ternacional que constitui um 
importante e inovador espaço 
de educação desde a sua ori-
gem e que alcançou, na últi-
ma década, resultados de re-
conhecido mérito nacional e 
internacional.

A atual diretora pedagó-
gica do CIV estudou na Uni-
versidade do Algarve onde 
completou a sua licenciatu-
ra em Estudos Portugueses 
– Ramo de Formação Educa-
cional em 2000. 

Na mesma universidade, 
enquanto docente, lecionou 
Literatura Oral e esteve liga-
da à formação de professores, 
tendo sido orientadora de es-
tágios pedagógicos em várias 
escolas do ensino básico e se-
cundário, durante dois anos.

Ensinou Português como 
língua estrangeira na Univer-
sidade de Huelva, Campus El 
Cármen, no âmbito do Pro-
grama Sócrates/Erasmus. 

Frequentou o Mestrado 
em Literatura Portuguesa e 
especializou-se em literatura 
oral tradicional. Desenvolveu 
o seu projeto de investigação 
sobre os «Contos de animais 
na tradição portuguesa».

No âmbito da dissertação 
de mestrado, colaborou com 
o Arquivo Nacional do Con-
to e fez recolhas de textos da 
tradição oral no concelho de 

Tavira. 
Em 2011 recebeu o pré-

mio Revelação de 2009 pela 
Associação Portuguesa de Es-
critores na modalidade Lite-
ratura para a infância e a ju-
ventude. «As três fortunas do 
Lobo Lobão e outros contos 
tradicionais», no prelo, foi a 
obra distinguida por esta im-
portante associação que pro-
move a literatura portuguesa.

Cidália Bicho assume direção 
pedagógica do Colégio 
Internacional de Vilamoura
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No passado dia 3 de feverei-
ro, os associados da Barlapes-
cas reuniram, para decidir 
como gerir a reduzida quo-
ta de sardinhas que lhes foi 
atribuída até junho. Recor-
damos que os pescadores do 
barlavento algarvio sofreram 
uma redução de 24% nas cap-
turas de sardinha, até junho, 
como o «barlavento» noticiou 
na sua edição 1791, de 19 de 
janeiro de 2012.

Só havia 2 opções pos-
síveis: definir um limite de 
dornas por dia ou pescar à 

vontade até esgotar a quota e, 
depois, parar.

Ganhou a segunda opção, 
que foi considerada a menos 
má. Um limite nas capturas  
colocava em risco a rentabi-
lidade das saídas, em virtude 
do elevado custo do combus-
tível. Ao mesmo tempo, iria 
causar desmotivação e mal-
estar nas tripulações, obriga-
das a ignorar cardumes ou a 
deitar ao mar o excesso cap-
turado. E poderia levar as fá-
bricas a procurar novos for-
necedores, por exemplo em 

Marrocos, colocando em ris-
co o escoamento e o preço da 
sardinha algarvia, no futuro.

Além disso, no momen-
to em que esta edição do 
«barlavento» chega aos lei-
tores, já deve ter sido efetu-
ada uma reunião entre os re-
presentantes da Barlapescas 
e a Universidade do Algar-
ve, para definir os moldes e 
custos da operação conjun-
ta de monitorização da sardi-
nha na costa. E está previsto, 
para março, um cruzeiro de 
monitorização por parte do 

Instituto Nacional de Recur-
sos Biológicos (INRB), cujos 
resultados serão conhecidos 
em maio.

A esperança da Barlapes-
cas reside nos resultados po-
sitivos destas operações e no 
consequente levantamento 
da redução das quotas.

O «barlavento» apurou 
ainda que, no início desta se-
mana, o secretário de Esta-
do das Pescas iria tentar, em 
Bruxelas, que fosse levantada 
a suspensão da certificação 
da sardinha.

sardinha, pescar até esgotar
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Bolsa de Investigação (m/f) (09-02-12)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/02/2012

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/Emprego/Emprego-Nacional/content/Bolsa-de-Investigacao-mf-
09-02-12?viewall=true&print=true

 

CCMAR

 

 Anúncio para atribuição de Bolsa de Investigação (Mestre) - 1 vaga

 

 No âmbito do projecto PTDC/MAR/119363/2010

 

 Ref. ª: CCMAR/BI/0003/2012

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR) abre concurso para atribuição de uma bolsa de

investigação no âmbito do projecto CUMFISH  - PTDC/MAR/119363/2010, designado por "Pepinos-do-

mar: o novo recurso para uma pescaria com fome." financiado por fundos nacionais através da

Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) / MCTES-PIDDAC, nas seguintes condições:

 

 - Preparação do material necessário ao trabalho de campo e colaboração na organização logística das

saídas de campo;

 

 - Apoio nas saídas para amostragem de holoturias mediante mergulho;

 

 - Triagem e arrumação das amostras recolhidas;

 

 - Identificação taxonómica das espécies objetivo;

 

 - Processamento de amostras através de métodos moleculares para barcoding;

 

 - Embarque em barcos de pesca artesanal e de arrasto;

 

 - DNA extracção e purificação; amplificação por PCR; electroforese; barcoding; genotipagem e análise

de microssatélites;

 

 - Preparação de apresentações dos resultados em encontros científicos;
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 - Colaboração na elaboração do relatório anual do projecto.

 

 Doutora Mercedes González-Wangüemert, Investigadora no CCMAR e Investigadora Responsável do

Projecto.

 

 - Mestrado em Biologia, Biotecnologia, Bioquímica ou área afim;

 

 Será dada preferência a quem tiver Carta de condução; Carta de marinheiro; Nível de mergulho

Advanced Open Water Diver PADI, 2 estrelas CMAS ou equivalente; Disponibilidade para deslocações a

diferentes países da Europa e África (deve vir referido pelos candidatos na carta de motivação);

Experiência em trabalho de campo, de preferência em habitats costeiros do Mediterrâneo; Certificação

e experiência na condução de embarcações.

 

 1) Nota final de mestrado (12,5% de ponderação para o 1º ciclo e 12,5% para o segundo ciclo);

 

 2) Experiência na utilização de técnicas moleculares (25%);

 

 3) Experiência no embarque em barcos de pesca artesanal e de arrasto (25%);

 

 4) Experiência em mergulho (25%).

 

 Nota: O júri reserva-se o direito de, perante dúvidas suscitadas na análise das candidaturas,

contactar/ entrevistar os candidatos, para eventuais esclarecimentos adicionais.

 

 Duração de 12 meses, com inicio previsto para Março de 2012, em regime de exclusividade,

eventualmente renovável por períodos adicionais até ao máximo total de 35 meses, conforme

regulamento de bolsas de investigação cientifica do CCMAR em.

 

 Será de acordo com a tabela de valores das Bolsas de Investigação no país atribuídas pela Fundação

para a Ciência e a Tecnologia. (980.00EUR/mês - BI Mestre).

 

 De 08 de Fevereiro de 2012 a 22 de Fevereiro de 2012.

 

 As candidaturas devem ser feitas em formulário próprio (IP.CCM.040/00) que pode ser obtido eme

incluir carta de motivação, uma cópia do certificado de habilitações, Curriculum vitae detalhado, cópia

de Bilhete de Identidade ou passaporte, número de identificação fiscal, e eventualmente referências.

 

 As candidaturas devem ser enviadas com a Ref. ª: CCMAR/BI/0003/2012 por e-mail paraou por

correio para Centro de Ciências do Mar, Secretariado, Gab. 2.90, Edifício 7, Universidade do Algarve,
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Campus de Gambelas, 8005-139 Faro. A recepção só é considerada válida após confirmação por

escrito.

 

 A comunicação dos resultados da avaliação será feita até 30 dias úteis após o termo do prazo de

apresentação das candidaturas, mediante comunicação escrita.

 

 Professora Doutora Maria Ester Tavares Alvares Serrão, Professora Auxiliar da Universidade do

Algarve e Investigadora no CCMAR (Presidente do Júri), Doutora Mercedes González-Wangüemert,

investigadora pós-doutorada do CCMAR e Investigadora Responsável do Projecto (vogal), e Doutor

Fernando Cánovas investigador pós-doutorado no CCMAR (vogal).

 

 Faro, 23 de Janeiro de 2012

 

 [Se desejar manter-se informado sobre as oportunidades de emprego que surgem diariamente na

área do Ambiente e Gestão de Recursos Naturais, siga a página "NaturJobs" que a Naturlink criou no

Twitter em]
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A148

Bolsa de Investigação V (m/f) (09-02-12)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/02/2012

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/Emprego/Emprego-Nacional/content/Bolsa-de-Investigacao-V-
mf-09-02-12?viewall=true&print=true

 

Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR)

 

 Referência: CCMAR/BI/0006/2012

 

 Área científica genérica: Biological sciences

 

 Resumo do anúncio:

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR) abre concurso para atribuição de uma bolsa de

investigação no âmbito do projecto MODELA - PTDC/MAR/098643/2008, designado por "Modelação da

dinâmica larvar de peixes e processos oceanográficos relevantes." financiado por fundos nacionais

através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) / MCTES-PIDDAC, nas seguintes condições:

 

 Texto do anúncio

 

 Funções a desempenhar:

 

 O trabalho de bolsa será realizado em Lisboa/Faro/Aveiro e consistirá em:

 

 ·         Auxílio na realização das tarefas do projecto que incluem experiências em condições

controladas de crescimento e sobrevivência larvar,

 

 ·         Trabalhar por turnos na realização das experiências laboratoriais;

 

 ·         Colheita de amostras no mar de zoo- e ictioplâncton em campanha oceanográfica;

 

 ·          Determinação da produção de ovos em copépodes Calanoida;

 

 ·         Quantificação de ácidos nucleícos nas larvas e aplicação da razão RNA:DNA.
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 Professora Doutora Maria Alexandra Anica Teodósio Chícharo, Professora Associada na Universidade

do Algarve e Investigadora do CCMAR.

 

 ·         Possuir licenciatura em Biologia, Biologia Marinha ou áreas afins;

 

 1.Média de Licenciatura (25%);

 

 2. Noções de Aquacultura em geral, larvicultura e produção de alimento em aquacultura (40%),

 

 3. Conhecimentos de taxonomia e ecologia de zoo- e ictioplâncton (30%).

 

 4. Conhecimentos de inglês, escrito e falado (5%).

 

 O Júri poderá recorrer a entrevista no sentido de solicitar esclarecimentos adicionais, que considere

necessários.

 

 Duração de 6 meses, com inicio previsto para Abril de 2012, em regime de exclusividade,

eventualmente renovável por períodos adicionais até ao máximo total de 12 meses, conforme

regulamento de bolsas de investigação cientifica do CCMAR em.

 

 Será de acordo com a tabela de valores das Bolsas de Investigação no país atribuídas pela Fundação

para a Ciência e a Tecnologia. (745.00EUR/mês - BI para Bacharel ou Licenciado).

 

 De 13 de Fevereiro de 2012 a 28 de Fevereiro de 2012.

 

 As candidaturas devem ser feitas em formulário próprio (IP.CCM.040/00) que pode ser obtido

emincluir carta de motivação, uma cópia do certificado de habilitações, Curriculum vitae detalhado,

cópia de Bilhete de Identidade ou passaporte, número de identificação fiscal, e eventualmente

referências.

 

 As candidaturas devem ser enviadas com a Ref. ª: CCMAR/BI/0006/2012 por e-mail paraou por

correio para Centro de Ciências do Mar, Secretariado, Gab. 2.90, Edifício 7, Universidade do Algarve,

Campus de Gambelas, 8005-139 Faro. A recepção só é considerada válida após confirmação por

escrito.

 

 A comunicação dos resultados da avaliação será feita até 30 dias úteis após o termo do prazo de

apresentação das candidaturas, mediante comunicação escrita.

 

 Professora Doutora Maria Alexandra Anica Teodósio Chícharo, Professora Associada na Universidade

do Algarve e Investigadora do CCMAR (presidente do júri), Doutor Miguel Santos, Investigador no
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INRB-IPIMAR (Instituto Nacional de Recursos biológicos) (vogal), Doutora Carla Susana Garrido

Coelho, Investigadora do CO-LMG- Bolseira Pós-doutoramento da FCT (vogal).

 

 Faro, 26 de Janeiro de 2012

 

 (Publicado ema 08-02-12)

 

 [Se desejar manter-se informado sobre as oportunidades de emprego que surgem diariamente na

área do Ambiente e Gestão de Recursos Naturais, siga a página "NaturJobs" que a Naturlink criou no

Twitter em]
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Bolsa de Técnico de Investigação (m/f) (09-02-12)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/02/2012

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/Emprego/Emprego-Nacional/content/Bolsa-de-Tecnico-de-
Investigacao-mf-09-02-12?viewall=true&print=true

 

Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR)

 

 Referência: CCMAR/BTI/0007/2012

 

 Área científica genérica: Biological sciences

 

 Resumo do anúncio:

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR) - grupo FBH abre concurso para atribuição de uma

bolsa de técnico de investigação no âmbito do projecto SEPIABREED - PTDC/MAR/120876/2010,

designado por "Melhoria da reprodução do choco Europeu, Sepia officinalis (Linnaeus, 1758) em

cativeiro: uma abordagem multidisciplinar", financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia

(FCT) / MCTES-PIDDAC, nas seguintes condições:

 

 Texto do anúncio

 

 Trabalho diário com o choco Europeu, Sepia officinalis, ao nível de desenvolvimento de tarefas

relacionadas com a melhoria das condições de cultivo e reprodução;

 

 Investigação do efeito de diferentes condições de cultivo no comportamento de reprodução, ritmos de

actividade e outros comportamentos sociais do choco Europeu;

 

 Participar na investigação do efeito do aumento da heterozigotia na eventual melhoria do cultivo do

choco Europeu;

 

 Colaboração nas tarefas de amostragem do projecto;

 

 Assegurar, em regime de rotação, as tarefas de manutenção dos animais durante o fim-de-semana

e/ou feriados e a elaboração de relatórios correspondente.
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 Doutor António de Vilhena Andrade Ferreira Sykes, Investigador no CCMAR e coordenador do projeto;

Doutor Eduardo Nuno Barata, Investigador Integrado no CCMAR e Prof. Auxiliar da Universidade de

Évora; Doutora Catarina Cortes Valente de Oliveira, Investigadora no CCMAR.

 

 Possuir licenciatura em Biologia, Biologia Marinha ou licenciatura na área das Ciências do Meio

Aquático;

 

 Ter disponibilidade para trabalho fora de horas, ao fim de semana e/ou feriados, sempre que o

trabalho do projecto o determine (demonstrada por escrito na carta de motivação utilizando estas

palavras);

 

 Possuir carta de condução.

 

 1.      Classificação final da Licenciatura em área relevante (factor de ponderação 25%);

 

 2.      Experiência em observação do comportamento animal, demonstrado através de projectos de

fim de curso ou voluntariado em projectos relevantes (factor de ponderação 35%);

 

 3.      Experiência na manutenção de organismos marinhos na generalidade e de cefalópodes em

particular (factor de ponderação 25%);

 

 4.      Conhecimentos de informática ao nível do utilizador (factor de ponderação 5%);

 

 5.      Conhecimentos de inglês, escrito e falado (factor de ponderação 5%);

 

 6.      Possuir certificação nos termos da alínea e) do nº3 da Portaria nº1005/92, de 23 de Outubro;

ou formação específica em bem-estar/experimentação animal (factor de ponderação 5%).

 

 O Júri poderá recorrer a entrevista no sentido de solicitar esclarecimentos adicionais, que considere

necessários.

 

 Duração de 6 meses, com inicio previsto para Abril 2012, em regime de exclusividade, eventualmente

renovável por períodos adicionais até ao limite da duração do projeto de investigação no qual se

enquadra, conforme regulamento de bolsas de investigação cientifica do CCMAR em.

 

 Será de acordo com a tabela de valores das Bolsas de Técnico de Investigação no país atribuídas pela

Fundação para a Ciência e a Tecnologia. (745.00EUR/mês - BTI para Licenciado ou Bacharel).

 

 De 13 de Fevereiro de 2012 a 28 de Fevereiro de 2012.
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 As candidaturas devem ser feitas em formulário próprio (IP.CCM.040/00) que pode ser obtido eme

incluir carta de motivação (escrita em inglês), uma cópia do certificado de habilitações, curriculum

vitae detalhado (não é o formato europeu), cópia de Bilhete de Identidade ou passaporte, número de

identificação fiscal, e eventualmente referências.

 

 As candidaturas devem ser enviadas com a Ref. ª: CCMAR/BTI/0007/2012 por e-mail paraou por

correio para Centro de Ciências do Mar, Secretariado, Gab. 2.90, Edifício 7, Universidade do Algarve,

Campus de Gambelas, 8005-139 Faro. A recepção só é considerada válida após confirmação por

escrito.

 

 A comunicação dos resultados da avaliação será feita até 30 dias úteis após o termo do prazo de

apresentação das candidaturas, mediante comunicação escrita.

 

 Doutor António de Vilhena Andrade Ferreira Sykes, Investigador no CCMAR e coordenador do projeto

(presidente do júri), Doutor Eduardo Nuno Barata, Investigador Integrado no CCMAR e Prof. Auxiliar

da Universidade de Évora; (vogal) e Doutora Catarina Cortes Valente de Oliveira, Investigadora no

CCMAR (vogal).

 

 Faro, 26 de Janeiro de 2012

 

 (Publicado ema 08-02-12)

 

 [Se desejar manter-se informado sobre as oportunidades de emprego que surgem diariamente na

área do Ambiente e Gestão de Recursos Naturais, siga a página "NaturJobs" que a Naturlink criou no

Twitter em]
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Investigadora da Universidade do Algarve ganha Prémio Terre des Femmes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/02/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=124610

 

Alexandra Cunha, investigadora do Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve e

presidente da Liga para a Proteção da Natureza (LPN), ganhou o prémio Terre des Femmes,

organizado pela Fundação Yves Rocher

 

 O Prémio Terre de Femmes, que será entregue hoje, quarta-feira, em Lisboa, destina-se a apoiar

financeiramente ações exemplares desenvolvidas por mulheres que acrescentem valor para o

ambiente, concebendo e implementando projetos específicos promotores da sustentabilidade.

 

 A distinção é organizada em 15 países, incluindo Portugal, homenageando as mulheres ecocidadãs na

Europa. Até hoje, já recompensou cerca de 285 mulheres em todo o mundo.

 

 A candidatura apresentada por Alexandra Cunha teve por base o projeto Adote uma pradaria

marinha, financiado pelo Oceanário de Lisboa e em desenvolvimento no CCMAR, que pretende alertar

para o estado vulnerável destes habitats marinhos e contribuir para melhorar o seu estado de

conservação na costa portuguesa.

 

 "Com o montante do prémio pretendo estender o projeto ADOTE e o trabalho de conservação aos

países lusófonos, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Brasil, onde já estão estabelecidos contactos,

inclusive para a edição de um livro sobre pradarias marinhas, que informe o público e as entidades

gestoras da importância da proteção destes habitats naqueles países", comentou a investigadora.

 

 Alexandra Cunha nasceu em Lourenço Marques (hoje Maputo), em 1962. É licenciada em Biologia

pela Universidade de Aveiro, mestre em Gestão Costeira pela Universidade do Algarve e doutorada

pela Universidade de Auburn, nos Estados Unidos da América.

 

 É atualmente presidente da Direção Nacional da Liga para a Proteção da Natureza, a associação de

proteção de ambiente mais antiga e carismática de Portugal.

 

 Os conhecimentos de Alexandra Cunha são reconhecidos internacionalmente, tendo apresentado

várias comunicações em congressos nacionais e internacionais, elaborado inúmeros artigos científicos
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e de divulgação, participado em diversos projetos de investigação sobre conservação marinha.

 

 Redacção DORS

 

 15:31 quarta-feira, 08 fevereiro 2012

 

 

Página 155
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Investigadora da UAlg ganha Prémio Terre des Femmes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/02/2012

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-
1&cat=educacao&scat=investigacao&id=13550

 

- 09.02.12

 

 Alexandra Cunha, investigadora do Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve e

presidente da Liga para a Proteção da Natureza (LPN), ganhou o prémio Terre des Femmes,

organizado pela Fundação Yves Rocher, que foi entregue dia 8 de fevereiro, em Lisboa.

 

 O Prémio Terre de Femmes destina-se a apoiar financeiramente ações exemplares desenvolvidas por

mulheres que acrescentem valor para o ambiente, concebendo e implementando projetos específicos

promotores da sustentabilidade. É organizado em 15 países, incluindo Portugal, homenageando as

mulheres ecocidadãs na Europa. Até hoje, já recompensou cerca de 285 mulheres em todo o mundo.

 

 A candidatura apresentada por Alexandra Cunha teve por base o projeto Adote uma pradaria marinha

(http://www.pradariasmarinhas.com/), que pretende alertar para o estado vulnerável destes habitats

marinhos e contribuir para melhorar o seu estado de conservação na costa portuguesa. Este projeto

foi financiado pelo Oceanário de Lisboa e está a ser desenvolvido no CCMAR. Veja mais clicando em

ALGARVE PRESS DIÁRIO

 

 - e-mail

 

 

Página 156



A157

  Tiragem: 18739

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: IV

  Cores: Cor

  Área: 26,33 x 36,33 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 40108314 09-02-2012 | Projectos Especiais
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA

Formação aposta em ‘open source’
Aumenta a oferta formativa em SIG. A procura tem-se mantido estável e o ‘open source’ ganha protagonismo.

RAQUEL CARVALHO

raquel.carvalho@economico.pt

‘software’ livre está a dar
cartas na formação na área
dos SIG. Com muita mar-
gem de crescimento e cada
vez mais interessados na
sua utilização, as universi-
dades estão a aumentar a

oferta formativa sobre os ‘software’ de código
aberto. Sem, no entanto, descurar a sua com-
plementariedade com os ‘software’ comer-
ciais. É o caso do Instituto Superior de Enge-
nharia da Universidade do Algarve, que lec-
ciona desde 2008, dois cursos na área dos SIG.
O mestrado em Geomática, único no país, e o
curso de pós-graduação em SIG. José Rodri-
gues, um dos responsáveis pelo mestrado em
Geomática, revela serem igualmente leccio-
nadas matérias que abordem a investigação e
o desenvolvimento de soluções SIG 3D.
Também Hermínia Vilar, vice-reitora da Uni-
versidade de Évora garante que “a dinâmica
do ‘software’ não proprietário tem sido muito
elevada nos últimos anos”, o que levará a uma
maior atenção formativa nesta área. A res-
ponsável acredita que as SIG são uma área que
“provoca a necessidade de actualizações
constantes” e que os desafios na formação
passam por “estimular a auto-aprendizagem
e por fomentar o aprender”.
Já a Universidade Lusófona lecciona desde
2007 o Curso de Especialização Tecnológica
(CET) em SIG e está em fase de lançamento

Br
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o
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a

de quatro cursos livres na área, “que se pre-
tende que funcionem de forma integrada e
complementar”, explica Ana Amorim, fun-
dadora, coordenadora e docente do CET. Es-
tes cursos surgiram-se, diz, da “necessidade
detectada no mercado em formação de quali-
dade, com especial enfoque no acompanha-
mento e tratamento personalizados e à medi-
da das necessidades específicas de cada for-
mando”.
Quanto aos desafios futuros da formação, Ana
Amorim, acredita que têm a ver “com acom-
panhamento da inovação tecnológica e das
melhores práticas no desenho e implementa-
ção de soluções geográficas de valor acrescen-
tado para as organizações”.
De frisar que também nesta universidade o
‘open source’ tem ganho maior destaque, ten-
do Ana Amorim admitido que se está a assistir
“a uma tendência de formação em SIG com
suporte de tecnologias ‘open source’”. Outra
escola que nota maior procura por soluções
‘open source’ é a Geopoint. Francisco Fernan-
des Costa, managing partner, diz que o futuro
da formação nesta área passa por “tornar as
pessoas mais versáteis no mercado de traba-
lho e aumentar a formação a técnicos qualifi-
cados noutras áreas que queiram aprender
ferramentas geográficas”.
No geral, a oferta de cursos na área dos siste-
mas de informação geográfica tem sido maior,
acompanhando a performance da procura. Na

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de
Águeda (ESTGA), escola politécnica da Uni-
versidade de Aveiro, a oferta de formação nes-
ta área existe desde 1997, mas só desde 2007 é
que surgiu um Bacharelato em Engenharia
Geográfica, no âmbito de Bolonha, como
ramo de especialização (Tecnologias de Infor-
mação Geográfica) da licenciatura em Tecno-
logias de Informação.
Gonçalo Paiva Dias, director do ESTGA refere
que o crescimento se tornou mais acentuado
com os cursos de especialização tecnológica
como Topografia e Desenho Assistido por
Computador desde 2006/7 e Sistemas de In-
formação Geográfica, desde 2008/09 e escla-
rece que o novo perfil de formação “procurou
responder à crescente integração, ao nível do
exercício profissional, dos domínios da Enge-
nharia Geográfica, da Informática e das Tec-
nologias e Sistemas de Informação”.
Na Faculdade de Ciências e Tecnologias da
Universidade de Coimbra também se formam
especialistas em SIG, através do Mestrado em
Engenharia Geográfica, tendo-se iniciado este
ano lectivo, o Mestrado em Tecnologias de In-
formação Geográfica, em parceria com a Fa-
culdade de Letras. Para Cidália Fonte, docente
e responsável por formação SIG na FCTUC, os
desafios da formação passam por dar “bases
sólidas em áreas como informática e matemá-
tica e não apenas de formação do ponto de
vista do utilizador”. ■

As universidades

estão a aumentar a oferta

formativa sobre os ‘software’

de código aberto.

Sector público
com mais alunos
O sector público continua
a ser o maior fornecedor
de alunos para os mais
variados cursos na área
dos SIG. Porém, em todas
as escolas contactadas,
começa a notar-se
a tendência de haver alunos
provenientes do sector
privado, que, dizem,
quer colmatar novas
necessidades que surgem
da confluência das áreas
da engenharia geográfica
e da engenharia informática.

O
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‘Software’ livre pode complementar-se com o comercial

anto o ‘open source’ como o
‘software’ proprietário têm as
suas valências, bem como as
consequentes naturais prefe-
rências por parte dos utiliza-
dores. O segredo estará em
não cair em extremos, nem

tentar diabolizar uns e outros”. A afirmação
é de Jorge Horta, director-geral da Autodesk
Portugal, que garante que em Portugal “po-
demos observar como estes dois tipos de
tecnologia se alavancam entre si: existem
muitos utilizadores do MapGuide Open
Source que são excelentes utilizadores de
AutoCAD MAP 3D e a percentagem dos que
utilizam as duas tecnologias em simultâneo
tem vindo a aumentar todos os anos”. O res-
ponsável frisa ainda haver uma crescente
passagem de código proprietário de SIG da
Autodesk para ‘open source’, o que, diz,
“tem vindo a ajudar o crescimento dos dois
sectores tecnológicos de uma forma concer-
tada e integrada”.
Sobre o ‘software’ livre, Dirk Tilsner, Business
Unit Manager da Edisoft, acredita que “traz
vantagens e desvantagens”. Lembra que a sua
utilização é aconselhada “em projectos de

As vantagens e desvantagens de ambos permite que o mercado tenha espaço para a utilização dos dois.

menor complexidade tecnológica ou quando
os modelos de exploração são orientados para
a criação de um efeito de comunidade de utili-
zadores”. No entanto, adverte que “não se
deve recomendar ‘software’ livre quando se
trata de sistemas e serviços considerados crí-
ticos ou quando existem requisitos fortes e es-
pecíficos em relação ao desempenho funcio-
nal e de processamento”.
Dirk Tilsner diz ainda achar “uma falácia”, o
argumento em relação ao menor custo de im-
plementação de projectos e à criação de de-
pendências indesejáveis do cliente em relação
ao fornecedor, aconselhando “a analisar cada
caso, ponderando com cuidado as opções dis-
poníveis, em função dos objectivos específicos
do projecto e de critérios de decisão estabele-
cidos”. Já Nuno Duro, Business Development
Manager da Critical Software, garante que “o
‘open source’ tem impulsionado o desenvol-
vimento do sector”, e acredita que “com o au-
mento do número de utilizadores, cresce a
oportunidade para implementar soluções co-
merciais de maior valor acrescentado”. Já José
Marques, administrador da Gismédia, revela
que “consoante as preferências do cliente e as
conveniências de cada projecto, opta-se pela

melhor solução”. Afirma que “a convivência
com ‘software’ proprietário é sempre ponde-
rada” e que a empresa implementou já muitas
soluções “em que a interoperabilidade foi ga-
rantida, seja ao nível de estruturas de dados,
ou ao nível de plataformas geográficas”.
Rui Andrade, CEO da Novageo garante que a
concorrência entre os dois ‘software’ “é
sempre sã”, e assegura que “o mercado tem
espaço para ambas e ditará a dinâmica do
crescimento de cada um”. Salienta que
“apenas o ‘open source’ permite alterações
ao código fonte” e admite que a Novageo
“construiu a sua framework de desenvolvi-
mento sobre ‘softwar’ de base livre, dimi-
nuindo fortemente a quantidade de software
proprietário que a empresa e o que cliente te-
riam que pagar”.
De referir que Gonçalo Magalhães Collaço, ad-
ministrador da Esri Portugal frisa que a em-
presa “não oferece uma solução de software
tradicional ‘open source’, mas tem mantido
uma estratégia consistente direccionada para
os Sistemas Abertos”. E destaca que a Esri “in-
centiva os programadores na utilização de
‘open source’, permitindo que melhorem a sua
experiência com a Tecnologia ArcGIS”. ■ R.C.

T“ A convivência
entre ‘software’
livre e comercial
é sã e todas
as empresas
dizem optar
pelas duas
soluções,
de acordo
com os projectos
a desenvolver.
O mercado tem
por isso, espaço
para ambos.
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◗ Formação aposta em ‘open source’
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Quase cinco dezenas de atletas inscritos no Campeonato Nacional Universitário de
Surf | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/02/2012

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=15048

 

Por Sul Informação 9 de Fevereiro de 2012 Comentar

 

 AAUALG, surf

 

 &nbsp

 

 Quase cinco dezenas de atletas estão inscritos no Campeonato Nacional Universitário de Surf, que vai

decorrer no próximo fim-de-semana, a 11 e 12 de fevereiro, na Praia de Faro.

 

 Com uma renovada estrutura competitiva, o Campeonato decorre sob a iniciativa da Associação

Académica da Universidade do Algarve e do Clube de Surf de Faro e ruma à Praia de Faro, na primeira

etapa de apuramento para a prova final, que irá decorrer este semestre na zona centro do país.

 

 A competição divide-se na categoria feminina, com sete participantes inscritas, e categoria masculina,

com 41 surfistas universitários credenciados.

 

 Numa prova em que a participação é exclusiva para estudantes universitários, destaque para a

presença de alunos inscritos de norte a sul do país, em representação de doze instituições de ensino

superior nacionais.

 

 A Praia de Faro está preparada para receber bons momentos de surf protagonizados pelos

participantes inscritos e o habitual ambiente académico, próprio de organizações para este público

particular.
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Tempo apresenta a aventura do naperon gigante de Inês Barracha e das senhoras de
Portimão | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/02/2012

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=15037

 

Por Elisabete Rodrigues 9 de Fevereiro de 2012 Comentar

 

 Artes Plásticas, Portimão, Tempo

 

 &nbsp

 

 Não é uma exposição, nem um simples ateliê: é um trabalho que se vai construindo, em conjunto, de

cada vez que alguém der uma laçada, manejando as agulhas com mãos hábeis, e que há de culminar

numa peça para mostrar, um naperon gigante.

 

 A exposição-ateliê Velho Croché Novo é uma ideia da jovem designer e artista plástica portimonense

Inês Barracha, que está a decorrer no Teatro Municipal de Portimão (Tempo), até 29 de abril. E, por

ser um trabalho que se vai construindo, o que hoje se pode ver na sala de exposições do Tempo será,

com certeza, diferente do que se pode ver amanhã.

 

 Inês Barracha, de 29 anos, é descendente de uma longa linha de professores e gente ligada às artes

e à criatividade. Os meus pais são professores e são desta área, a minha avó era professora de

Lavores, o meu avô paterno, apesar de ser da GNR, era uma pessoa muito criativa, recordou.

 

 Com esta genética, Inês só podia dar em artista. E assim começou por estudar pintura na Faculdade

de Belas Artes da Universidade de Lisboa, mas depois foi bolseira Erasmus em Hetfield, a Norte de

Londres, Inglaterra (2004), e acabou a fazer um mestrado em animação digital 3D na Universidade de

Bournemouth, também em terras inglesas. Ficou depois no centro de Londres, onde trabalhou na

empresa de pós-produção Lime Ltd, produzindo trabalho em 3D para anúncios transmitidos pela

televisão britânica.

 

 A minha ideia nunca foi ficar por lá. Sou muito ligada à terra, à minha terra. A ideia era ganhar

experiência para vir para cá, contou Inês Barracha ao Sul Informação. Às tantas, recorda, deu-lhe

aquela saudade e só pensou em regressar ao Algarve. Viemos como verdadeiros emigrantes de
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regressa à sua terra, com o carro atulhado de coisas.

 

 O regresso fez-me entender que me interessa valorizar e explorar a cultura portuguesa, as nossas

tradições, uma tendência que Inês admite que tem vindo a influenciar muitos artistas nacionais.

 

 Para ganhar a vida e também porque gosta, Inês Barracha é professora de design na Universidade do

Algarve, no Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes e na escola etic_algarve, em Portimão.

 

 Este gosto por Portugal e pelas nossas tradições levou a jovem artista a começar a delinear um

projeto de investigação que passa por tentar recuperar estas técnicas, como o croché, que passam de

geração em geração, mas sobre as quais não há um registo. E são técnicas que correm o risco de

desaparecer, nesta sociedade consumista e imediatista, em que não há tempo para nada.

 

 Queria resgatar isso do passado, ou seja, com o velho fazer novo, acrescentou a criadora em

entrevista ao Sul Informação. E é mesmo esse o mote desta exposição-ateliê: Velho Croché Novo.

 

 Quero resgatar a tradição, as técnicas, mas também, numa vertente antropológica, qual o espírito

das pessoas que fazem croché, o que é que falam quando estão a fazer croché, porque é que fazem,

porque é que têm tempo.

 

 Todos estão convidados a participar

 

 Para esta exposição-ateliê, Inês Barracha conta com a contribuição ativa, em trabalho, de senhoras

mais idosas, que têm sido convidadas a participar. Para isso, foram convidadas as juntas de freguesia

do concelho de Portimão, as Misericórdias, os Centros de Dia, a Universidade Sénior.

 

 A sala de exposições do Tempo, no rés-do-chão do edifício do teatro, foi decorada com peças antigas

que recriam uma sala de estar que podia ser das nossas avós, onde nem sequer faltam os naperons

de croché a enfeitar as mesas, os armários e os sofás. Mas, a contrastar, a dar o mote ao tal Velho

Croché Novo, há também elementos de decoração contemporâneos.

 

 Para esta sala aconchegada, Inês Barracha convida então quem quiser fazer croché - e qualquer

pessoa pode participar, bastando para isso ir até ao Tempo, de terça-feira a sábado, entre as 14 e as

19 horas, e nos dias dos espetáculos das 14 às 21h30, sem qualquer marcação. As pessoas podem vir

aqui livremente, pegar nos materiais e fazer, garante a artista. O convite não é restrito nem a mais

velhos, nem a mais novas, nem a mulheres, nem a homens, garante. Para começar, Inês reconhece

que teve de lançar um convite mais estereotipado, às senhoras de alguma idade. Mas todos podem

participar.

 

 As senhoras sentam-se ali e, entre dois dedos de conversa e um chazinho quente, vão pondo as
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articulações a funcionar, manuseando as agulhas para fazer as "rosetas" que hão de dar forma à peça

final. Em vez das linhas finas que normalmente se usam no croché e porque, como explica Inês

Barracha, se pretende dar dimensão à peça que vai resultar deste processo, as "fazedoras" usam

trapilho, que está ali ao seu lado, em grandes bobines e novelos coloridos.

 

 E então, perguntarão os leitores, no meio de tudo isto, Inês Barracha não faz nada? Faz sim! Para já

teve a ideia, o ponto de partida de qualquer processo criativo. Depois, ela própria anda por ali a dar a

sua ajuda na feitura da peça, porque também sabe de croché e até tem peças com formas originais

por si criadas. Aliás, estão programadas quatro sessões de trabalho com a presença da artista,

marcadas para 16 de fevereiro, 1 de março, 15 de março e 29 de março, das 15h30 às 18h00.

 

 Mas, mais importante ainda, Inês tem a seu cargo a tarefa de balizar, de dar forma, de criar uma

unidade a partir dos diversos contributos de todas as participantes, de modo a fazer uma peça única,

final.

 

 O que lhe interessa verdadeiramente, confessa a criadora, é o meio, é o processo e não o fim, que

será a conclusão, a justificação deste processo. Interessa-lhe explorar, usufruir, viver, sublinha.

 

 Quanto ao que as suas artífices fazem, Inês explica que não quer limitá-las. A única "baliza" que

impôs foi em relação ao formato das peças a criar por cada uma das senhoras: quero que criem peças

redondas para que haja uma unidade e porque, no fim, vamos tentar ligar estas peças numa só, de

grandes dimensões, fazendo um naperon gigante.

 

 Esta obra tem uma particularidade que Inês Barracha gosta de frisar: é que cada peça pode ser

começada por uma pessoa, continuada por outra e acabada ainda por outra diferente.

 

 Um olhar contemporâneo sobre o passado

 

 O processo vai continuar até finais de março, o tempo que a artista pensa que será necessário para

construir o material necessário para expor. Uma peça final - ou várias, quem sabe? -, um naperon

gigante que será mostrado ao público em abril, coincidindo com a Primavera. Ou não fosse o naperon

gigante constituído por imensas rosetas, como flores de várias cores, com as formas concêntricas e

orgânicas que de Inês tanto gosta.

 

 Para já, Inês Barracha afirma que não quis explorar muito a parte concetual: no que é que isto se

baseia? Não quero dar um cariz muito artístico. A ideia, para já, é virmos para aqui fazer croché,

trocar ideias sobre croché.

 

 Mas, admite, há uma intenção específica e artística. Numa segunda fase, logo acabarei por explorar e

explicar mais o conceito da peça. É que, acrescenta, quero misturar isto com as peças que faço, ligar
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com a escultura, com a ilustração, com a pintura., vai enumerando Inês, para logo admitir: eu

disperso-me um bocadinho por todas estas áreas, não me consigo limitar a uma técnica.

 

 A ideia na base deste projeto de Inês Barracha é resgatar o passado, mas transformá-lo com um

olhar contemporâneo, apresentando-o de outra forma. Não podemos querer viver o passado. Eu

valorizo o passado, as tradições, não as quero perder, porque são as nossas raízes, mas tenho plena

consciência de que estou a viver o hoje, a usar as técnicas de hoje.

 

 Pessoalmente, Inês diz que gosta de coisas que comuniquem facilmente com o público, que se

tornem emotivas. Gosto de coisas que falem mais alto e acho que conseguimos isto aqui, com a escala

deste croché, com as cores utilizadas.

 

 Usando o trapilho, como já se disse, é de facto possível aumentar a escala destas peças em croché. E

isso já significa uma transformação da tradição com um olhar, uma abordagem contemporânea.

Aumentar a escala é, em si, já uma maneira de sair, de extrapolar para além do que é a origem do

croché, explica.

 

 Revitalizar as tradições e o centro da cidade

 

 A artista e as outras criadoras junto da instalação na UCI Al-Vita

 

 Depois de uma primeira experiência na Unidade de Cuidados Continuados Al-Vita, em Portimão, onde

Inês Barracha trabalhou no Verão, colocando as senhoras que aí estavam em convalescença a fazer

uma espécie de naperon gigante, uma instalação que hoje está pendurada no átrio do edifício, esta

será a segunda incursão da artista por este tipo de trabalho. A influência óbvia da artista plástica

Joana Vasconcelos é assumida pela jovem criadora portimonense com à vontade, embora não

deixando de marcar a sua diferença.

 

 E a diferença está não só no processo e nas pessoas que estão envolvidas na concretização deste

naperon gigante, como também no facto de Inês Barracha ter outras preocupações que vão além das

"simples" questões artísticas.

 

 Como considera que o centro da cidade de Portimão, onde se situa o Teatro Municipal, está a morrer

e isso a toca muito porque já viveu aí, Inês quis, também através deste projeto do Velho Croché Novo,

dar o seu contributo para tentar inverter essa situação. Tenho alguma fé que as coisas voltem a

desabrochar, dando valor ao tradicional, aos sítios com conteúdo, às lojinhas de bairro, aos

restaurantes pequenos, às pastelarias.

 

 Foi isso mesmo que Inês Barracha fez, com este ateliê-exposição, que conta com o apoio de lojas

como A Tralha ou A Casa Velha, da pastelaria A Casa da Isabel, do restaurante Unicórnio, que ficam
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ali, a dois passos do Teatro Municipal. A ideia é tentar envolver, é fazer mexer. Se há aqui um canal

aberto, pode partilhar-se isto com outros.

 

 Quem havia de imaginar que um ateliê de que um dia há de resultar uma exposição poderia servir

para tanta coisa diferente?
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Loulé: Projeto CHARME fez balanço de atividades
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/02/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=124581

 

A Câmara Municipal de Loulé fez na semana passada um balanço das atividades inseridas no Projeto

CHARME Loulé, que visou a regeneração do centro histórico louletano e está a concluir-se, depois de

um investimento de 3,7 milhões de euros.

 

 Esta iniciativa global, que pretendeu dinamizar o casco medieval de Loulé, reintegrando-o no centro

da cidade, nasceu de uma candidatura ao PO Algarve 21, integrado na tipologia da operação das

Parcerias para a Regeneração Urbana.

 

 Aprovado em 2009, o CHARME teve o seu final em dezembro de 2011, embora estejam ainda a

decorrer ações até ao próximo mês de março, segundo explicou Sofia Pontes, chefe de divisão de

Reabilitação e Intervenção Urbanas.

 

 As qualidades ambientais, culturais e patrimoniais, presentes nos testemunhos da história, na

singularidade dos edifícios, na decoração dos pavimentos, na vegetação e arborização do centro

histórico foram as razões que estiveram na base da decisão de levar por diante o processo.

 

 Depois de feito um diagnóstico ao centro histórico e analisadas as suas forças e fraquezas, a equipa

responsável pelo CHARME avançou para várias ações, implementadas segundo diversos eixos

estratégicos.

 

 Em relação à qualificação do espaço público, está em marcha um projeto para o Largo Afonso III e

Largo da Matriz/Jardim dos Amuados, dois investimentos cuja execução acontecerá após o período de

realização do CHARME.

 

 A requalificação do Parque Municipal e a remodelação do Largo Bernardo Lopes e Praça da República

são obras já concluídas inscritas nestes projetos de regeneração urbana.

 

 Quanto ao desenvolvimento económico, foi feito um estudo da imagem do comércio de Loulé, que

levou à elaboração de um programa de requalificação das portas e montras dos estabelecimentos

comerciais, com especial ênfase nas principais artérias comerciais - Praça da República e Rua das

Página 169



Lojas.

 

 Por outro lado, foi elaborado um programa de requalificação e reordenamento dos elementos de

publicidade exterior dos estabelecimentos comerciais, que resultou num regulamento de publicação e

ocupação do espaço público para a área histórica.

 

 Para o Mercado de Loulé, um dos ex-líbris da cidade e que faz parte desta área de intervenção, foi

criado um projeto de dinamização de atividades económicas e culturais, realizado pela empresa Loulé

Concelho Global.

 

 Sobre os equipamentos de desenvolvimento cultural, a par da reabilitação do Cine-Teatro Louletano,

ao abrigo do CHARME foi criada a Universidade de Verão, ação desenvolvida com a Universidade do

Algarve, em duas edições (2010 e 2011), transferindo cursos de verão que eram dados na

universidade para o centro histórico, dirigidos não só a estudantes mas a qualquer cidadão interessado

em alargar os seus conhecimentos.

 

 Finalmente, está ainda a ser implementado um sistema de orientação no centro histórico e que, até

março, ficará instalado no espaço público. "O que se pretende é oferecer aos visitantes e também aos

locais, dois percursos para que possam conhecer o Centro Histórico e o centro urbano de Loulé", disse

Sofia Pontes.

 

 Assim, serão definidos dois percursos - o do património (laranja) e o do comércio (verde). Estes

percursos vão ficar sinalizados através de diretórios que vão ser colocados nos pontos de chegada a

Loulé como os parques de estacionamento, o terminal rodoviário, nos pontos de chegada das

camionetas de turismo junto ao posto de turismo e também nas três portas - Mercado, Igreja e

Castelo.

 

 Os diretórios integram a planta, uma descrição de cada percurso e pequenos apontamentos dos

edifícios que se poderão ver. Junto a cada edifício existirá uma placa com uma pequena descrição do

que se vai ver, acompanhada por um desenho expressivo do próprio edifício.

 

 Para além dos edifícios, e porque o Centro Histórico é muito rico em pormenores, pretende-se

completar os percursos com as "vistas", isto é, detalhes como uma chaminé ou uma árvore, que

enriquecem todo o conjunto patrimonial existente.

 

 Todas estas informações irão constar num flyer disponível no posto de turismo, Paços do Concelho,

cafés ou outros pontos de distribuição.

 

 Autarca sublinha importância do projeto
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 Para o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Seruca Emídio, "estas não são iniciativas

desgarradas mas medidas que se integram num conjunto de intervenções, eventos ou parcerias que

são feitas com uma preocupação objetiva".

 

 O edil referiu a preocupação da autarquia em dar vida ao casco medieval da cidade "que por

vicissitudes de tempo e também de novas dinâmicas sociais e económicas esteve abandonado".

 

 Mas Seruca Emídio frisou que esteve sempre presente a ideia de uma "revitalização de forma

integrada na cidade, criando novos polos, em articulação com o polo medieval".

 

 A par das intervenções físicas nos edifícios, o autarca referiu ainda no âmbito do CHARME "os

eventos, iniciativas para projetar o nome da cidade de Loulé, alguns em parceria com a associação de

comerciantes, que vieram dar uma nova esperança de integração desta zona".

 

 A Universidade do Algarve, a Associação CentroLoulé e a Loulé Concelho Global foram entidades

parceiras neste projeto, que representou um investimento total superior a 3,7 milhões de euros, com

um financiamento total de 1,6 milhões de euros.

 

 Redacção DORS

 

 07:15 quarta-feira, 08 fevereiro 2012
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Investigadora da UAlg ganha Prémio Terre des Femmes
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Tavira, 8 Fev (Rádio Horizonte Algarve)

 

 Alexandra Cunha, investigadora do Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve e

presidente da Liga para a Proteção da Natureza (LPN), ganhou o prémio Terre des Femmes,

organizado pela Fundação Yves Rocher.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve O Prémio Terre de Femmes, hoje entregue em Lisboa,

destina-se a apoiar financeiramente ações exemplares desenvolvidas por mulheres que acrescentem

valor para o ambiente, concebendo e implementando projetos específicos promotores da

sustentabilidade. É organizado em 15 países, incluindo Portugal, homenageando as mulheres

ecocidadãs na Europa. Até hoje, já recompensou cerca de 285 mulheres em todo o mundo.
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Faro: «Os novos desafios da gestão local» debatem-se na Leya no Pátio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/02/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=124613

 

A livraria Leya no Pátio, em Faro, recebe no próximo sábado, 11, às 16:00 horas, a segunda sessão do

ciclo de tertúlias Cidade e Cidadania, sob o tema Os novos desafios da gestão local.

 

 A apresentação estará a cargo de António Covas, professor catedrático da Faculdade de Economia da

Universidade do Algarve e diretor do Centro de Investigação e Desenvolvimento de Economia Regional

(CIDER).

 

 Autor de diversas obras, é também docente da disciplina de Políticas Europeias e Administração

Nacional, no mestrado em Administração e Políticas Públicas do ISCTE.

 

 Com organização do jornalista Viegas Gomes e da Leya no Pátio, as sessões são de entrada livre,

sendo que para participar nas tertúlias bastam a curiosidade e o interesse pelas matérias em debate.

 

 Redacção DORS

 

 09:57 quarta-feira, 08 fevereiro 2012

 

 

Página 173



A174

  Tiragem: 3750

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 11

  Cores: Cor

  Área: 28,50 x 37,72 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 40094644 08-02-2012

Considerando a recente demissão em bloco da Comissão Po-
lítica Concelhia do PSD/Loulé, à qual José Graça presidia desde 
há cerca de quatro anos neste último mandato, e voltando a ser 
candidato ao mesmo cargo político, importa colocar-lhe algumas 
questões alinhadas com o novo acto eleitoral agendado para 3 de 
março, bem como acerca da actividade político-partidária conce-
lhia.

José Graça foi Presidente da Comissão Política Concelhia do 
PSD/Loulé entre 2001 e 2006 e posteriormente desde 2008 até 
24 de janeiro de 2012, data em que apresentou a sua demissão, 
mantendo-se agora candidato a novo mandato. 

José Manuel Valente Graça é natural de Salir, tem 51 anos, é 
casado e tem uma filha. Licenciou-se em Engenharia Agronómica 
no Instituto Superior de Agronomia de Lisboa. Foi docente Univer-
sitário na Universidade do Algarve entre 1989 e 1994 e posterior-
mente entre 1996 e 2001. Subdiretor Regional de Agricultura do 
Algarve entre 1994 e 1996.

Foi vice-Presidente do PSD/Algarve durante 2001 e 2002. 
É Vereador e vice-Presidente da Câmara Municipal de Loulé 

desde Janeiro de 2002. 

diariOnline /Região Sul (do/RS): Começo por lhe pedir que 
explique aos nossos leitores por que motivo decidiu a Conce-
lhia do PSD/Loulé por si presidida demitir-se rapidamente e em 
bloco? 

José Graça (JG): Apos o anúncio prematuro da candidatura 
do companheiro Hélder Martins à Presidência da Comissão Política 
do PSD/Loulé, entendi eu próprio e todos os membros da minha 
Comissão Política que não restava outra alternativa senão a demis-
são antecipada, dando a palavra aos militantes para que a insta-
bilidade sempre existente quando se anuncia um novo candidato 
pudesse terminar o mais rapidamente possível. 

dO/RS: Embora a sua recandidatura à liderança do PSD/Lou-
lé não tenha sido formalmente comunicada aos média, o seu 
objectivo é ser reeleito na estrutura partidária para depois dis-
putar a presidência da Câmara Municipal ? 

JG: As eleições do próximo dia 3 de março, clarificarão, em 
minha opinião, quem os militantes desejam para presidente da co-
missão política do PSD/Loulé e portanto quem conduzirá o partido 
à escolha do novo candidato à Câmara Municipal de Loulé.

Em meu entender, quem for o vencedor desta disputa eleitoral 
tem a legitimidade para aspirar a ser ele próprio o escolhido pela 
comissão Política e por todos os militantes para esse desafio autár-
quico a realizar em outubro de 2013.

dO/RS: Há críticas à sua liderança partidária, designadamen-
te por ausência de actividade da Concelhia. Ou melhor, acu-
sam de permanecer num formato “puramente existencialista”. 
Como comenta esta acusação? 

JG: Ao contrário de uma coletividade recreativa, cultural ou 
desportiva em que o êxito ou o fracasso da sua direção se pode 
medir pelo número de atividades que realizam, num partido polí-
tico o seu sucesso ou insucesso mede-se pelos resultados eleitorais 
obtidos. Assim respondendo diretamente ao meu outro adversário 
político neste embate e a todos aqueles que o acompanham direi 
que nas eleições que dependem direta e exclusivamente da secção, 
ou seja, as eleições autárquicas, o PSD em Loulé e sobre a minha 
liderança disputou 3 atos eleitorais consecutivos todos eles vitorio-
sos. Em 2001 o PSD ganhou ao PS por 777 votos de diferença, em 
2005 ganhou por mais de 3500 votos e em 2009 voltou a ganhar por 
mais de 7000 votos de diferença para com o partido socialista. Nas 
outras eleições em que a secção do PSD/Loulé não sendo liderante, 
apoiou esses atos eleitorais, obtivemos também sempre melhorias 
de resultados quando comparados com a eleição anterior e com o 
nosso principal adversário político o Partido Socialista. Foi assim 

José Graça é novamente candidato ao PSD/Loulé
para legitimar candidatura à Câmara  Municipal

EntrEvista conduzida por José MorEno

Municipal de Loulé, coisa que até hoje não afirmou de forma ca-
tegórica.

dO/RS: Considera que pelo facto de ter estado na liderança 
do PSD/Loulé e de se encontrar no cargo de vice-presidente da 
Câmara, reúne vantagem nas preferências dos militantes relati-
vamente a outros candidatos? 

JG: Considero que a minha liderança no PSD/Loulé e o traba-
lho desenvolvido ao longo de 10 anos na Autarquia, considerados a 
década de Ouro do desenvolvimento Louletano ao nível do sanea-
mento básico, da ampliação e renovação escolar, de equipamentos 
desportivos, da rede viária, do apoio às IPSS’s  ao nível da constru-
ção de Creches, Centros de Dia, Centros Comunitários e Lares, bem 
como, a recuperação de muitos edifícios Municipais emblemáticos 
para o Concelho, são a razão do apoio da esmagadora maioria dos 
autarcas que comigo trabalharam nestes período. Nomeadamente 
e em primeiro lugar o Presidente da Câmara o Dr. Seruca Emídio, 
o Presidente da Assembleia Municipal o Prof. Patinha Antão os Ve-
readores Joaquim Guerreiro, Teresa Menalha, Brígida Cavaco e o 
ex-vereador Paulo Bernardo, os presidentes de Juntas de Freguesia, 
José Coelho Mendes, Horácio Piedade, Viegas Santos, Carlos Grade, 
Fernando Vargues, Deodato João e o ex-Presidente Albino João.

dO/RS: Receia os resultados de uma eventual sondagem 
interna que possa estar a ser feita junto dos militantes social 
democratas ?

JG: Não receio e essa sondagem tem data marcada, é o dia 3 
de março, a data da eleição da nova Comissão Política.

“Ao contrário de 
uma coletividade 
recreativa, cultural 
ou desportiva em 
que o êxito ou o 
fracasso da sua 
direção se pode 
medir pelo número 
de atividades que 
realizam, num 
partido político 
o seu sucesso ou 
insucesso mede-se 
pelos resultados 
eleitorais obtidos.”

“Se for o escolhido pelos militantes 
no dia 3 de março, como espero, 
estarei disponível e quero ser o 
candidato á Câmara Municipal...”

nas duas últimas eleições Presidenciais em que saiu vitorioso o Prof. 
Aníbal Cavaco Silva, as duas últimas eleições europeias e as duas úl-
timas eleições legislativas. Prova-se assim, que o partido em Loulé 
sempre respondeu afirmativamente e todos os atos eleitorais tendo 
conseguido sempre os melhores resultados do Algarve. 

Portanto essa crítica de um companheiro de partido só pode 
ser entendida como a quem reconhecendo os resultados eleitorais 
obtidos e ao trabalho desenvolvido pela autarquia de Loulé não en-
contra outro motivo senão a critica fácil a uma atividade politica 
que sempre soube estar á altura dos acontecimentos. 

Com exceção da primeira eleição que me candidatei ao PSD/
Loulé, nunca tive algum opositor, vou agora concorrer á 6ª eleição. 
Portanto, essa outra candidatura só pode ser entendida como uma 
vontade de também o próprio ser o possível candidato à Câmara 

“...como democrata que sou, saberei 
aceitar a decisão dos militantes...”

dO/RS: Se for reeleito presidente da Concelhia do PSD /Lou-
lé, compreende-se que será o candidato à presidência da Câma-
ra. Mas, e se perder as eleições no partido, apoiará quem for 
eleito para concorrer às Autárquicas de 2013 ?

JG: Se for o escolhido pelos militantes no dia 3 de março, 
como espero, estarei disponível e quero ser o candidato á Câmara 
Municipal de Loulé, porque me sinto preparado para desempenhar 
esse cargo, e essa terá sido a vontade dos militantes. No cenário de 
derrota, que não espero, como democrata que sou, saberei aceitar 
a decisão dos militantes e apoiarei portanto a sua escolha. 

dO/RS:  Última questão: se for eleito no dia 3 de Março, vai 
pôr de imediato o PSD / Loulé a mexer ? Com que estratégia ? 

JG: O PSD/Loulé sempre esteve à altura dos seus desafios como 
provam os resultados eleitorais já referidos em pergunta anterior. 
Como é logico, tendo este processo eleitoral para a escolha da Co-
missão Política do PSD/Loulé sido antecipado por razões que só ao 
meu adversário político dizem respeito, a nova Comissão Política 
terá de começar a preparar as eleições autárquicas de 2013 como 
preparou os 3 atos autárquicos anteriores, em 2001, 2005 e 2009 
em que fomos claramente vencedores, após 12 anos de gestão so-
cialista no Concelho. Página 174
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José Graça é novamente 
candidato à Concelhia 
para legitimar candidatura p| 11

Entrevista

Exclusiva
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Turismo: Presidente do Turismo 
do Algarve diz que lutará contra 
extinção da animação turística 

O presidente do Turismo do 
Algarve, António Pina, afirmou 
em janeiro que lutará para que 
a região tenha um programa de 
eventos e mostrou-se esperan-
çado que o Governo não de-
crete a extinção da animação 
turística na região.

António Pina disse em con-
ferência de imprensa, realizada 
dia 27 de janeiro, que ao fim 
da tarde do dia anterior rece-
beu a garantia da Secretaria de 
Estado do Turismo de que nada 
seria decidido sobre a extinção 
do programa de eventos «All-
garve» sem que existissem con-
versas prévias com o organismo 
que dirige.

“Se o programa se vai cha-
mar Algarve com um ou dois ‘L’ 
não nos interessa. Tem é que 
haver um programa de anima-
ção e, qualquer que seja a difi-
culdade, lutaremos para que o 
Algarve tenha um programa de 
animação independentemente 
do nome e do modelo”, enfa-
tizou.

O responsável explicou que 
recebeu a garantia de que o 
programa «Allgarve» – que exis-
te desde 2007 – não está extin-
to e que estão a ser avaliadas 
todas as hipóteses para que a 
região continue com animação 
turística.

Para justificar a continua-

ção de um programa de even-
tos, o presidente do Turismo do 
Algarve sublinhou a importância 
do Algarve no contexto turístico 
do país, região que tem mais 
dormidas do que Lisboa – 36% 
contra 28% do todo nacional 
– e mais proveitos globais – 31% 
contra 29% da capital.

“Não ter um plano de ani-
mação é fragilizar o destino”, 
disse, recordando que, já an-
tes do programa «Allgarve», a 
Região de Turismo do Algarve 
atribuía 6,2 milhões de euros à 
animação turística.

António Pina explicou que 
a decisão de convocar a reu-
nião com os jornalistas nasceu 

das declarações à imprensa de 
Cecília Meireles numa feira de 
Turismo em Madrid, segundo 
as quais o programa «Allgarve» 
não foi a melhor forma de pro-
mover turisticamente a região.

“Não gostei de saber pela 
imprensa e a partir de Madrid”, 
contou António Pina, garantin-
do que nunca teve qualquer 
conversa com a secretária de 
Estado sobre a matéria.

Mostrando aos jornalistas 
um documento designado «Ani-
mação 2012», o presidente do 
Turismo do Algarve assegurou 
que a comissão executiva a que 
preside “tem trabalho de casa 
feito”, baseado em eventos e 

artistas regionais do Algarve.
Enunciando eventos como 

o Festival da Sardinha (Por-
timão), Festival do Marisco 
(Olhão), Noite Branca (Loulé), 
Festival Med (Loulé) e os vários 
festivais e feiras medievais da 
região, sustentou que a anima-
ção turística a apoiar pelo orga-
nismo poderá passar pelo apoio 
a essas realizações.

“A esses eventos podemos 
depois juntar dois ou três gran-
des eventos de outra grandeza 
e tenho esperança que esse 
seja um tema da tal conversa 
com a senhora secretária de Es-
tado”, disse.

Sobre os reais proveitos 
para a região do programa All-
garve, remeteu para um estudo 
que a Universidade do Algarve 
está a finalizar e que, garantiu, 
será divulgado pelo Turismo do 
Algarve já no início de feverei-
ro.

Sobre a condição financei-
ra do organismo, António Pina 
afiançou que vai ser “muito difí-
cil” gerir a casa com o corte de 
30% previsto no Orçamento do 
Estado, mas, questionado sobre 
a eventualidade de ter quer fa-
zer despedimentos, asseverou 
que não estará “disponível para 
trocar recursos humanos por 
promoção”.
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Campeonato Nacional 
Universitário de Surf 
inicia competição em Faro 

A primeira etapa do Campeonato Nacional Universitário de 
Surf vai realizar-se nos dias 11 e 12 de Fevereiro, na Praia de Faro, 
numa organização da Associação Académica da Universidade do Al-
garve e do Clube de Surf de Faro.

O Centro Náutico da Praia de Faro será o centro de operações 
do evento, desenvolvido em parceria com a Federação Académica 
de Desporto Universitário.

Ao longo do presente ano letivo, estão programados mais duas 
etapas em praias nacionais, tendo em vista a conquista dos títulos 
universitários feminino e masculino.

A organização aguarda a presença de diversos atletas, entre os 
quais os vencedores das últimas edições.

As inscrições estão reservadas aos estudantes nacionais univer-
sitários e deverão ser realizadas junto das respectivas associações 
académicas ou de estudantes. As baterias estarão disponíveis em 
www.aaualg.pt, dias antes do inicio da competição.
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Associação Académica 
vai pedir auditoria 
externa às suas contas
400 mil euros de dívidas 
a fornecedores

A Associação Académica da Universidade do Algarve anunciou 
na passada semana que vai encomendar uma auditoria externa 
às contas “para detetar possíveis falhas”, mas garantiu que 
atuais os 400 mil euros de dívidas a fornecedores serão pagos 
atempadamente.

“Temos um novo plano para pagar atempadamente aos 
fornecedores”, disse à Lusa o presidente da associação, Pedro 
Barros, confessando que a situação financeira da Academia 
necessita de um plano de recuperação financeira, mas esclarecendo 
que “não é dramática”.

Segundo Pedro Barros, a realização de uma auditoria externa 
poderá ser elucidativa “sobre eventuais erros que poderão ter 
ocorrido no passado, ou não, de forma a clarificar a situação atual 
e indicar um caminho mais sustentável e credível”.

Como forma de aumentar a saúde financeira da Associação, 
o atual executivo propõe o alargamento das parcerias no quadro 
do cartão académico, documento que permite aos estudantes o 
acesso com descontos a bens e serviços.

Outra das formas enunciadas para superar os problemas 
financeiros é o programa Academia 21, projeto orgânico a 
implementar em cada escola da Universidade, que visa a criação 
de um único sistema para impressões, digitalizações e outros 
serviços prestados pela Associação Académica.

Quando aqueles dois projetos estiverem a funcionar em pleno, 
a Associação “será financeiramente mais sustentável e menos 
subsídio-dependente”, disse Pedro Barros.

Eleitos a 29 de novembro, os atuais órgãos diretivos da 
Universidade do Algarve tomaram posse no início do ano e 
representam um universo de 9.500 alunos da instituição.

A Associação conta com cerca de 50 funcionários.
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Por Elisabete Rodrigues 7 de Fevereiro de 2012 Comentar

 

 Ciência&Investigação, conservação da natureza, Universidade

 

 &nbsp

 

 Alexandra Cunha, investigadora do Centro de Ciências do Mar (CCMar) da Universidade do Algarve e

presidente da Liga para a Proteção da Natureza (LPN) ganhou o prémio Terre des Femmes, da

Fundação Yves Rocher.

 

 Este prémio tem como principal objetivo galardoar mulheres empreendedoras na área da conservação

da natureza e que tenham desenvolvido projetos que contribuam para a sustentabilidade ambiental. O

Prémio Terre de Femmes é organizado em 15 países, incluindo Portugal (pelo terceiro ano

consecutivo), homenageando as mulheres eco-cidadãs na Europa.

 

 Até hoje, este prémio já recompensou mais de 285 mulheres em todo o mundo.

 

 A candidatura apresentada pela bióloga Alexandra Cunha teve por base o projetoADOPTE uma

pradaria marinha, que pretende alertar para o estado vulnerável destes habitats marinhos e contribuir

para melhorar o seu estado de conservação na costa portuguesa.

 

 Este projeto foi financiado pelo Oceanário de Lisboa e está a ser desenvolvido no CCMar.

 

 Com o dinheiro do prémio, a investigadora espera estender o projeto ADOPTE e o trabalho de

conservação aos países lusófonos, como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Brasil.

 

 Com o dinheiro do prémio, vamos fazer um livro sobre as pradarias marinhas em todos estes países,

que informe o público e as entidades gestoras da importância da proteção destes habitats, contou

Alexandra Cunha ao Sul Informação.

Página 179



 

 Como o dinheiro não é, apesar de tudo, muito (3000 euros), a ideia é produzir um livro que seja

disponibilizado online, grátis, acrescentou a bióloga. Depois, se conseguirmos outros financiamentos,

logo avançaremos para a sua edição em papel.

 

 Os contactos para a produção do livro, que terá como coautores investigadores dos vários países

lusófonos envolvidos, já estão feitos. Queremos lançar o livro em novembro, no Brasil, durante a

Conferência Mundial sobre Pradarias Marinhas, revelou Alexandra Cunha ao Sul Informação.

 

 Sobre a importância do prémio, a investigadora algarvia comenta que é bom ver reconhecido o meu

trabalho e o meu empenhamento. O que este prémio reconhece é precisamente o empenhamento , a

vontade de mudar e contribuir para um ambiente melhor.

 

 Manifestando-se feliz por receber este galardão, Alexandra Cunha sublinhou ainda que ele estimula a

continuação do projeto ADOPTE e permite até a sua expansão.

 

 O Prémio Terre des Femmes Portugal será entregue dia 8 de fevereiro, num almoço no restaurante

Eleven, em Lisboa, que contará com a presença das três mulheres portuguesas galardoadas nesta

edição de 2012, bem como dos membros do júri, constituído por Luísa Schmidt, investigadora do

Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Mário Grácio, diretor-geral da APA - Agência

Portuguesa do Ambiente, Tito Rosa, presidente ICNB - Instituto da Conservação da Natureza e da

Biodiversidade, e Susana Fonseca, vice-presidente da Quercus - Associação Nacional de Conservação

da Natureza.

 

 A cerimónia contará, ainda, com a presença de Claude Fromageot, diretor de Desenvolvimento

Sustentável do Grupo Yves Rocher e representante da Fundação Yves Rocher - Instituto de França, e

de Vitor Brás, diretor-geral da Yves Rocher Portugal.

 

 Quem é Alexandra Cunha?

 

 Alexandra Cunha nasceu em Lourenço Marques (hoje Maputo), em 1962.

 

 A sua paixão pelo mar e atividade em conservação da natureza em geral teve início na sua juventude,

quando ainda estudante do liceu de Portimão, e manteve-se até ao presente, impulsionando a sua

carreira profissional e de ambientalista.

 

 Tem coordenado muitos projetos de conservação marinha, como o Life Biomares que teve lugar no

Parque Marinho Professor Luiz Saldanha, no estuário da Sado/Arrábida, e o FindKelp, que teve lugar

em toda a costa portuguesa.
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 É atualmente presidente da Direção Nacional da Liga para a Proteção da Natureza, a associação de

proteção de ambiente mais antiga e carismática de Portugal.

 

 Os conhecimentos de Alexandra Cunha são reconhecidos internacionalmente, tendo apresentado

várias comunicações em congressos nacionais e internacionais, elaborado inúmeros artigos científicos

e de divulgação, participado em diversos projetos de investigação sobre conservação marinha.

 

 Formação Académica

 

 . Licenciada em Biologia pela Universidade de Aveiro.

 

 . Mestre em Gestão Costeira pela Universidade do Algarve

 

 . Doutorada em "Forestry and Wildlife" pela Universidade de Auburn, nos Estados Unidos da América.

 

 Adopte 'uma pradaria marinha' from Gobius on Vimeo.

 

 O programaAdote uma pradaria marinha é uma iniciativa do Centro de Ciências do Mar da

Universidade do Algarve, patrocinado pelo Oceanário de Lisboa, que pretende envolver os cidadãos na

monitorização e na proteção de um dos ecossistemas marinhos mais vulneráveis da costa portuguesa.

 

 O conceito deste programa, que tem o patrocínio do Oceanário de Lisboa, é simples: um cidadão ou

grupos de cidadãos podem assumir a responsabilidade de uma pradaria marinha, contribuindo para a

sua vigilância, monitorização e manutenção.

 

 Além de servirem como filtros naturais nos sistemas onde se encontram, elevando a qualidade da

água e do substrato, estas pradarias servem também de abrigo a diversas espécies marinhas,

nomeadamente peixes, algumas de elevado valor económico e comercial, nomeadamente numa fase

precoce do seu crescimento.

 

 Perguntas e respostas sobre pradarias marinhas:

 

 Também chamadas de sebas, são plantas que crescem em ambiente aquático e pertencem a um

grupo que evoluiu a partir de plantas terrestres, há 100 milhões de anos.

 

 São constituídas por raízes, caule e folhas e têm capacidade de produzir flores, frutos e sementes.

Funcionam como refúgio contra predadores e como suporte das posturas do choco e do búzio.

 

 Das 60 espécies conhecidas mundialmente, apenas quatro são autóctones das águas europeias.
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 Em Portugal, existem três dessas espécies:,e.

 

 Aou sebas (nome vulgar) pode ser encontrada na Lagoa de Óbidos, na Costa da Galé, no estuário dos

rios Sado e Mira e nas rias Formosa e Aveiro.

 

 Já aou sebarrinha (nome vulgar) forma pradarias nos estuários dos rios Mondego, Tejo, Sado, Mira,

Guadiana e Arade e nas rias Formosa, de Aveiro e de Alvor.

 

 Por último, aou sebas (nome vulgar análogo ao da Zostera marina) é caraterística de águas mais

quentes. Encontra-se no estuário do Sado, na Ria Formosa e nas praias da costa Algarvia.

 

 Qualquer entidade, bastando para isso contactar o Centro de Ciências do Mar da Universidade do

Algarve (289800051) ou ver o site do projeto.

 

 Pradaria de Zostera marina (Fuzeta)

 

 Local: Ria Formosa

 

 Área: 0,3 ha

 

 Entidade adotiva: Liga para a Proteção da Natureza

 

 Pradaria de Zostera marina (Culatra)

 

 Local: Ria Formosa

 

 Área: 1 ha

 

 Entidade adotiva: Associação de moradores da Ilha Culatra

 

 Pradaria de Zostera noltii (Ilha de Faro)

 

 Local: Ria Formosa

 

 Área: 1 ha

 

 Entidade adotiva: Algae - Ecologia e Plantas Marinhas

 

 Pradaria de Cymodocea nodosa (Ilha de Faro)
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 Local: Ria Formosa

 

 Área:   1 ha

 

 Entidade adotiva: Gobius Comunicação e Ciência

 

 Pradaria de Cymodocea nodosa (Albufeira)

 

 Local: Arrifes, Albufeira

 

 Área: 1 ha

 

 Entidade adotiva: Scubasurf (Luís Mota)

 

 Pradaria de Zostera marina (Ilha de Faro)

 

 Local: Ria Formosa

 

 Entidade adotiva: Escola Secundária Pinheiro e Rosa

 

 Pradaria de Zostera noltii

 

 Local: Rio Mira

 

 Área: 1 ha

 

 Entidade adotiva: Universidade de Évora

 

 Pradaria de Zostera noltii

 

 Local: Ponta do Adoche

 

 Área: 1 ha

 

 Entidade adotiva: Universidade de Lisboa

 

 Pradaria de Cymodocea nodosa

 

 Local: Parque Marinho Prof. Luiz Saldanha
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 Área:   1 ha

 

 Entidade adotiva: Oceanário de Lisboa

 

 Pradaria de Zostera noltii

 

 Local: Rio Tejo

 

 Área: 1 ha

 

 Entidade adotiva: Universidade de Lisboa

 

 Pradaria de Zostera marina

 

 Local: Lagoa de Óbidos

 

 Área: 1 ha

 

 Entidade adotiva: ESTM, PATO, AcquaOeste

 

 Pradaria de Zostera noltii

 

 Local: Rio Mondego

 

 Área: 1 ha

 

 Entidade adotiva: Universidade de Coimbra

 

 Pradaria de Zostera noltii

 

 Local: Rio Mondego

 

 Área: 1 ha

 

 Entidade adotiva: CESAM

 

 Todas as premiadas:

 

 Elda Sousa
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 A primeira vencedora foi, com o seu projeto "Viveiro de Plantas Indígenas", através da Associação dos

Amigos do Parque Ecológico do Funchal.

 

 O prémio, de 5.000 euros, atribuído pela Fundação Yves Rocher, permitirá a reabilitação do coberto

vegetal da cordilheira central da ilha da Madeira, nomeadamente no Pico do Areeiro, e no Campo de

Educação Ambiental do Cabeço da Lenha, que ficou devastado após um incêndio no verão de 2010.

 

 O segundo prémio com um valor de 3.000 euros, foi parae o seu projeto "ADOPTE - Adopte-uma-

Pradaria-Marinha". O objetivo do projeto - que passa pelo reforço do programa de conservação de

pradarias marinhas, desenvolvido com o apoio do Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR), -

tem como intuito sensibilizar o público e as entidades responsáveis para a degradação destes habitats,

através de atividades de reconhecimento e monitorização, promovendo, igualmente, o envolvimento

dos cidadãos.

 

 recebeu o terceiro prémio, no valor de 2.000 euros, pelo projeto "Viveiro de plantas autóctones",

desenvolvido em conjunto com o Grupo Flamingo - Associação de Defesa do Ambiente.

 

 Este prémio contribuirá para uma multiplicação mais eficiente de algumas plantas autóctones na Mata

dos Medos (Centro de Interpretação da Mata dos Medos - Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da

Costa da Caparica), permitindo ajudar a criar habitats propícios à presença da fauna característica do

local, cuja biodiversidade tem vindo a diminuir devido à ocorrência de incêndios, ao domínio das

plantas invasoras e, à ação do Homem.

 

 Em Portugal, o Prémio Terre de Femmes teve a sua primeira edição em 2010, com a vencedora Ana

Alves da Silva e o seu projeto de Requalificação da Colónia do Falco Naumanni, desenvolvido com a

Associação Nacional de Conservação da Natureza - Quercus e o Fundo para a Proteção de Animais

Selvagens - FAPAS, em São Vicente, concelho de Elvas.

 

 Na segunda edição, a premiada da iniciativa Terre de Femmes 2011 foi Raquel Granja, com o projeto

"Raízes", desenvolvido no âmbito da iniciativa "Despertar Consciências - Associação Ambiental",

integrada na Junta de Freguesia de Aldoar, levando a educação ambiental a escolas, instituições,

centros de dia e lares da terceira idade.
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Escrito por CienciaPT

 

 07-Feb-2012

 

 O Prémio Terre de Femmes destina-se a apoiar financeiramente ações exemplares desenvolvidas por

mulheres que acrescentem valor para o ambiente, concebendo e implementando projetos específicos

promotores da sustentabilidade. É organizado em 15 países, incluindo Portugal, homenageando as

mulheres ecocidadãs na Europa. Até hoje, já recompensou cerca de 285 mulheres em todo o mundo.

 

 A candidatura apresentada por Alexandra Cunha teve por base o projeto Adote uma pradaria marinha

(http://www.pradariasmarinhas.com/), que pretende alertar para o estado vulnerável destes habitats

marinhos e contribuir para melhorar o seu estado de conservação na costa portuguesa. Este projeto

foi financiado pelo Oceanário de Lisboa e está a ser desenvolvido no CCMAR.

 

 "Com o monte do prémio pretendo estender o projeto ADOTE e o trabalho de conservação aos países

lusófonos, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Brasil, onde já estão estabelecidos contactos,

inclusive para a edição de um livro sobre pradarias marinhas, que informe o público e as entidades

gestoras da importância da proteção destes habitats naqueles países", comentou a investigadora.

 

 Sobre Alexandra Cunha

 

 Alexandra Cunha nasceu em Lourenço Marques (hoje Maputo), em 1962. É licenciada em Biologia

pela Universidade de Aveiro, mestre em Gestão Costeira pela Universidade do Algarve e doutorada em

"Forestry and Wildlife" pela Universidade de Auburn, nos Estados Unidos da América.

 

 A sua paixão pelo mar, e atividade em conservação da natureza em geral, teve início na sua

juventude, quando ainda estudante do liceu de Portimão, e manteve-se até ao presente,

impulsionando a sua carreira profissional e de ambientalista.

 

 Tem coordenado muitos projetos de conservação marinha, como o Life Biomares que teve lugar no
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Parque Marinho Professor Luiz Saldanha, no estuário da Sado/Arrábida, e o FindKelp, que teve lugar

em toda a costa portuguesa.

 

 É atualmente presidente da Direção Nacional da Liga para a Proteção da Natureza, a associação de

proteção de ambiente mais antiga e carismática de Portugal.

 

 Os conhecimentos de Alexandra Cunha são reconhecidos internacionalmente, tendo apresentado

várias comunicações em congressos nacionais e internacionais, elaborado inúmeros artigos científicos

e de divulgação, participado em diversos projetos de investigação sobre conservação marinha.
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URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=48696

 

Investigadora da UAlg ganha Prémio Terre des Femmes

 

 07-02-2012 20:55:00

 

 Alexandra Cunha, investigadora do Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve e

presidente da Liga para a Proteção da Natureza (LPN), ganhou o prémio Terre des Femmes atribuído a

mulheres que defendam o ambiente.

 

 Organizado pela Fundação Yves Rocher, uma marca mundial de cosméticos, o galardão, que será

entregue amanhã dia 8 em Lisboa, destina-se a "apoiar financeiramente ações exemplares

desenvolvidas por mulheres que acrescentem valor para o ambiente, concebendo e implementando

projetos específicos promotores da sustentabilidade".

 

 O Prémio Terre de Femmes é atribuído em 15 países na Europa mas estende-se até outras partidas

do mundo e até hoje já distinguiu 285 mulheres em todo o mundo.

 

 O galardão de Alexandra Cunha teve por base o projeto"Adote uma pradaria marinha" , financiado

pelo Oceanário de Lisboa e que está a ser desenvolvido no CCMAR.

 

 A intenção é alertar para o estado vulnerável destes habitats marinhos e contribuir para melhorar o

seu estado de conservação na costa portuguesa.

 

 "Com o montante do prémio pretendo estender o projeto ADOTE e o trabalho de conservação aos

países lusófonos, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Brasil, onde já estão estabelecidos contactos,

inclusive para a edição de um livro sobre pradarias marinhas, que informe o público e as entidades

gestoras da importância da proteção destes habitats naqueles países", comentou a investigadora.

 

 Alexandra Cunha nasceu em Lourenço Marques (hoje Maputo), em 1962. É licenciada em Biologia

pela Universidade de Aveiro, mestre em Gestão Costeira pela Universidade do Algarve e doutorada em

"Forestry and Wildlife" pela Universidade de Auburn, nos Estados Unidos da América.
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 Tem coordenado muitos projetos de conservação marinha, como o Life Biomares que teve lugar no

Parque Marinho Professor Luiz Saldanha, no estuário da Sado/Arrábida, e o FindKelp, que teve lugar

em toda a costa portuguesa.

 

 É atualmente presidente da Direção Nacional da Liga para a Proteção da Natureza, a associação de

proteção de ambiente mais antiga de Portugal.
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PROJETO CHARME: AUTARQUIA DE LOULÉ FEZ BALANÇO DE ATIVIDADES DE
REGENERAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE LOULÉ
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/02/2012

Meio: Algarve Digital Online

URL: http://www.algarvedigital.pt/algarve/print.php?sid=5579

 

Artigos / Loulé

 

 7 de Fevereiro de 2012

 

 Numa altura em que Projeto CHARME Loulé está no seu términus, a Câmara Municipal de Loulé fez

um balanço do que foi realizado no âmbito desta iniciativa global que visa dinamizar o casco medieval

de Loulé, reintegrando-o no centro da cidade.

 

 O projeto nasceu de uma candidatura ao PO Algarve 21, integrado na tipologia da operação das

Parcerias para a Regeneração Urbana. Aprovado em 2009, o CHARME teve o seu final em dezembro

de 2011, embora estejam ainda a decorrer ações até ao próximo mês de Março, segundo explicou

Sofia Pontes, Chefe de Divisão de Reabilitação e Intervenção Urbanas.

 

 As qualidades ambientais, culturais e patrimoniais, presentes nos testemunhos da história, na

singularidade dos edifícios, na decoração dos pavimentos, na vegetação e arborização, e em toda uma

panóplia de coisas que encontramos no Centro Histórico foram as razões que estiveram na base da

decisão em levar por diante este projeto. "Este foi o nosso lema e foi com ele que construímos toda a

estratégia e plano de ação que viemos depois a implementar", referiu esta arquiteta.

 

 Em termos da metodologia de trabalho, foi feito um diagnóstico ao Centro Histórico - ao espaço

intramuralhas - e analisadas as suas forças e fraquezas. A localização estratégica no tecido urbano, o

grande número de edifícios de valor histórico e patrimonial, os acessos pedonais e viários, a

morfologia do espaço urbano, a existência de equipamentos âncora, a relação de vizinhança da

população ou a realização de eventos culturais foram identificadas como forças, por contraposição à

relação entre o interior e o exterior do casco e o exterior que constitui a centralidade urbana de Loulé,

as deficiências múltiplas no ordenamento do espaço público, o desaproveitamento das potencialidades

da morfologia edificada ou o envelhecimento da população, enquanto fraquezas.

 

 Desta análise e da vocação que o espaço como destino turístico de estadia pode oferecer, levou a
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equipa responsável pelo CHARME a concluir que "a 'quebra' de ritmo e de urbanidade entre o interior,

pouco pujante, do casco e o exterior, vibrante, onde deveria haver uma só estrutura urbana, de

elevado valor vivencial é a principal fratura na qualidade urbana que Loulé oferece, e que o centro

urbano pode e deve tornar-se um elemento fundamental de vivência urbana de elevada qualidade no

Algarve, tornando-se um destino de passeio habitual para a população, uma alternativa para as

crianças e uma referência da memória coletiva".

 

 Após a delimitação da área de intervenção, foi retomado o tema das portas da muralha, enquanto

entrada no casco histórico, a partir de três edifícios emblemáticos aqui existentes, foram designadas

como Porta do Castelo, Porta da Igreja e Porta do Mercado. "Tomámos as opções das portas de

entrada no casco histórico transformadas em zonas urbanas de grande qualidade, para efeitos de

amortecimento e integração entre o casco histórico e as zonas limítrofes com um pendor histórico

mais moderado, designadamente as avenidas e as ruas comerciais tradicionais. Para além disso,

porque não é só de edificado e espaço público que se faz a nossa cidade, procurámos também

cimentar os reequilíbrios e a integração, provocando dinâmicas humanas inovadoras e integradoras,

mediante operações nos domínios da economia, do desenvolvimento social, da cultura e da

informação/promoção", explicou Sofia Pontes.

 

 As ações implementadas dividiram-se em eixos estratégicos. Assim, no que concerne à qualificação

do espaço público, está em marcha um projeto para o Largo Afonso III e Largo da Matriz/Jardim dos

Amuados, dois investimentos cuja execução acontecerá após o período de realização do CHARME.

 

 A requalificação do Parque Municipal e a remodelação do Largo Bernardo Lopes e Praça da República

são obras já concluídas inscritas nestes projetos de regeneração urbana.

 

 No que diz respeito ao desenvolvimento económico, foi feito um estudo da imagem do comércio de

Loulé, "que permitisse criar soluções de baixo, médio ou alto custo" para o desenvolvimento do

comércio, adotando uma estratégia integrada.

 

 Nesse sentido, foi elaborado um programa de requalificação das portas e montras dos

estabelecimentos comerciais, com especial ênfase nas principais artérias comerciais - Praça da

República e Rua das Lojas -, através de um levantamento de fachadas, numa tentativa de aproximar

também o peão do comércio tradicional. "Em vários edifícios há uma grande transformação do piso

térreo que por vezes origina uma grande confusão e pouca atratividade desses espaços", referiu esta

responsável.

 

 Por outro lado, foi elaborado um programa de requalificação e reordenamento dos elementos de

publicidade exterior dos estabelecimentos comerciais, que resultou num regulamento de publicação e

ocupação do espaço público para a área histórica.
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 Para o Mercado de Loulé, um dos ex-líbris da cidade e que faz parte desta área de intervenção, foi

criado um projeto de dinamização de atividades económicas e culturais, realizado pela empresa Loulé

Concelho Global. Destaca-se a realização da Feira do Chocolate, Feira dos Sabores do Azeite, a

animação musical no espaço e ainda a visita de escolas ao Mercado. Em Março tem lugar a iniciativa

"Comidas do Mundo", que encerrará este conjunto de iniciativas.

 

 No campo dos eventos, destaca-se também a integração das edições de 2009 e 210 da Noite Branca,

evento que tem na sua essência a dinamização do centro da cidade e do comércio local.

 

 Quanto aos equipamentos de desenvolvimento cultural, a par da reabilitação do Cine-Teatro

Louletano, ao abrigo do CHARME foi criada a Universidade de Verão, ação desenvolvida com a

Universidade do Algarve, em duas edições (2010 e 2011). A ideia foi, segundo a responsável da

Divisão de Reabilitação Urbana, "transferir cursos de verão que eram dados na Universidade para o

Centro Histórico, dirigidos não só a estudantes mas a qualquer cidadão interessado em alargar os seus

conhecimentos". Os Estudos sobre o Mediterrâneo foram a temática geral desta iniciativa que contou

com uma significativa adesão do público em geral.

 

 Finalmente, está ainda a ser implementado um sistema de orientação no Centro Histórico e que, até

Março, ficará instalado no espaço público. "O que se pretende é oferecer aos visitantes e também aos

locais, dois percursos para que possam conhecer o Centro Histórico e o centro urbano de Loulé", disse

Sofia Pontes.

 

 Assim, serão definidos dois percursos - o do património (laranja) e o do comércio (verde). Estes

percursos vão ficar sinalizados através de diretórios que vão ser colocados nos pontos de chegada a

Loulé como os parques de estacionamento, o terminal rodoviário, nos pontos de chegada das

camionetas de turismo junto ao posto de turismo e também nas três portas - Mercado, Igreja e

Castelo. Estes percursos vão estar sinalizados no espaço público, nomeadamente no passeio, com

pegadas, o que permite toda a gente saber para onde vai e o que vai ver.

 

 Os diretórios integram a planta, uma descrição de cada percurso e pequenos apontamentos dos

edifícios que se poderão ver. Junto a cada edifício existirá uma placa com uma pequena descrição do

que se vai ver, acompanhada por um desenho expressivo do próprio edifício.

 

 Para além dos edifícios, e porque o Centro Histórico é muito rico em pormenores, pretende-se

completar os percursos com as "vistas", isto é, detalhes como uma chaminé ou uma árvore, que

enriquecem todo o conjunto patrimonial existente.

 

 Todas estas informações irão constar num flyer disponível no posto de turismo, Paços do Concelho,

cafés ou outros pontos de distribuição.
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 Para o presidente da Autarquia, Seruca Emídio, "estas não são iniciativas desgarradas mas medidas

que se integram num conjunto de intervenções, eventos ou parcerias que são feitas com uma

preocupação objetiva".

 

 O edil referiu a preocupação da Autarquia em dar vida ao casco medieval da cidade "que por

vicissitudes de tempo e também de novas dinâmicas sociais e económicas esteve abandonado". Mas

Seruca Emídio frisou que esteve sempre presente a ideia de uma "revitalização de forma integrada na

cidade, criando novos polos, em articulação com o polo medieval".

 

 A par das intervenções físicas nos edifícios, o autarca referiu ainda no âmbito do CHARME "os

eventos, iniciativas para projetar o nome da cidade de Loulé, alguns em parceria com a associação de

comerciantes, que vieram dar uma nova esperança de integração desta zona".

 

 Refira-se que em todo o processo, a Universidade do Algarve, a Associação CentroLoulé e a Loulé

Concelho Global foram entidades parceiras neste projeto.

 

 O Projeto CHARME significou um investimento total de 3.717.027,00EUR, com um financiamento total

de 1.604.000,00EUR.

 

 Este artigo é de Algarve Digital

 

 http://www.algarvedigital.pt/algarve/

 

 O endereço para este artigo é:

 

 http://www.algarvedigital.pt/algarve/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=5579
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Antena 1

 	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:00:19

 	Hora de emissão: 13:43:00 
ID: 40103946

 
07/02/2012

Alexandra Cunha galardoada com o

prémio "Terre de Femmes"

 

Alexandra Cunha, investigadora do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, acaba de

ganhar o prémio "Terre de Femmes", da Fundação Yves Rocher.
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Investigadora da UAlg ganha Prémio Terre des Femmes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/02/2012

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=22565&visual=8&id=0&print_article
=1

 

07-02-12

 

 Alexandra Cunha, investigadora do Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve e

presidente da Liga para a Proteção da Natureza (LPN), ganhou o prémio Terre des Femmes,

organizado pela Fundação Yves Rocher, que será entregue dia 8, em Lisboa.

 

 O Prémio Terre de Femmes destina-se a apoiar financeiramente ações exemplares desenvolvidas por

mulheres que acrescentem valor para o ambiente, concebendo e implementando projetos específicos

promotores da sustentabilidade. É organizado em 15 países, incluindo Portugal, homenageando as

mulheres ecocidadãs na Europa. Até hoje, já recompensou cerca de 285 mulheres em todo o mundo.

 

 A candidatura apresentada por Alexandra Cunha teve por base o projeto Adote uma pradaria marinha

que pretende alertar para o estado vulnerável destes habitats marinhos e contribuir para melhorar o

seu estado de conservação na costa portuguesa. Este projeto foi financiado pelo Oceanário de Lisboa e

está a ser desenvolvido no CCMAR.

 

 "Com o montante do prémio pretendo estender o projeto ADOTE e o trabalho de conservação aos

países lusófonos, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Brasil, onde já estão estabelecidos contactos,

inclusive para a edição de um livro sobre pradarias marinhas, que informe o público e as entidades

gestoras da importância da proteção destes habitats naqueles países", comentou a investigadora.

 

 Sobre Alexandra Cunha

 

 Alexandra Cunha nasceu em Lourenço Marques (hoje Maputo), em 1962. É licenciada em Biologia

pela Universidade de Aveiro, mestre em Gestão Costeira pela Universidade do Algarve e doutorada em

"Forestry and Wildlife" pela Universidade de Auburn, nos Estados Unidos da América.

 

 A sua paixão pelo mar, e atividade em conservação da natureza em geral, teve início na sua

juventude, quando ainda estudante do liceu de Portimão, e manteve-se até ao presente,

impulsionando a sua carreira profissional e de ambientalista.
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 Tem coordenado muitos projetos de conservação marinha, como o Life Biomares que teve lugar no

Parque Marinho Professor Luiz Saldanha, no estuário da Sado/Arrábida, e o FindKelp, que teve lugar

em toda a costa portuguesa.

 

 É atualmente presidente da Direção Nacional da Liga para a Proteção da Natureza, a associação de

proteção de ambiente mais antiga e carismática de Portugal.

 

 Os conhecimentos de Alexandra Cunha são reconhecidos internacionalmente, tendo apresentado

várias comunicações em congressos nacionais e internacionais, elaborado inúmeros artigos científicos

e de divulgação, participado em diversos projetos de investigação sobre conservação marinha.

 

 Algarve Primeiro: o seu mundo informativo
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Livro aborda problemas atuais do ensino com histórias do séc. XIX
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/02/2012

Meio: Sapo Online - Família Sapo

Online

URL: http://familia.sapo.pt/artigos/actualidade/noticias/1219891.print.html

 

Mergulhar no século XIX numa tentativa de encontrar respostas para os problemas do teatro no século

XXI é um dos propósitos do último livro da teatróloga Eugénia Vasques, que chegou há poucos dias ao

mercado.

 

 "A escola de teatro do Conservatório (1839-1901) Contributo para uma História do Conservatório de

Lisboa", assim se chama a nova obra da professora e crítica de teatro que a própria define, "em

termos exploratórios, como uma panorâmica da vida daquela escola que, neste primeiro volume, se

baliza, metodologicamente em dois acontecimentos charneira: o falhado Plano da Reforma Geral dos

Estudos, de 1834, redigido por Almeida Garrett, e o plano de reorganização do Conservatório Real de

Lisboa e da sua Escola de Teatro de 1901".

 

 Integrado no projeto "História da Escola de Teatro do Conservatório", do Centro de Investigação em

Artes e Comunicação (CIAC)/Universidade do Algarve e Escola Superior de teatro e Cinema, trata-se

de um volume que Eugénia Vasques pretende prosseguir noutro, a publicar no próximo ano, sobre o

período 1901-1971, disse a crítica à agência Lusa.

 

 O próximo volume irá até 1971 por ter sido uma data que ficou marcada pelo fim do "consulado de

Ivo Cruz [reitor do Conservatório de 1938 a 1971] e pela emergência do Plano de Reforma do Ensino,

coordenado por Maria Madalena Perdigão, a pedido do então ministro da Educação José da Veiga

Simão", esclareceu a autora.

 

 Nesta segunda obra, a editar também pela Gradiva, Eugénia Vasques irá mostrar como a história do

ensino das artes em Portugal no século XX, pelo menos até 1971, se fez pela "ação subtil da

maçonaria e dos monárquicos".

 

 Os dois volumes da história do Conservatório abarcam, segundo as contas da autora, "cerca de 110

anos de um percurso pedagógico carregado de vicissitudes e interrupções, que se estende por cerca

de 40 anos intermitentes no decurso do século XIX - já que a instituição só funcionará, mas sem

continuidade, entre 1839-1848, 1861-1885 e 1885-1892, e por cerca de 70 anos no decurso do século
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XX". Eugénia Vasques insiste, porém, que estes trabalhos de "respiga" - como o foi a anterior obra

"Mulheres que escreveram teatro no século XX em Portugal" - fazem parte do trabalho académico que

tem vindo a desenvolver com o objetivo de encontrar respostas para problemas do teatro na

atualidade. "Os problemas do teatro no século XXI continuam a ser quase os mesmos do início, e

como foi no século XIX que começou a escola de teatro, o ensino formal, é aí que devo encontrar

respostas para as minhas questões", argumentou.

 

 "O amadorismo permanente, a falta de convicção de que a técnica é uma necessidade e a falta de um

sentimento de corpo coletivo no seio do teatro são problemas que existiam no início do ensino formal

e se mantêm até hoje", acrescentou. Eugénia Vasques, no entanto, não procura fazer uma história do

teatro em Portugal, entendendo estas obras como "'trabalho de sapa' e contributos para que outros

possam vir a fazê-la".

 

 A autora pretende ainda mostrar que, "tal como no início, a escola de teatro do Conservatório

continua em risco de desaparecer. Como acontece com outras escolas dão-lhe a seguinte ordem: se

querem sobreviver, aumentem o número de alunos e diminuam o de funcionários". "Ora, as escolas

artísticas vivem um momento de terror que avassalou o mundo ocidental, porque são escolas que não

rendem", frisou Eugénia Vasques. "O teatro é um lugar onde as sociedades se retratam. Mas ainda

que fique menos caro do que os estádios de futebol, não tem os mesmos espetadores de um jogo. Daí

que seja um ensino não prioritário. E se não é prioritário é facilmente descartável", alertou Eugénia

Vasques, sublinhando que uma inversão desta tendência depende apenas de "vontade política".

 

 "Só uma educação que não olhe para os tostões e corte o supérfluo pode melhorar o ensino em

Portugal, mas é necessário uma equipa que vá para o terreno e estude as necessidades dos

portugueses", observou. "A educação e cultura nunca serviram para dar dinheiro", mas sim "para criar

uma identidade", concluiu a investigadora.

 

 Foto: Dr

 

 7 de fevereiro de 2012
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Câmara de Loulé fez balanço do projeto de regeneração do seu centro histórico | Sul
Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/02/2012

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=14790

 

Por Sul Informação 7 de Fevereiro de 2012 Comentar

 

 Loulé, Reabilitação Urbana

 

 &nbsp

 

 A Câmara Municipal de Loulé fez um balanço do que foi realizado no âmbito do Projeto Charme,

iniciativa global que visa dinamizar o casco medieval de Loulé, reintegrando-o no centro da cidade.

 

 O projeto nasceu de uma candidatura ao PO Algarve 21, integrado na tipologia da operação das

Parcerias para a Regeneração Urbana. Aprovado em 2009, o Charme teve o seu final em dezembro de

2011, embora estejam ainda a decorrer ações até ao próximo mês de Março, segundo explicou Sofia

Pontes, Chefe de Divisão de Reabilitação e Intervenção Urbanas.

 

 As qualidades ambientais, culturais e patrimoniais, presentes nos testemunhos da história, na

singularidade dos edifícios, na decoração dos pavimentos, na vegetação e arborização, e em toda uma

panóplia de coisas que encontramos no Centro Histórico foram as razões que estiveram na base da

decisão em levar por diante este projeto. "Este foi o nosso lema e foi com ele que construímos toda a

estratégia e plano de ação que viemos depois a implementar", referiu esta arquiteta.

 

 Em termos da metodologia de trabalho, foi feito um diagnóstico ao Centro Histórico - ao espaço

intramuralhas - e analisadas as suas forças e fraquezas. A localização estratégica no tecido urbano, o

grande número de edifícios de valor histórico e patrimonial, os acessos pedonais e viários, a

morfologia do espaço urbano, a existência de equipamentos âncora, a relação de vizinhança da

população ou a realização de eventos culturais foram identificadas como forças, por contraposição à

relação entre o interior e o exterior do casco e o exterior que constitui a centralidade urbana de Loulé,

as deficiências múltiplas no ordenamento do espaço público, o desaproveitamento das potencialidades

da morfologia edificada ou o envelhecimento da população, enquanto fraquezas.
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 Desta análise e da vocação que o espaço como destino turístico de estadia pode oferecer, levou a

equipa responsável pelo Charme a concluir que "a 'quebra' de ritmo e de urbanidade entre o interior,

pouco pujante, do casco e o exterior, vibrante, onde deveria haver uma só estrutura urbana, de

elevado valor vivencial é a principal fratura na qualidade urbana que Loulé oferece, e que o centro

urbano pode e deve tornar-se um elemento fundamental de vivência urbana de elevada qualidade no

Algarve, tornando-se um destino de passeio habitual para a população, uma alternativa para as

crianças e uma referência da memória coletiva".

 

 Após a delimitação da área de intervenção, foi retomado o tema das portas da muralha, enquanto

entrada no casco histórico, a partir de três edifícios emblemáticos aqui existentes, foram designadas

como Porta do Castelo, Porta da Igreja e Porta do Mercado.

 

 "Tomámos as opções das portas de entrada no casco histórico transformadas em zonas urbanas de

grande qualidade, para efeitos de amortecimento e integração entre o casco histórico e as zonas

limítrofes com um pendor histórico mais moderado, designadamente as avenidas e as ruas comerciais

tradicionais. Para além disso, porque não é só de edificado e espaço público que se faz a nossa cidade,

procurámos também cimentar os reequilíbrios e a integração, provocando dinâmicas humanas

inovadoras e integradoras, mediante operações nos domínios da economia, do desenvolvimento social,

da cultura e da informação/promoção", explicou Sofia Pontes.

 

 As ações implementadas dividiram-se em eixos estratégicos. Assim, no que concerne à qualificação

do espaço público, está em marcha um projeto para o Largo Afonso III e Largo da Matriz/Jardim dos

Amuados, dois investimentos cuja execução acontecerá após o período de realização do Charme.

 

 A requalificação do Parque Municipal e a remodelação do Largo Bernardo Lopes e Praça da República

são obras já concluídas inscritas nestes projetos de regeneração urbana.

 

 No que diz respeito ao desenvolvimento económico, foi feito um estudo da imagem do comércio de

Loulé, "que permitisse criar soluções de baixo, médio ou alto custo" para o desenvolvimento do

comércio, adotando uma estratégia integrada.

 

 Nesse sentido, foi elaborado um programa de requalificação das portas e montras dos

estabelecimentos comerciais, com especial ênfase nas principais artérias comerciais - Praça da

República e Rua das Lojas -, através de um levantamento de fachadas, numa tentativa de aproximar

também o peão do comércio tradicional.

 

 "Em vários edifícios há uma grande transformação do piso térreo que por vezes origina uma grande

confusão e pouca atratividade desses espaços", referiu esta responsável.

 

 Por outro lado, foi elaborado um programa de requalificação e reordenamento dos elementos de
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publicidade exterior dos estabelecimentos comerciais, que resultou num regulamento de publicação e

ocupação do espaço público para a área histórica.

 

 Para o Mercado de Loulé, um dos ex-líbris da cidade e que faz parte desta área de intervenção, foi

criado um projeto de dinamização de atividades económicas e culturais, realizado pela empresa Loulé

Concelho Global. Destaca-se a realização da Feira do Chocolate, Feira dos Sabores do Azeite, a

animação musical no espaço e ainda a visita de escolas ao Mercado. Em Março tem lugar a iniciativa

"Comidas do Mundo", que encerrará este conjunto de iniciativas.

 

 No campo dos eventos, destaca-se também a integração das edições de 2009 e 2010 da Noite

Branca, evento que tem na sua essência a dinamização do centro da cidade e do comércio local.

 

 Quanto aos equipamentos de desenvolvimento cultural, a par da reabilitação do Cine-Teatro

Louletano, ao abrigo do CHARME foi criada a Universidade de Verão, ação desenvolvida com a

Universidade do Algarve, em duas edições (2010 e 2011).

 

 A ideia foi, segundo a responsável da Divisão de Reabilitação Urbana, "transferir cursos de verão que

eram dados na Universidade para o Centro Histórico, dirigidos não só a estudantes mas a qualquer

cidadão interessado em alargar os seus conhecimentos". Os Estudos sobre o Mediterrâneo foram a

temática geral desta iniciativa que contou com uma significativa adesão do público em geral.

 

 Finalmente, está ainda a ser implementado um sistema de orientação no Centro Histórico e que, até

Março, ficará instalado no espaço público. "O que se pretende é oferecer aos visitantes e também aos

locais, dois percursos para que possam conhecer o Centro Histórico e o centro urbano de Loulé", disse

Sofia Pontes.

 

 Assim, serão definidos dois percursos - o do património (laranja) e o do comércio (verde). Estes

percursos vão ficar sinalizados através de diretórios que vão ser colocados nos pontos de chegada a

Loulé como os parques de estacionamento, o terminal rodoviário, nos pontos de chegada das

camionetas de turismo junto ao posto de turismo e também nas três portas - Mercado, Igreja e

Castelo. Estes percursos vão estar sinalizados no espaço público, nomeadamente no passeio, com

pegadas, o que permite toda a gente saber para onde vai e o que vai ver.

 

 Os diretórios integram a planta, uma descrição de cada percurso e pequenos apontamentos dos

edifícios que se poderão ver. Junto a cada edifício existirá uma placa com uma pequena descrição do

que se vai ver, acompanhada por um desenho expressivo do próprio edifício.

 

 Para além dos edifícios, e porque o Centro Histórico é muito rico em pormenores, pretende-se

completar os percursos com as "vistas", isto é, detalhes como uma chaminé ou uma árvore, que

enriquecem todo o conjunto patrimonial existente.
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 Todas estas informações irão constar num flyer disponível no posto de turismo, Paços do Concelho,

cafés ou outros pontos de distribuição.

 

 Para o presidente da autarquia Seruca Emídio, "estas não são iniciativas desgarradas mas medidas

que se integram num conjunto de intervenções, eventos ou parcerias que são feitas com uma

preocupação objetiva".

 

 O edil referiu a preocupação da Autarquia em dar vida ao casco medieval da cidade "que por

vicissitudes de tempo e também de novas dinâmicas sociais e económicas esteve abandonado".

 

 Mas Seruca Emídio frisou que esteve sempre presente a ideia de uma "revitalização de forma

integrada na cidade, criando novos polos, em articulação com o polo medieval".

 

 A par das intervenções físicas nos edifícios, o autarca referiu ainda no âmbito do Charme "os eventos,

iniciativas para projetar o nome da cidade de Loulé, alguns em parceria com a associação de

comerciantes, que vieram dar uma nova esperança de integração desta zona".

 

 Em todo o processo, a Universidade do Algarve, a Associação CentroLoulé e a Loulé Concelho Global

foram entidades parceiras neste projeto.

 

 O Projeto Charme significou um investimento total de 3.717.027 euros, com um financiamento total

de 1.604.000 euros.
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Investigadora algarvia Alexandra Cunha ganha Prémio Terres des Femmes | Sul
Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/02/2012

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=14747

 

Por Elisabete Rodrigues 7 de Fevereiro de 2012 Comentar

 

 Ciência&Investigação, conservação da natureza, Universidade

 

 &nbsp

 

 Alexandra Cunha, investigadora do Centro de Ciências do Mar (CCMar) da Universidade do Algarve e

presidente da Liga para a Proteção da Natureza (LPN) ganhou o prémio Terre des Femmes, da

Fundação Yves Rocher.

 

 Este prémio tem como principal objetivo galardoar mulheres empreendedoras na área da conservação

da natureza e que tenham desenvolvido projetos que contribuam para a sustentabilidade ambiental. O

Prémio Terre de Femmes é organizado em 15 países, incluindo Portugal (pelo terceiro ano

consecutivo), homenageando as mulheres eco-cidadãs na Europa.

 

 Até hoje, este prémio já recompensou mais de 285 mulheres em todo o mundo.

 

 A candidatura apresentada pela bióloga Alexandra Cunha teve por base o projetoADOPTE uma

pradaria marinha, que pretende alertar para o estado vulnerável destes habitats marinhos e contribuir

para melhorar o seu estado de conservação na costa portuguesa.

 

 Este projeto foi financiado pelo Oceanário de Lisboa e está a ser desenvolvido no CCMar.

 

 Com o dinheiro do prémio, a investigadora espera estender o projeto ADOPTE e o trabalho de

conservação aos países lusófonos, como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Brasil.

 

 Com o dinheiro do prémio, vamos fazer um livro sobre as pradarias marinhas em todos estes países,

que informe o público e as entidades gestoras da importância da proteção destes habitats, contou

Alexandra Cunha ao Sul Informação.
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 Como o dinheiro não é, apesar de tudo, muito (3000 euros), a ideia é produzir um livro que seja

disponibilizado online, grátis, acrescentou a bióloga. Depois, se conseguirmos outros financiamentos,

logo avançaremos para a sua edição em papel.

 

 Os contactos para a produção do livro, que terá como coautores investigadores dos vários países

lusófonos envolvidos, já estão feitos. Queremos lançar o livro em novembro, no Brasil, durante a

Conferência Mundial sobre Pradarias Marinhas, revelou Alexandra Cunha ao Sul Informação.

 

 Sobre a importância do prémio, a investigadora algarvia comenta que é bom ver reconhecido o meu

trabalho e o meu empenhamento. O que este prémio reconhece é precisamente o empenhamento , a

vontade de mudar e contribuir para um ambiente melhor.

 

 Manifestando-se feliz por receber este galardão, Alexandra Cunha sublinhou ainda que ele estimula a

continuação do projeto ADOPTE e permite até a sua expansão.

 

 O Prémio Terre des Femmes Portugal será entregue dia 8 de fevereiro, num almoço no restaurante

Eleven, em Lisboa, que contará com a presença das três mulheres portuguesas galardoadas nesta

edição de 2012, bem como dos membros do júri, constituído por Luísa Schmidt, investigadora do

Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Mário Grácio, diretor-geral da APA - Agência

Portuguesa do Ambiente, Tito Rosa, presidente ICNB - Instituto da Conservação da Natureza e da

Biodiversidade, e Susana Fonseca, vice-presidente da Quercus - Associação Nacional de Conservação

da Natureza.

 

 A cerimónia contará, ainda, com a presença de Claude Fromageot, diretor de Desenvolvimento

Sustentável do Grupo Yves Rocher e representante da Fundação Yves Rocher - Instituto de França, e

de Vitor Brás, diretor-geral da Yves Rocher Portugal.

 

 Quem é Alexandra Cunha?

 

 Alexandra Cunha nasceu em Lourenço Marques (hoje Maputo), em 1962.

 

 A sua paixão pelo mar e atividade em conservação da natureza em geral teve início na sua juventude,

quando ainda estudante do liceu de Portimão, e manteve-se até ao presente, impulsionando a sua

carreira profissional e de ambientalista.

 

 Tem coordenado muitos projetos de conservação marinha, como o Life Biomares que teve lugar no

Parque Marinho Professor Luiz Saldanha, no estuário da Sado/Arrábida, e o FindKelp, que teve lugar

em toda a costa portuguesa.
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 É atualmente presidente da Direção Nacional da Liga para a Proteção da Natureza, a associação de

proteção de ambiente mais antiga e carismática de Portugal.

 

 Os conhecimentos de Alexandra Cunha são reconhecidos internacionalmente, tendo apresentado

várias comunicações em congressos nacionais e internacionais, elaborado inúmeros artigos científicos

e de divulgação, participado em diversos projetos de investigação sobre conservação marinha.

 

 Formação Académica

 

 . Licenciada em Biologia pela Universidade de Aveiro.

 

 . Mestre em Gestão Costeira pela Universidade do Algarve

 

 . Doutorada em "Forestry and Wildlife" pela Universidade de Auburn, nos Estados Unidos da América.

 

 Adopte 'uma pradaria marinha' from Gobius on Vimeo.

 

 O programaAdote uma pradaria marinha é uma iniciativa do Centro de Ciências do Mar da

Universidade do Algarve, patrocinado pelo Oceanário de Lisboa, que pretende envolver os cidadãos na

monitorização e na proteção de um dos ecossistemas marinhos mais vulneráveis da costa portuguesa.

 

 O conceito deste programa, que tem o patrocínio do Oceanário de Lisboa, é simples: um cidadão ou

grupos de cidadãos podem assumir a responsabilidade de uma pradaria marinha, contribuindo para a

sua vigilância, monitorização e manutenção.

 

 Além de servirem como filtros naturais nos sistemas onde se encontram, elevando a qualidade da

água e do substrato, estas pradarias servem também de abrigo a diversas espécies marinhas,

nomeadamente peixes, algumas de elevado valor económico e comercial, nomeadamente numa fase

precoce do seu crescimento.

 

 Perguntas e respostas sobre pradarias marinhas:

 

 Também chamadas de sebas, são plantas que crescem em ambiente aquático e pertencem a um

grupo que evoluiu a partir de plantas terrestres, há 100 milhões de anos.

 

 São constituídas por raízes, caule e folhas e têm capacidade de produzir flores, frutos e sementes.

Funcionam como refúgio contra predadores e como suporte das posturas do choco e do búzio.

 

 Das 60 espécies conhecidas mundialmente, apenas quatro são autóctones das águas europeias.
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 Em Portugal, existem três dessas espécies:,e.

 

 Aou sebas (nome vulgar) pode ser encontrada na Lagoa de Óbidos, na Costa da Galé, no estuário dos

rios Sado e Mira e nas rias Formosa e Aveiro.

 

 Já aou sebarrinha (nome vulgar) forma pradarias nos estuários dos rios Mondego, Tejo, Sado, Mira,

Guadiana e Arade e nas rias Formosa, de Aveiro e de Alvor.

 

 Por último, aou sebas (nome vulgar análogo ao da Zostera marina) é caraterística de águas mais

quentes. Encontra-se no estuário do Sado, na Ria Formosa e nas praias da costa Algarvia.

 

 Qualquer entidade, bastando para isso contactar o Centro de Ciências do Mar da Universidade do

Algarve (289800051) ou ver o site do projeto.

 

 Pradaria de Zostera marina (Fuzeta)

 

 Local: Ria Formosa

 

 Área: 0,3 ha

 

 Entidade adotiva: Liga para a Proteção da Natureza

 

 Pradaria de Zostera marina (Culatra)

 

 Local: Ria Formosa

 

 Área: 1 ha

 

 Entidade adotiva: Associação de moradores da Ilha Culatra

 

 Pradaria de Zostera noltii (Ilha de Faro)

 

 Local: Ria Formosa

 

 Área: 1 ha

 

 Entidade adotiva: Algae - Ecologia e Plantas Marinhas

 

 Pradaria de Cymodocea nodosa (Ilha de Faro)
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 Local: Ria Formosa

 

 Área:   1 ha

 

 Entidade adotiva: Gobius Comunicação e Ciência

 

 Pradaria de Cymodocea nodosa (Albufeira)

 

 Local: Arrifes, Albufeira

 

 Área: 1 ha

 

 Entidade adotiva: Scubasurf (Luís Mota)

 

 Pradaria de Zostera marina (Ilha de Faro)

 

 Local: Ria Formosa

 

 Entidade adotiva: Escola Secundária Pinheiro e Rosa

 

 Pradaria de Zostera noltii

 

 Local: Rio Mira

 

 Área: 1 ha

 

 Entidade adotiva: Universidade de Évora

 

 Pradaria de Zostera noltii

 

 Local: Ponta do Adoche

 

 Área: 1 ha

 

 Entidade adotiva: Universidade de Lisboa

 

 Pradaria de Cymodocea nodosa

 

 Local: Parque Marinho Prof. Luiz Saldanha
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 Área:   1 ha

 

 Entidade adotiva: Oceanário de Lisboa

 

 Pradaria de Zostera noltii

 

 Local: Rio Tejo

 

 Área: 1 ha

 

 Entidade adotiva: Universidade de Lisboa

 

 Pradaria de Zostera marina

 

 Local: Lagoa de Óbidos

 

 Área: 1 ha

 

 Entidade adotiva: ESTM, PATO, AcquaOeste

 

 Pradaria de Zostera noltii

 

 Local: Rio Mondego

 

 Área: 1 ha

 

 Entidade adotiva: Universidade de Coimbra

 

 Pradaria de Zostera noltii

 

 Local: Rio Mondego

 

 Área: 1 ha

 

 Entidade adotiva: CESAM

 

 Todas as premiadas:

 

 Elda Sousa
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 A primeira vencedora foi, com o seu projeto "Viveiro de Plantas Indígenas", através da Associação dos

Amigos do Parque Ecológico do Funchal.

 

 O prémio, de 5.000 euros, atribuído pela Fundação Yves Rocher, permitirá a reabilitação do coberto

vegetal da cordilheira central da ilha da Madeira, nomeadamente no Pico do Areeiro, e no Campo de

Educação Ambiental do Cabeço da Lenha, que ficou devastado após um incêndio no verão de 2010.

 

 O segundo prémio com um valor de 3.000 euros, foi parae o seu projeto "ADOPTE - Adopte-uma-

Pradaria-Marinha". O objetivo do projeto - que passa pelo reforço do programa de conservação de

pradarias marinhas, desenvolvido com o apoio do Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR), -

tem como intuito sensibilizar o público e as entidades responsáveis para a degradação destes habitats,

através de atividades de reconhecimento e monitorização, promovendo, igualmente, o envolvimento

dos cidadãos.

 

 recebeu o terceiro prémio, no valor de 2.000 euros, pelo projeto "Viveiro de plantas autóctones",

desenvolvido em conjunto com o Grupo Flamingo - Associação de Defesa do Ambiente.

 

 Este prémio contribuirá para uma multiplicação mais eficiente de algumas plantas autóctones na Mata

dos Medos (Centro de Interpretação da Mata dos Medos - Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da

Costa da Caparica), permitindo ajudar a criar habitats propícios à presença da fauna característica do

local, cuja biodiversidade tem vindo a diminuir devido à ocorrência de incêndios, ao domínio das

plantas invasoras e, à ação do Homem.

 

 Em Portugal, o Prémio Terre de Femmes teve a sua primeira edição em 2010, com a vencedora Ana

Alves da Silva e o seu projeto de Requalificação da Colónia do Falco Naumanni, desenvolvido com a

Associação Nacional de Conservação da Natureza - Quercus e o Fundo para a Proteção de Animais

Selvagens - FAPAS, em São Vicente, concelho de Elvas.

 

 Na segunda edição, a premiada da iniciativa Terre de Femmes 2011 foi Raquel Granja, com o projeto

"Raízes", desenvolvido no âmbito da iniciativa "Despertar Consciências - Associação Ambiental",

integrada na Junta de Freguesia de Aldoar, levando a educação ambiental a escolas, instituições,

centros de dia e lares da terceira idade.
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SMS 446

 

 Cheirou a pouco, melhor, a nada 

 

 

Nesta segunda-feira houve exposição de ideias ou de convicções, o que não é mesmo que debate, por

iniciativa da Universidade do Algarve e da Comunidade Intermunicipal do Algarve, sobre o Documento

Verde da Reforma da Administração Local que esquisitamente se chama verde quando deveria ser cor

de laranja com laivos azuis, mas, enfim, o extinto Kadafi deixou tradição maníaca em dar-se cor verde

aos livros. É claro que a universidade pode e deve promover debates que deixem ata sobre os grandes

temas algarvios (tem andado catedraticamente longe) e a Comunidade Intermunicipal tem

politicamente essa obrigação. O encontro de segunda-feira foi uma espécie de sessão solene com

abertura partilhada pelos protagonistas e encerramento pelos mesmos, um memorando-aperitivo a

cargo de António Rosa Mendes, um serviço de bebidas servido por Ana Paula Barreira (o financiamento

local não é coisa que tenha muito para mastigar, bebe-se), João Farias lá veio com umas coisas da

Europa como quem mete o Rossio na Betesga, e, para terminar uma mesa-redonda com os deputados

da ordem parlamentar, cada um a dizer o que já se sabe que tem para dizer. E pronto, missão

cumprida, o que cheira a pouco, para não se dizer que é pouco mais que nada. As afirmações de

Mendes Bota, sobretudo sobre a desconfiança na capacidade fiscalizadora das assembleias municipais

com elementos eleitos em lista da confiança dos presidentes de câmara, passaram, para um ou outro

jornal, Miguel Freitas fez o papel de governador civil substituto, Cecília Honório denunciou, Paulo Sá

deu a dispensável novidade de que o PCP está disponível para trabalhar "desde já" no objetivo da

regionalização, e Artur Rego, do CDS, ele que, para prova de bom comportamento nas suas hostes lá

de cima, fez o voto contra a regionalização argumentando que esta é só "para criar tachos", acabou

por dizer ali o que Jacques de la Palice não diria - que o documento verde com laivos azuis é "apenas

um primeiro passo na proposta de reforma, não é um documento definitivo". O senhor de la Palice

quando muito diria que um deputado que diz o óbvio é apenas um primeiro passo para deputado, não

é um deputado definitivo.
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 Com cenários destes , com encenações destas, com marcações de palco destas, com atores a

desempenhar papéis pré-sabidos. e sobretudo com textos dramatúrgicos tão pouco originais como

estes, o teatro não vai longe. E já deveria ter andado muito como a universidade podia e devia fazer

andar mas não tem feito, e como a comunidade intermunicipal politicamente tinha obrigação mas

parece não a sentir.

 

 

  Flagrante estopada : E como lá está a GNR, durante noite a vigiar os pórticos da via rápida a que se

chama autoestrada com bermas onde mal pode estacionar um carrinho de feira, quem vigia a GNR

naquela estopada?

 

  SHARE
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Algarve: Animação turística, como vai ser?
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06-02-2012 10:30:00

 

 O Allgarve começou e acabou em polémica. O Governo não quis esperar resultados da avaliação da

Universidade do Algarve que custou 42 mil euros e estaria concluída em fevereiro. Deputados do PSD

querem saber o que se vai passar.

 

 Não foram poucas as críticas quando o programa de animação Allgarve teve início com o objetivo

"valorizar o Algarve como destino turístico de qualidade, associado ao glamour e sofisticação".

 

 Lançado pelo ex-ministro da Economia, Manuel Pinho, nem o nome foi bem aceite, nem a

concentração da maioria dos eventos no verão, assim como o atraso na calendarização e respetiva

promoção, que foi sempre alvo de reparos do trade.

 

 O empresário André Jordan, um dos 'gurus' do turismo da região (fundador de Vilamoura e da Quinta

do Lago, dois resorts emblemáticos), em 2011 considerou mesmo o programa " um desperdício" por

ausência de uma "mensagem coerente" e ainda não ter como objetivo a "fidelização" dos turistas, o

público a que preferencialmente se destinava.

 

 Centro de Estatística Aplicada e de Previsão (CEAP) estava a avaliar resultados

 

 O Turismo do Algarve contratou entretanto a avaliação do programa de animação "Allgarve" pelo

Centro de Estatística Aplicada e de Previsão (CEAP) da Faculdade de Economia da Universidade do

Algarve (FEUAlg), um investimento de cerca de 42 mil euros para "medir de forma isenta o impacto no

setor".

 

 O relatório preliminar foi entregue em outubro de 2011 e os resultados finais surgiriam em fevereiro

2012.

 

 Em 2011, ano da quinta edição do programa, com 4,6 milhões de euros de orçamento, António Pina,

presidente da Entidade Regional do Turismo (ERTA) confirmou ao Observatório do Algarve que
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pretendia "ter uma visão o mais rigorosa possível e para dissipar todas as dúvidas sobre o Allgarve".

 

 Segundo Pina, "é preciso saber com rigor se os efeitos do programa estão a ser atingidos, senão

temos de considerar alterações".

 

 Mas a secretária de Estado do Turismo, Cecília Meireles, no âmbito da reorganização das estruturas

do turismo, anunciou a intenção do Governo de extinguir o Allgarve, sem esperar pela conclusão da

avaliação e sem consultar a entidade gestora deste edição do Allgarve, a Entidade Regional do

Turismo do Algarve, que teve conhecimento da intenção "pela comunicação social", segundo admitiu o

seu presidente.

 

 Assim como começou, acabou. Polémico e inconsequente.

 

 Quanto ao futuro, António Pina defende que "o futuro programa de animação turística do Algarve

poderá ser alicerçado nos melhores eventos que as autarquias já organizam atualmente, com o apoio

de alguns agentes culturais".

 

 António Pina pretende, assim, construir um programa de caráter regional, com o melhor que

caracteriza o Algarve.

 

 "Na eventualidade de o 'Allgarve' ser suspenso pelo governo, temos de ter um plano B, devido ao

peso que assumimos no contexto nacional. Necessitamos mesmo de um plano de animação", afirmou

o presidente. Porém, e em sua opinião, "Se o 'Allgarve' continuar, melhor".

 

 "Há quem pense que este programa de cariz regional que estamos a pensar é um retrocesso. No

entanto, eu acho que será uma mostra do melhor que nós temos para oferecer", salientou António

Pina acrescentado ainda o fator investimento: "Num plano de comunicação, uma iniciativa destas será

muito mais barata do que o 'Allgarve'", concluiu.

 

 Não havendo até ao momento, orçamento para o Allgarve 2012, num dos anos mais difíceis para o

turismo algarvio, certo é que a reorganização da estratégia de animação turística do Algarve vai

continuar a enfermar de um dos seus anteriores defeitos: começar e ser divulgada tardiamente.

 

 Deputados também querem saber qual será a animação turística

 

 Entretanto os deputados do PSD Elsa Cordeiro e Cristóvão Norte eleitos pelo Algarve, questionaram o

governo para saber quais as intenções a respeito da animação turística no Algarve.

 

 Nesse sentido, querem saber "se já foi tomada alguma decisão sobre a extinção do allgarve e se, em

caso afirmativo, pondera o Governo conceber um novo programa cuja filosofia seja assegurar um forte
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impacto externo e a valorização da marca Algarve com eventos de prestígio internacional".

 

 No comunicado em que dão conta da sua iniciativa os parlamentares defendem "a possível

substituição (do Allgarve) por um outro (programa) que aposte em eventos com indiscutível

repercussão externa, distribuídos pela época baixa e que contribua para combater a sazonalidade e

reposicionar o algarve como um destino para o ano inteiro".

 

 No documento, Cristóvão Norte e Elsa Cordeiro, avançam com críticas alegando que o programa "

Allgarve" tem sido " um sorvedouro de dinheiros públicos que ficou largamente aquém das

expectativas, marcado por muitos milhões mal empregues para escasso retorno".

 

 Consideram ainda que se tratou de uma " oportunidade perdida, já que o programa degenerou numa

panóplia inusitada de iniciativas de cariz local e regional que não qualificaram a oferta turística nem

contribuíram para forjar o ressurgimento de um sector que precisa de diversificar o produto,

readaptar-se ao perfil dos turistas e acrescentar valor ás experiências que pode oferecer."

 

 Para eles, "ao invés de se terem concentrado esforços, energias e meios financeiros para conceber e

executar um leque reduzido mas valioso de iniciativas marcantes, disseminadas pela época baixa, e

cujo efeito âncora contribuísse para um destino para todo o ano, optou-se por canalizar recursos

públicos para animar uma temporada cujas realizações culturais já tinham uma assinalável

expressão".

 

 Em sua opinião, o Allgarve "sobrepôs eventos e não adotou uma estratégia que conciliasse o binómio

animação - promoção".
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 :

 

 Primeira vez? Registe-se gratuitamente.

 

 Esqueceu-se da sua password?.

 

 Segunda-Feira, 06 Fevereiro de 2012

 

 Investigadores da Universidade do Algarve (UALG) iniciaram uma campanha de sondagens na Ria

Formosa para conhecer detalhadamente a estrutura de sedimentos acumulados nos últimos oito mil

anos naquele sistema lagunar, o mais extenso do Paístuição.

 

 As sondagens realizadas pelos cientistas do Centro de Investigação Marinha e Ambiental da UALG, em

colaboração técnica com a empresa Geolgar, têm como objetivo atravessar na íntegra os depósitos

lagunares acumulados durante os últimos 7/8 mil anos sobre a superfície continental alagada. O

estudo permitirá estabelecer a sequência cronológica dos processos que conduziram à formação da

laguna. Será igualmente reconstruída a evolução ambiental e climática e a história da ocupação do

Algarve por comunidades humanas, que acompanharam a formação da Ria Formosa, acrescenta a

UALG.

 

 Considerada de elevado valor socioeconómico e ambiental, a Ria Formosa é o mais extenso sistema

lagunar português. Estende-se por quase toda a faixa litoral do Algarve a Leste da Praia do Ancão,

ocupando 48 quilómetros de frente costeira e 57 quilómetros de frente lagunar. "Este estudo, tendo

também em conta dados validados em trabalhos anteriores, vai fornecer resultados à comunidade

científica, organizações governamentais, agentes económicos e sociedade em geral", adianta a UALG.

 

 Financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no âmbito do projeto SIHER (Processos de

Preenchimento Sedimentar e a Evolução Holocénica do Sistema Lagunar da Ria Formosa), o projeto
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conta com a participação do Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade da Universidade

do Porto e dispõe de uma verba de 100 mil euros, até janeiro de 2014.
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Autarquia de Loulé fez balanço de projeto de regeneração do Centro Histórico de
Loulé
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/02/2012

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=22548&visual=8&id=0&print_article
=1

 

06-02-12

 

 Numa altura em que projeto "Charme" Loulé está a tarminar, a Câmara Municipal de Loulé fez um

balanço do que foi realizado no âmbito desta iniciativa que visa dinamizar o casco medieval de Loulé,

reintegrando-o no centro da cidade.

 

 O projeto nasceu de uma candidatura ao PO Algarve 21, aprovado em 2009, e teve o seu final em

dezembro de 2011, embora estejam ainda a decorrer ações até ao próximo mês de Março, segundo

explicou Sofia Pontes, Chefe de Divisão de Reabilitação e Intervenção Urbanas.

 

 As qualidades ambientais, culturais e patrimoniais, presentes nos testemunhos da história, na

singularidade dos edifícios, na decoração dos pavimentos, na vegetação e arborização, foram as

razões que estiveram na base da decisão em levar por diante este projeto. "Este foi o nosso lema e foi

com ele que construímos toda a estratégia e plano de ação que viemos depois a implementar", referiu

a arquiteta.

 

 Em termos da metodologia de trabalho, foi feito um diagnóstico ao Centro Histórico - ao espaço

intramuralhas - e analisadas as suas forças e fraquezas.

 

 As ações implementadas dividiram-se em eixos estratégicos como a qualificação do espaço público,

estando em marcha um projeto para o Largo Afonso III e Largo da Matriz/Jardim dos Amuados, dois

investimentos cuja execução irá acontecer após o período de realização do Charme.

 

 A requalificação do Parque Municipal e a remodelação do Largo Bernardo Lopes e Praça da República

são obras já concluídas inscritas nestes projetos de regeneração urbana.

 

 No que diz respeito ao desenvolvimento económico, foi feito um estudo da imagem do comércio de

Loulé, "que permitisse criar soluções de baixo, médio ou alto custo" para o desenvolvimento do

comércio, adotando uma estratégia integrada.
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 Nesse sentido, foi elaborado um programa de requalificação das portas e montras dos

estabelecimentos comerciais, com especial ênfase nas principais artérias comerciais - Praça da

República e Rua das Lojas -, através de um levantamento de fachadas, numa tentativa de aproximar

também o peão do comércio tradicional.

 

 "Em vários edifícios há uma grande transformação do piso térreo que por vezes origina uma grande

confusão e pouca atratividade desses espaços", referiu esta responsável.

 

 Por outro lado, foi elaborado um programa de requalificação e reordenamento dos elementos de

publicidade exterior dos estabelecimentos comerciais, que resultou num regulamento de publicação e

ocupação do espaço público para a área histórica.

 

 Para o Mercado de Loulé, um dos ex-líbris da cidade e que faz parte desta área de intervenção, foi

criado um projeto de dinamização de atividades económicas e culturais, realizado pela empresa Loulé

Concelho Global.

 

 Destaca-se a realização da Feira do Chocolate, Feira dos Sabores do Azeite, a animação musical no

espaço e ainda a visita de escolas ao Mercado. Em Março tem lugar a iniciativa "Comidas do Mundo",

que encerrará este conjunto de iniciativas.

 

 No campo dos eventos, destaca-se também a integração das edições de 2009 e 210 da Noite Branca.

 

 Quanto aos equipamentos de desenvolvimento cultural, a par da reabilitação do Cine-Teatro

Louletano, ao abrigo do Charme foi criada a Universidade de Verão, ação desenvolvida com a

Universidade do Algarve, em duas edições (2010 e 2011).

 

 A ideia foi, segundo a responsável da Divisão de Reabilitação Urbana, "transferir cursos de verão que

eram dados na Universidade para o Centro Histórico, dirigidos não só a estudantes mas a qualquer

cidadão interessado em alargar os seus conhecimentos". Os Estudos sobre o Mediterrâneo foram a

temática geral desta iniciativa que contou com uma significativa adesão do público em geral.

 

 Finalmente, está ainda a ser implementado um sistema de orientação no Centro Histórico e que, até

Março, ficará instalado no espaço público. "O que se pretende é oferecer aos visitantes e também aos

locais, dois percursos para que possam conhecer o Centro Histórico e o centro urbano de Loulé", disse

Sofia Pontes.

 

 Para além dos edifícios, e porque o Centro Histórico é muito rico em pormenores, pretende-se

completar os percursos com as "vistas", isto é, detalhes como uma chaminé ou uma árvore, que

enriquecem todo o conjunto patrimonial existente.

Página 218



 

 Todas estas informações irão constar num flyer disponível no posto de turismo, Paços do Concelho,

cafés ou outros pontos de distribuição.

 

 Para o presidente da Autarquia, Seruca Emídio, "estas não são iniciativas desgarradas mas medidas

que se integram num conjunto de intervenções, eventos ou parcerias que são feitas com uma

preocupação objetiva".

 

 O edil referiu a preocupação da Autarquia em dar vida ao casco medieval da cidade "que por

vicissitudes de tempo e também de novas dinâmicas sociais e económicas esteve abandonado". Mas

Seruca Emídio frisou que esteve sempre presente a ideia de uma "revitalização de forma integrada na

cidade, criando novos polos, em articulação com o polo medieval".

 

 Refira-se que em todo o processo, a Universidade do Algarve, a Associação CentroLoulé e a Loulé

Concelho Global foram entidades parceiras neste projeto.

 

 Um investimento total de 3 milhões 717 mil euros.

 

 Algarve Primeiro: o seu mundo informativo
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«Libélulas e Libelinhas Algarvias» são tema da «Ciência à Conversa» no CCV de Lagos
| Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/02/2012

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=14708

 

Por Sul Informação 6 de Fevereiro de 2012 Comentar

 

 Ciência Viva, Ciência&Investigação, Lagos, Natureza

 

 &nbsp

 

 Libélula da espécie Anax parthenope - foto de Nuno Loureiro

 

 Libélulas e Libelinhas é o tema da palestra de Nuno de Santos Loureiro, docente e investigador na

Universidade do Algarve, no âmbito do ciclo Ciência à Conversa, no Centro Ciência Viva de Lagos,

sábado, dia 11 de fevereiro, às 15h30, com entrada livre.

 

 Este Ciência à Conversa vai contribuir para que o conhecimento e o reconhecimento do interesse

destes animais do Algarve venham a ser ampliados.

 

 Para além da perspetiva da divulgação científica, procurar-se-á abordar ainda outra vertente dos

Odonata: o seu potencial para valorizar e diversificar o turismo de natureza na região.

 

 Nuno de Santos Loureiro, docente e investigador na Universidade do Algarve há mais de duas

décadas. Recentemente publicou um ebook com o título 'Libélulas e Libelinhas no Algarve' e prepara

agora uma plataforma online, tendo em vista dinamizar grupos de voluntários para a consolidação de

um Atlas dos Odonata no Mediterrâneo ocidental (Algarve, Andaluzia, Marrocos e Argélia).

 

 Os insetos da Ordem dos Odonata, ou seja, as libélulas e libelinhas, distribuem-se por toda a região e

podem ser vistos entre março e novembro, em geral sobre rios, ribeiras, charcas, pequenas e médias

barragens, etc.

 

 Além desta presença quase constante, o Algarve está nas trajetórias das migrações de algumas

espécies de Odonata, o que leva a aumentar consideravelmente as suas populações em curtos
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períodos do ano. Em síntese, pode dizer-se que a biodiversidade algarvia é inegavelmente

interessante e, até, surpreendente!

 

 Pode ainda afirmar-se que o Algarve está entre as regiões da Europa dos 27 que têm, quer um maior

número total de espécies, quer um maior número de espécies endémicas.

 

 Por outro lado, no Algarve existem três espécies vulneráveis e uma ameaçada de extinção. Três estão

referidas na Diretiva europeia Habitats, que estabelece algumas medidas de conservação.

 

 Por último, os Odonata são cada vez mais uns bio-indicadores importantes; por um lado, diversas

espécies são sensíveis à qualidade das águas e desaparecem se esta se degradar; por outro, têm

vindo a ser observadas e estudadas modificações significativas na distribuição geográfica de algumas

espécies de Odonata, e tais alterações encontram sempre relação e justificação no aquecimento

global.
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Campeonato Nacional Universitário de Surf começa em Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/02/2012

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=52218

 

Desporto

 

 Surf

 

 A Associação Académica da Universidade do Algarve e o Clube de Surf de Faro encontram-se a

preparar a primeira etapa do Campeonato Nacional Universitário de Surf, que irá decorrer nos dias 11

e 12 de fevereiro, na Praia de Faro.

 

 O Centro Náutico da Praia de Faro será o centro de operações, que irá acolher esta que é a primeira

etapa da competição, desenvolvida em parceria com a Federação Académica de desporto universitário.

Ao longo do presente ano letivo, haverá ainda mais dois momentos de disputa em praias nacionais,

tendo em vista a conquista dos títulos universitários feminino e masculino.

 

 Aguarda-se a presença diversos atletas entre os quais os vencedores das últimas edições, os quais

virão a Faro, ? procura do melhor resultado na disputa pelo título nacional universitário. As inscrições

estão reservadas aos estudantes nacionais universitários e deverão ser realizadas juntos das

respectivas associações académicas ou de estudantes. As baterias estarão disponíveis em

www.aaualg.pt, dias antes do inicio da competição.

 

 5 de Fevereiro de 2012 | 11:47

 

 barlavento
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CIÊNCIA | Jornal do Algarve
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Home   CIÊNCIA   Você está navegando pelos resultados de  "CIÊNCIA"  

 

 

  

 

O desenvolvimento de terapêuticas cada vez mais individualizadas, adaptadas às especificidades

genéticas do tumor e do doente, constitui uma revolução no tratamento do cancro. "Ao

individualizarmos as características do tumor, saberemos adaptar melhor a estratégia terapêutica. É a

grande novidade", explica Luís Costa, diretor do serviço de Oncologia do Hospital de Santa Maria. A

criação [...]

 

 

 

 

February 5th, 2012 | Publicado em  CIÊNCIA ,  PAÍS ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

Chat permite conversação em tempo real A Câmara Municipal de Lagos implementou recentemente

um Serviço de Atendimento Online. Um dos grandes objetivos é ir ao encontro do munícipe sem que o

mesmo seja obrigado a deslocar-se fisicamente ao edifício. No âmbito da atividade do Gabinete do

Munícipe foi implementado um novo canal de comunicação com [...]

 

 

 

 

February 4th, 2012 | Publicado em  ALGARVE ,  INTERNET ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 
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Milhares de ficheiros foram apagados pelos administradores de sites de partilha de ficheiros desde o

encerramento do MegaUpload. FileSonic e Fileserve, por exemplo, permanecem online mas com

serviços mínimos . "Quando vires as barbas do vizinho a arder, vai pondo as tuas de molho". A

máxima popular aplica-se na perfeição às medidas tomadas pelos principais [...]

 

 

 

 

January 27th, 2012 | Publicado em  INTERNET ,  MUNDO ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

NASA tenta recuperar o rasto de centenas de amostras recolhidas no espaço e cedidas

temporariamente a outros centros de investigação e personalidades. A NASA, conhecida pelo seu

papel essencial na descoberta espacial, tem como prioridade investigar os mundos que se escondem

além das fronteiras da Terra e desvendar os mistérios do Universo. Mas agora a [...]

 

 

 

 

January 24th, 2012 | Publicado em  CIÊNCIA ,  MUNDO  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

Investigação vai estar em curso até 2014 e é encarada como uma oportunidade para perceber como o

mais extenso sistema lagunar português se formou Descobrir as origens da Ria Formosa é o objetivo

do projeto que os investigadores do Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) da

Universidade do Algarve estão a iniciar. O trabalho [...]
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January 22nd, 2012 | Publicado em  ALGARVE ,  CIÊNCIA  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

Descoberta arqueológica leva peritos a concluir que tão cedo quanto 4700 a.C. já se comiam pipocas

no Peru. Ainda não custavam uma fortuna numa qualquer sala de cinema e não irritavam

espectadores a tentar ver um filme em silêncio absoluto. Mas, de acordo com uma recente descoberta

arqueológica, desde 4700 a.C. que se comiam pipocas [...]

 

 

 

 

January 21st, 2012 | Publicado em  CIÊNCIA ,  MUNDO  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

Expedição científica ao largo da costa portuguesa e espanhola revela dados sobre alterações climáticas

e prováveis depósitos de hidrocarbonetos. A grande novidade resultante da expedição 339 do IODS

(Integrated Ocean Drilling Program, Programa Integrado de Perfuração do Oceano) é que na costa

ocidental de Portugal e na zona da baía de Cadiz encontram-se areias a [...]

 

 

 

 

January 20th, 2012 | Publicado em  CIÊNCIA ,  MUNDO  |  Leia Mais 
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"Não são os cidadãos portugueses que devem pagar esta taxa. Esta não se devia notar no preço final

do produto", afirma Gabriela Canavilhas, autora da projeto de lei da Cópia Privada. Os preços dos

equipamentos que reproduzem música e vídeo, como os MP3, telemóveis, discos rígidos e pens USB,

poderão subir caso o projeto lei [...]

 

 

 

 

January 18th, 2012 | Publicado em  GADGETS ,  PAÍS  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

É já esta quarta-feira. A Wikipedia britânica vai encerrar por 24h, juntando-se ao protesto contra

proposta de lei antipirataria nos EUA. Google e Facebook ameaçam também promover um blackout na

Internet. O fundador da Wikipedia , Jimmy Wales, confirmou hoje que a versão inglesa da enciclopédia

digital vai juntar-se ao protesto contra uma proposta de [...]

 

 

 

 

January 17th, 2012 | Publicado em  INTERNET ,  MUNDO  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

Mais de 80% dos internautas portugueses já usa o Facebook, a rede social da moda. Mas quando

precisam de encontrar alguma coisa na Net quase todos usam o Google. 2.095.006.005 Utilizadores

da Internet a nível mundial em 31 de março. Segundo o site Internet World Stats entre 2000 e 2011 o

número de utilizadores da [...]

 

 

 

 

January 16th, 2012 | Publicado em  INTERNET  |  Leia Mais
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Cineclube de Faro renova direção sem esquecer o passado | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/02/2012

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=14679

 

Por Hugo Rodrigues 5 de Fevereiro de 2012 Comentar

 

 Associativismo, Cineclube de Faro, Cinema, Faro

 

 &nbsp

 

 Um novo presidente, outras caras novas em lugares de destaque na direção e elementos que

estiveram ao longo dos últimos anos na linha da frente da associação, incluindo a ex-presidente

Anabela Moutinho. O Cineclube de Faro elegeu uma nova direção há cerca de duas semanas e tem

agora como rosto Carlos Rafael Lopes.

 

 Sangue novo há muito pedido por Anabela Moutinho, que passa o testemunho quase 20 anos depois

de se ter tornado dirigente da coletividade algarvia. Uma boa altura para fazer um balanço com os que

cedem o lugar e perspetivar o futuro com os que o ocupam.

 

 Carlos Rafael Lopes, mais conhecido por Rafa e Anabela Moutinho foram os convidados desta semana

do programa radiofónico Impressões, dinamizado em conjunto pelo Sul Informação e pela Rádio

Universitária do Algarve RUA FM.

 

 Em início de mandato, Carlos Rafael preferiu deixar para mais tarde, nomeadamente para Abril, altura

em que o Cineclube de Faro celebrará 55 anos, o anúncio dos projetos que pretende levar a cabo no

próximo biénio. Mas é certo que tudo o que virá a ser feito irá no sentido da renovação.

 

 Carlos Rafael é sócio do Cineclube desde 1998, pouco tempo depois de se ter mudado do centro do

país para Faro, para estudar Engenharia Biotecnológica na Universidade do Algarve.

 

 Na visão de Anabela Moutinho, Carlos Rafael, é a pessoa mais do que ideal para dar início a um novo

ciclo no Cineclube, por ser ainda jovem, mas já ter pertencido à direção da associação e ter os

conhecimentos técnicos necessários.
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 Tendo em conta o cenário atual de crise, um dos desafios que o novo presidente do Cineclube terá de

enfrentar é o financiamento da associação. Mas assume outro que qualquer associação tem de

abraçar, o de trazer mais caras novas e jovens para o Cineclube de Faro.

 

 Um dos objetivos tem de passar, obviamente por isso. O público do cineclube, não tendo diminuído

de uma forma drástica, nota-se que há uma tendência de queda no público e no número de sócios,

disse.

 

 Assim, a nova direção vai tentar não só tentar trazer de novo alguns dos sócios que se afastaram,

mas também caras novas. E admite criar condições para que aqueles que, por exemplo, têm filhos

mais novos, possam assistir às sessões, sem preocupações.

 

 Apesar de a nova sede, inaugurada há pouco mais de um ano, ter uma vertente de espaço jovem,

que o Cineclube se comprometeu a dinamizar e a proporcionar de forma gratuita aos farenses, ainda

não há condições técnicas para o fazer. O Espaço Internet ainda não está a funcionar, pois os dois

computadores que nos foram prometidos pela ANA-Aeroportos ainda não chegaram, disse Anabela

Moutinho.

 

 Renovação deve acontecer a cada 10 ou 15 anos

 

 Sempre achei que uma associação devia ter uma renovação na direção a cada 10 ou 15 anos. Porque

depois, e eu sentia-me assim, em vez de ser uma cara que represente o dinamismo, a persistência e,

às vezes, até a coragem, o presidente acaba por ser um fator de estagnação, considerou Anabela

Moutinho.

 

 A ex-presidente do Cineclube acredita mesmo que esse pode ser um dos fatores que justifica que

uma associação cultural como o cineclube tenha o mais baixo número de sócios na faixa etária dos 20

aos 30 anos.

 

 Anabela Moutinho acredita que, no que toca aos universitários e ao seu alheamento das atividades da

associação, possa ser a falta de renovação a culpada. Consciente ou inconscientemente, isso adveio do

facto de ser eu o presidente. Para mim isso era muito evidente, disse Anabela Moutinho.

 

 Representei este Cineclube tempo demais e apresentei demasiados filmes naquela sala do IPJ.

Necessariamente tinha de cansar as pessoas, acredita. Certo é que Anabela Moutinho há muito anos

que procura passar o testemunho. Eu já andava atrás do Rafa há muito tempo, para ser o novo

presidente. Há quinze anos que me dizia que não sabia se ia cá ficar, mas desta vez não admiti essa

desculpa, confessou, a rir, Anabela Moutinho.
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Cidália Ferreira Bicho assume nova direção pedagógica do Colégio Internacional de
Vilamoura
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/02/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=124487

 

O Colégio Internacional de Vilamoura (CIV) conta desde o início deste ano com uma nova direção

pedagógica, liderada por Cidália Ferreira Bicho, docente no colégio algarvio desde 2004, anunciou a

instituição.

 

 A nova diretora, que substitui no cargo Renato Costa, falecido em dezembro, aceitou o desafio de

liderar esta escola de educação internacional que constitui "um importante e inovador espaço de

educação" desde a sua origem, tendo alcançado, na última década, "resultados de reconhecido mérito

nacional e internacional".

 

 A atual diretora pedagógica do CIV estudou na Universidade do Algarve, onde completou a sua

licenciatura em Estudos Portugueses - ramo de Formação Educacional, em 2000. Na mesma

universidade, enquanto docente, lecionou Literatura Oral e esteve ligada à formação de professores,

tendo sido orientadora de estágios pedagógicos em várias escolas do ensino básico e secundário,

durante dois anos.

 

 Ensinou Português como língua estrangeira na Universidade de Huelva, Campus El Cármen, no âmbito

do Programa Sócrates/Erasmus. Frequentou o Mestrado em Literatura Portuguesa e especializou-se

em literatura oral tradicional. Desenvolveu o seu projeto de investigação sobre os contos de animais

na tradição portuguesa.

 

 No âmbito da dissertação de mestrado, colaborou com o Arquivo Nacional do Conto e fez recolhas de

textos da tradição oral no concelho de Tavira.

 

 Em 2011, recebeu o prémio Revelação de 2009 pela Associação Portuguesa de Escritores na

modalidade Literatura para a infância e a juventude, pela obra As três fortunas do Lobo Lobão e

outros contos tradicionais.

 

 Redacção DORS
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 10:05 sábado, 04 fevereiro 2012
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Rali de Portugal: Impacto económico acima dos 90 milhões de Euros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/02/2012

Meio: Sport Motores.com

URL: http://iris.cpidt.pt/sportmotores2003/do?com=DS;6759859141;101;%20PAGE(1002)%2
0%20K-NOTICIA(33703);

 

Data: 04/02/2012 15:05

 

 O Rali de Portugal voltou a ser um sucesso estrondoso em termos de retorno para o país, segundo

dados extraídos do estudo sobre a prova feito pela Universidade do Algarve. Segundo o Diário

Económico, o montante em despesa directa equivale a 49,66 milhões de euros.

 

 O Rali de Portugal de 2011 teve um impacto económico total situado nos 91,8 milhões de euros, de

acordo com o estudo da Universidade do Algarve a que o Diário Económico teve acesso esta semana.

Deste valor, há 49,66 milhões correspondentes a despesa directa (gastos de adeptos e equipas) e

42,16 milhões atribuídos a despesa indirecta, isto é, valorização da projecção de imagem nos media

nacionais e internacionais.

 

 O orçamento para o Rali de Portugal de 2011, que decorreu entre 24 e 27 de Março, foi, segundo a

imprensa portuguesa, de 3,5 milhões de euros, dos quais dois milhões foram suportados pelo Estado:

um via Instituto do Turismo e outro através do Instituto do Desporto. De acordo com dados avançados

pelo ACP, o Rali de Portugal deu em 2010 um retorno de 85 milhões de euros ao nível turístico, sendo

apenas ultrapassado, em eventos desportivos, pelo Euro 2004.

 

 Este ano, o Vodafone Rally de Portugal terá uma extensão total de 1564,26km, incluindo 22 provas

de classificação, num total de 434,77km, ou seja, uma percentagem de 27,8 face à distância total e

uma média de 19,76km por classificativa, o que confere desde logo uma intensa competitividade ao

evento.

 

 Poderá agora seguir-nos também no Facebook em.

 

 Ramón Herrera

 

 

Página 232



A233

Rali de Portugal: Impacto económico acima dos 90 milhões de Euros
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Data: 04/02/2012 15:05

 

 O Rali de Portugal voltou a ser um sucesso estrondoso em termos de retorno para o país, segundo

dados extraídos do estudo sobre a prova feito pela Universidade do Algarve. Segundo o Diário

Económico, o montante em despesa directa equivale a 49,66 milhões de euros.

 

 O Rali de Portugal de 2011 teve um impacto económico total situado nos 91,8 milhões de euros, de

acordo com o estudo da Universidade do Algarve a que o Diário Económico teve acesso esta semana.

Deste valor, há 49,66 milhões correspondentes a despesa directa (gastos de adeptos e equipas) e

42,16 milhões atribuídos a despesa indirecta, isto é, valorização da projecção de imagem nos media

nacionais e internacionais.

 

 O orçamento para o Rali de Portugal de 2011, que decorreu entre 24 e 27 de Março, foi, segundo a

imprensa portuguesa, de 3,5 milhões de euros, dos quais dois milhões são suportados pelo Estado:

um via Instituto do Turismo e outro através do Instituto do Desporto. De acordo com dados avançados

pelo ACP, em Novembro passado, o Rali de Portugal deu em 2010 um retorno de 85 milhões de euros

ao nível turístico, sendo apenas ultrapassado pelo Euro 2004.

 

 Este ano, o Vodafone Rally de Portugal terá uma extensão total de 1564,26km, incluindo 22 provas

de classificação, num total de 434,77km, ou seja, uma percentagem de 27,8 face à distância total e

uma média de 19,76km por classificativa, o que confere desde logo uma intensa competitividade ao

evento.

 

 Poderá agora seguir-nos também no Facebook em.

 

 Ramón Herrera
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Petróleo, gás e energia serão temas de videoconferências na Universidade do Algarve
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URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=124465

 

Petróleo, gás, a energia em mudança: da geopolítica às tecnologias e mercados será o tema do ciclo

de conferências de fevereiro promovido pela Culturgest, transmitido em direto para o auditório do

Instituto Superior de Engenharia, no campus da Penha da Universidade do Algarve (UAlg).

 

 As conferências terão o seguinte calendário: 8 de fevereiro (18:30 horas) - Mudanças estruturais e

estratégias em curso no mercado da energia; 15 de fevereiro (18:30) - A matriz energética atual, o

contexto histórico, vulnerabilidades e soluções; 22 de fevereiro (18:30) - Cenários para a evolução

futura e papel das diferentes tecnologias; 29 de fevereiro (18:30) - A Segurança energética de

Portugal e da Europa: um novo conceito para o século XXI.

 

 Este ciclo terá como palestrante António Costa Silva, professor no Instituto Superior Técnico, doutor

pelo Imperial College em Londres e presidente da comissão executiva do grupo Partex Oil and Gas.

 

 Redacção DORS

 

 09:00 sexta-feira, 03 fevereiro 2012
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RUA FM prepara novidades para comemorar 10.º aniversário
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A RUA FM - Rádio Universitária do Algarve prepara a celebração dos seus 10 anos de existência, com a

apresentação de novidades que pretendem aproximar ainda mais a rádio da comunidade e das

instituições algarvias.

 

 A campanha RUA FM 2.0 - A Revelação inicia-se segunda feira, 6, com o lançamento de uma página

web renovada, com novas funcionalidades, acesso a podcasts, mais informação e também a inserção

de uma componente vídeo.

 

 Para além desta componente electrónica, novas rubricas vão estar no ar ao longo do ano, como por

exemplo a Ciência à Conversa, com a participação dos Centros de Ciência Viva do Algarve, e Conto de

Reis, que apresenta em minutos contos tradicionais.

 

 A música tradicional portuguesa e europeia terão o seu tempo de antena com a rubrica Sopa da Pedra

e a internet será tema central do Domínios pt.

 

 Ainda com o objetivo de uma maior aproximação à comunidade, a RUA FM retoma este ano as

tertúlias, a acontecer à quinta-feira num espaço exterior, com novo formato denominado de Café

Central.

 

 Além dos debates propostos pela RUA, pretende-se que as instituições regionais sugiram e sejam

promotores dos temas a debater através desta plataforma.

 

 O público universitário terá a oportunidade de participar ativamente nas emissões que agora

periodicamente marcarão presença nos campi da Universidade do Algarve. As redes sociais não serão

descuradas com uma maior presença e interação com os ouvintes.

 

 A RUA FM nasceu em 2002, propriedade da Universidade do Algarve e da Associação Académica da

UAlg.

 

 Redacção DORS
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A UniversidAde do AlgArve 
recebeu na manhã da passada 
sexta-feira os directores das es-
colas secundárias do Algarve 
para uma sessão conjunta de 
divulgação e reflexão, onde 
foram abordadas iniciativas 
como o programa de divul-
gação da oferta formativa da 
UAlg e a implementação da 
iniciativa “Ano Zero”. A reu-
nião, que contou com as pre-
senças do reitor da UAlg, pro-
fessor doutor João Guerreiro, 
e do director regional de Edu-
cação do Algarve, Alberto Al-
meida, realizou-se na Sala de 
Seminários da Reitoria, Edifí-
cio da Biblioteca, no Campus 
de Gambelas.

Segundo o reitor da UAlg, “a 
divulgação da oferta formativa 
das universidades em geral, e 
da Universidade do Algarve 
em particular, reveste-se de 
elevada importância para a de-
finição das opções que melhor 
se ajustem às preferências dos 
alunos do ensino secundário, 
em especial para os que fre-
quentam o 12º ano”.

Política de divulgação Para 
angariar alunos Nos últimos 
anos, a Universidade do Algar-
ve tem desenvolvido diversas 
acções neste sentido, com es-
pecial relevo para a organi-
zação da designada Semana 
Aberta, no âmbito da qual 
os estudantes do ensino bá-
sico e secundário visitavam a 

Universidade e tomavam con-
tacto com a diversidade das 
suas actividades. “Neste sen-
tido, refere João Guerreiro, e 
com a finalidade de conceder 
maior sucesso a essas inicia-
tivas, é muito importante po-
der contar com as sugestões e 
as opiniões dos directores das 
escolas do ensino secundário 
do Algarve”.

ano Zero na calha Paralela-
mente a Universidade do Al-
garve pretende desenvolver 

uma nova iniciativa, denomi-
nada “Ano Zero”, já adoptada 
noutras instituições de ensi-
no superior, com o objectivo 
de facilitar a transição sem-
pre difícil dos alunos do 12º 
ano para a vida universitária, 
em especial para aqueles que, 
tendo frequentado o 12º ano, 
não conseguiram, por diver-
sos motivos, ingressar no en-
sino superior. O formato pro-
posto para esta iniciativa foi 
também apresentado nesta 
reunião.

Universidade do Algarve 
apresenta cursos  
ao ensino secundário
Reunião com directores das escolas secundárias permite 
divulgar oferta formativa da universidade 

d.r.

João Guerreiro, reitor da Universidade do Algarve
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Ricardo Claro
ricardoc.postal@gmail.com

TECNOLOGIA NASCIDA NO AL-
GARVE, pensada por especialistas 
formados na região e aplicada à 
agricultura regional não é algo de 
que se possa falar todos os dias. 
Quando a estes factos se adiciona 
a capacidade de engenho capaz 
de permitir uma revolução no 
modo como se gerem explora-
ções agrícolas, a realidade assume 
os contornos da genialidade.

Aquilo que a Dengun fez e lan-
çou no mercado é isso mesmo, 
uma ideia genial com tecnolo-
gia desenvolvida no Algarve e 
que permite verdadeiramente 
inovar.

A empresa algarvia com sede 
em Faro e em Macau, dedicada 
ao desenvolvimento de soluções 
na área tecnológica e liderada por 
Miguel Fernandes, aliou-se ao 
seu cliente Hubel - o grupo em-
presarial de Humberto Teixeira 
que se dedica às áreas das tecno-
logias de irrigação, indústria da 
água, nutrição vegetal, métodos 
produtivos e produção agrícola 
– e criou um produto à medida 
das necessidades daquela que é 
uma das empresas de referência 
na região na área da agricultura.

A SOLUÇÃO MANAGECROP O con-
ceito adoptado pela Dengun para 
a Hubel parte da ideia de “softwa-
re as a service” - uma verdadei-
ra prestação de serviços baseada 
num produto software – e trata-se 
de uma ferramenta de gestão de 
explorações agrícolas, que apre-
senta a vantagem de estar sem-
pre consigo onde quer que tenha 
uma ligação à internet.

A base web do sofware torna a 
gestão integrada de todo o siste-
ma de produção num conjunto 
de aplicações acessível em qual-
quer lugar e a qualquer momen-
to, agilizando procedimentos e 
permitindo uma gestão em tem-
po real. Tudo isto a partir de um 
qualquer computador, fixo ou 
portátil, de um iPad ou de um 

simples telefone com software 
android ou iPhone.

Tudo num segundo à distância 
de um clique, poupando tem-
po, encurtando procedimentos 
e fiabilizando acções e decisões, 
ao mesmo tempo que se aumen-
tam os rácios de gestão pro-pro-
dutividade, gestão de produção 
e stocks e se garante a eficiência 
de medidas de controlo de qua-
lidade e de profilaxia de pragas 
e outras doenças que afectam a 
produção.

Como referiu ao POSTAL Mi-
guel Fernandes, “o nosso posi-
cionamento face aos clientes é o 
de criar soluções que respondam 
de forma cabal aos seus proble-
mas e necessidades”. Foi assim 
que a Dengun se posicionou 
face à Hubel, “tentando perce-
ber quais as áreas da empresa 
liderada por Humberto Teixei-
ra nas quais as soluções de base 
tecnológica poderiam fazer toda 
a diferença”, referiu ao POSTAL 

Miguel Fernandes.

APOSTA GANHA Imagine um sis-
tema de monitorização da ex-

ploração agrícola capaz de gerir 
a produtividade dos trabalha-
dores, pestes e pragas, tanques e 
drenagens. Não se trata de ficção 

mas de pura realidade, onde é 
possível medir em tempo real a 
produtividade de cada colabora-
dor, permitindo premiar quem 

mais produz e identificar quem 
está a necessitar de ajuda, onde 
é possível assinalar focos de pra-
gas, doenças e armadilhas num 
mapa através de geo-referencia-
ção, permitindo saber o que fa-
zer face a cada situação em tem-
po útil, e onde se torna fácil gerir 
os tanques agrícolas através de 
uma aplicação que face aos da-
dos introduzidos decide auto-
maticamente a quantidade de 
adubo necessária para a água dos 
tanques em cada momento e de 
forma global e integrada. 

Tudo isto e muito mais na pon-
ta dos dedos. A aplicação da Den-
gun permite ainda a gestão dos 
sistemas de drenagem e a recolha 
de dados exaustivos relativos a di-
versas variáveis determinantes na 
gestão da produção e na sua afi-
nação para o melhor resultado.

E se a solução criada parece ser 
a resposta para tudo, a Dengun 
deixa uma garantia, a aplicação 
não tem limitações em termos 
das funções que lhe podem ser 
adicionadas.

Este é o segredo do produto 
desenvolvido pela equipa de Mi-
guel Fernandes. Um produto fei-
to sob medida para cada cliente, 
onde cabem as aplicações neces-
sárias para que cada problema 
seja ultrapassado.

GANHOS DE EFICIÊNCIA E MAJO-
RAÇÃO DO RETORNO A gestão em 
tempo real da produção onde 
quer que ela se encontre e onde 
quer que o decisor esteja é um 
desafio que hoje se impõe. Dele 
depende a eficiência do trabalho 
e a majoração do retorno face aos 
investimentos realizados.

A relação custo/benefício do 
produto criado pela Dengun é 
por isso altíssima em termos de 
eficiência, uma vez que permite 
poupar onde efectivamente se 
pode em cada momento e poten-
ciar os resultados onde a margem 
de progressão exista realmente.

Resposta eficaz para a pedra 
de toque de todas as empresas, a 
eficiência da gestão.

A relação entre a Hubel 
e Dengun para a solução de 
sucesso criada para a explo-
ração agrícola da empresa 
de Humberto Teixeira nasceu 
do desenvolvimento da ideia 
de networking preconizada 
pelo professor Carlos Vieira 
da Universidade do Algarve 
(UAlg). 

Para Carlos Vieira, funda-
dor do seminário Empresa 
& Futuro, a organização em 
rede das empresas e dos pro-
fissionais é uma das ideias 
base para revolucionar o te-
cido empresarial e ganhar a 
aposta do futuro.

E foi exactamente no âmbi-
to deste seminário, que anu-
almente se realiza na UAlg, 
que Paulo Gonçalves, um dos 
mais acérrimos colaborado-
res do professor no desen-

 volvimento do networking, 
junta ao processo a Vodafo-
ne, através da sua directora 
de Vendas do Sul e Regiões 
Autónomas, Margarida Iria, 
criando assim as condições 
ideais para o desenvolvimen-
to desta nova plataforma.

Um trabalho em rede que 
resultou em vantagens para 
todos, com a Hubel a maximi-
zar a sua eficiência, a Dengun a 
desenvolver um produto ino-
vador e a Vodafone a prover a 
rede web móvel e os sistemas 
de telecomunicações que estão 
integrados na solução.

Um caso de sucesso que 
chegou já aos ecrãs da televi-
são nacional, com a Vodafo-
ne, por proposta de Margari-
da Iria, a fazer da Hubel um 
dos seus parceiros na estraté-
gia de marketing da empresa 

de telecomunicações.
“A Vodafone assumiu em 

parceria com a Hubel o suces-
so da empresa algarvia como 
um veículo de marketing 
de testemunho, mostrando 
como a Vodafone participou 
de forma determinante no 
desenvolvimento de um ne-

gócio através do testemunho 
de um cliente real”, refere 
Margarida Iria.

Aliar esforços, afi nar estra-
tégias e trabalhar em rede foi 
a resposta e neste desafi o três 
empresas mostram como, 
aliadas, respondem melhor 
a cada desafi o.

Empresas unidas na busca de soluções reais

Empresa algarvia 
revoluciona agricultura
Nova tecnologia de base wireless permite gestão de explorações agrícolas em tempo real 

D.R.

DESTAQUE

Miguel Fernandes, líder da Dengun, empresa por detrás da inovação

A gestão da produção 
agrícola pode ser  feita 
a partir de uma simples 
aplicação num telemóvel

D.R.

Paulo Gonçalves, Sónia Ferreira, Margarida Iria, Humberto Teixei-
ra, Miguel Fernandes e Carlos Vieira na loja Vodafone de Faro



aplicação num telemóvel
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Empresa 
algarvia inova 
na agricultura

> 3

D.R.
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Desporto

Faro recebe primeira 
etapa do Campeonato  
de Surf Universitário

A AssociAção AcAdémicA 
da Universidade do Algarve e 
o Clube de Surf de Faro estão 
a preparar a primeira etapa do 
Campeonato Nacional Univer-
sitário de Surf, a decorrer no 
fim-de-semana dos próximos 
dias 11 e 12, na Praia de Faro.

O Centro Náutico da Praia 
de Faro vai ser o centro de ope-
rações que acolhe esta que é a 
primeira etapa da competição, 
desenvolvida em parceria com 
a Federação Académica de Des-
porto Universitário. Ao longo 
do presente ano lectivo, haverá 
ainda mais dois momentos de 
disputa em praias nacionais, 
tendo em vista a conquista dos 
títulos universitários feminino 
e masculino.

O evento vai contar com a 
presença de muitos atletas, en-

tre os quais os vencedores das 
últimas edições, que vão a Faro 
à procura do melhor resultado 
na disputa pelo título nacional 
universitário. As inscrições es-
tão reservadas aos estudantes 
nacionais universitários e de-
vem ser realizadas junto das 
respectivas associações acadé-
micas ou de estudantes. As ba-
terias estarão disponíveis em 
www.aaualg.pt, dias antes do 
início da competição.

A competição conta com 
o apoio da Pipeline Proshop, 
Aqui Há Praia, IBIS Hotéis, 
Sueste - Associação Humani-
tária de Nadadores Salvadores 
de Faro, e os meios de comuni-
cação oficiais são a RUA FM e 
o jornal O Algarve. Mais infor-
mações em http://www.aaualg.
pt/eventos/cnu-surf.

Evento promete fim-de-semana recheado de emoções fortes 

d.r.

Página 248



A249

  Tiragem: 2500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Outros Assuntos

  Pág: 10

  Cores: Cor

  Área: 23,76 x 29,93 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 40007995 03-02-2012

Página 249



  Tiragem: 2500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Outros Assuntos

  Pág: 11

  Cores: Cor

  Área: 12,01 x 29,54 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 40007995 03-02-2012

Página 250



  Tiragem: 2500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Outros Assuntos

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 22,33 x 15,34 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 40007995 03-02-2012

Página 251



A252

Cidália Ferreira Bicho é a nova diretora pedagógica do Colégio Internacional de
Vilamoura | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/02/2012
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URL: http://www.sulinformacao.com/?p=14554

 

Por Sul Informação 3 de Fevereiro de 2012 Comentar

 

 Colégio de Vilamoura, Escolas

 

 &nbsp

 

 O Colégio Internacional de Vilamoura (CIV) conta desde o início deste ano com uma nova direção

pedagógica. Cidália Ferreira Bicho, docente no CIV desde 2004, aceitou o desafio de liderar esta escola

de educação internacional que constitui um importante e inovador espaço de educação desde a sua

origem e que alcançou, na última década, resultados de reconhecido mérito nacional e internacional.

 

 Cidália Ferreira Bicho sucede no cargo a Renato Costa, que foi diretor do CIV durante mais de 20

anos e faleceu em dezembro, vítima de doença prolongada.

 

 A nova diretora pedagógica do CIV estudou na Universidade do Algarve onde completou a sua

licenciatura em Estudos Portugueses - Ramo de Formação Educacional em 2000.

 

 Na mesma universidade, enquanto docente, lecionou Literatura Oral e esteve ligada à formação de

professores, tendo sido orientadora de estágios pedagógicos em várias escolas do ensino básico e

secundário, durante dois anos.

 

 Ensinou Português como língua estrangeira na Universidade de Huelva, Campus El Cármen, no âmbito

do Programa Sócrates/Erasmus.

 

 Frequentou o Mestrado em Literatura Portuguesa e especializou-se em literatura oral tradicional.

Desenvolveu o seu projeto de investigação sobre os.

 

 No âmbito da dissertação de mestrado, colaborou com o Arquivo Nacional do Conto e fez recolhas de

textos da tradição oral no concelho de Tavira.
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 Em 2011 recebeu o prémio Revelação de 2009 pela Associação Portuguesa de Escritores na

modalidade Literatura para a infância e a juventude.(no prelo) foi a obra distinguida por esta

importante associação que promove a literatura portuguesa.
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1ª ETAPA NACIONAL UNIVERSITÁRIO NO ALGARVE
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/02/2012

Meio: Surf Total.com

URL: http://www.surftotal.com/pt/index.php?option=com_k2&view=item&id=5622:1%aa-
etapa-nacional-universit%e1rio-no-algarve&Itemid=2

 

Nos dias 11 e 12 de Fevereiro, a Praia de Faro vai receber a primeira etapa do Campeonato Nacional

Universitário de Surf.

 

 A Associação Académica da Universidade do Algarve e o Clube de Surf de Faro serão os organizadores

da primeira etapa do campeonato nacional universitário.

 

 O Centro Náutico da Praia de Faro será o centro de operações, que irá acolher esta que é a primeira

etapa da competição, desenvolvida em parceria com a Federação Académica de desporto universitário.

Ao longo do presente ano lectivo, haverá ainda mais dois momentos de disputa em praias nacionais,

tendo em vista a conquista dos títulos universitários feminino e masculino.

 

 Aguarda-se a presença de diversos atletas, entre os quais os vencedores das últimas edições, que

virão a Faro, à procura do melhor resultado na disputa pelo título nacional universitário. As inscrições

estão reservadas aos estudantes nacionais universitários e deverão ser realizadas juntos das

respectivas associações académicas ou de estudantes. As baterias estarão disponíveis no link abaixo,

dias antes do inicio da competição.

 

 Mais informações no link abaixo, não faltes!

 

 Vê os melhores momentos do Campeonato Nacional Universitário 2009/2010 no vídeo imediatamente

abaixo.
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"Mulheres Carpinteiras" recuperam coisas abandonadas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/02/2012

Meio: Avezinha.com

URL: http://www.jornalavezinha.com/noticia.asp?idEdicao=265&id=13246&idSeccao=2390&A
ction=noticia

 

Para atenuar a crise e o desemprego

 

 As elevadas taxas de desemprego obrigam os que não têm profissão certa a criarem actividades

produtivas que permitam minimizar as suas dificuldades económicas.

 

 Fernanda Marinho e Carla Martins fazem parte de uma equipa cujo objectivo é a recuperação de

objectos abandonados e torná-los úteis contribuindo para um bom ambiente e conseguir angariar

alguns proventos. Pretendem criar uma cooperativa com a adesão de mais pessoas.

 

 a A vezinha - Perguntámos a Fernanda Marinho como nasceu esta ideia de formar a cooperativa?

 

 Fernanda Marinho - Começámos a ver objectos jogados que poderiam ser recuperados. Como

estamos desempregadas, julgámos ser uma opção para trabalharmos. Mas havia o problema de não

termos financiamento e então inscrevemo-nos no PPL que é uma forma recente de angariar fundos de

financiamento para pequenos projectos numa comunidade com os mesmos interesses.

 

 aA - A vossa ligação com essa entidade como foi feita?

 

 F.M. - Contactámos pela Internet. Apresentámos um projecto escrito do que queríamos fazer que foi

aprovado. Então fizemos um orçamento do que precisaríamos e enviámos. Em seguida pediram-nos

um filme apresentando o projecto e então lançaram uma página no PPL com o nosso projecto.

 

 Já temos também um blog para mostrarmos o trabalho que vamos fazendo a todo o mundo. Podemos

vender para qualquer país.

 

 aA - Neste momento trabalham na vossa casa em Mem Moniz, Paderne mas a perspectiva é terem

um espaço próprio?

 

 F.M. - Sim, queríamos ter uma oficina com todas as condições de funcionamento.
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 aA - Como são conseguidos os objectos que recuperam e transformam?

 

 F.M. - Uns são dados pelas pessoas e outros encontramos ao lado do contentor do lixo. Normalmente

são peças em madeira. O blog chama-se "Mulheres Carpinteiras" porque trabalhamos mais com

madeira.

 

 Sempre fiz trabalhos manuais

 

 a A - A Carla tem alguma experiência anterior?

 

 Carla Martins - Tenho da escola, nos trabalhos manuais. Sou do concelho de Viseu, da zona da Serra

da Estrela. Tenho o 9º ano, o curso de práticas administrativas e sempre fiz trabalhos manuais.

 

 a A - Como veio parar ao Algarve?

 

 C.M. - Porque a minha família morava aqui, vim para esta região.

 

 a A - Qual a actividade que teve antes desta?

 

 C.M - Fui empregada de mesa, de balcão e atualmente estou desempregada.

 

 a A - A Fernanda que é brasileira, há quantos anos está cá?

 

 F.M. - Há 10 anos e também trabalhei na hotelaria. Primeiro ao balcão, nas mesas e depois na

cozinha, como ajudante e cozinheira.

 

 Em relação às peças de recuperação que estou a fazer, quando há alguma onde não sabemos

completar como por exemplo instalações eléctricas de candeeiros, temos um colega que faz isso, pois

é a sua profissão, está desempregado e vai integrar a cooperativa.

 

 Estamos a tentar arranjar licenças para podermos vender os nossos artigos em feiras de artesanato.

Já temos um logotipo que foi criado pela Universidade do Algarve e vão ajudar-nos também com o

fornecimento de tintas e outros materiais.

 

 Frequentamos também um curso de inserção social em Paderne, 3 dias por semana, no âmbito do

apoio aos desempregados. Foi através deste curso que contactámos o CRIA. O professor ajudou-nos a

elaborar o projecto, o que foi muito bom.

 

 aA - Que medidas pensam tomar no futuro?
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 F.M. - Pretendemos divulgar a cooperativa para juntarmos mais pessoas que não tenham outras

ocupações.

 

 a A - Já apareceu algum interessado em adquirir algumas peças?

 

 F.M. - Sim, já apareceram interessados numa malinha e nalgumas bijuterias. Restaurámos também

um quarto de casal que uma senhora nos pediu.

 

 AA - A D.Maria do Céu tem sido vossa aliada?

 

 F.M. - Sim e também coopera. Na costura e bordados é ela que faz mas não recebe qualquer coisa

em troca. Não quer participar na parte financeira. Ela gostou da ideia e quer ajudar. Nós estamos

muito gratos pois além de nos ajudar também disponibilizou dois espaços onde nós temos, não só os

materiais mas onde trabalhamos.
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Valorizar a animação regional para
substituir o programa Allgarve
António Pina diz adaptar-se às 
circunstâncias, daí o puxar pelos 
eventos realizados a nível regional 
para contrabalançar com o fim 
anunciado do programa Allgarve, 
voltando a animar a região como
se fazia nos anos 80

Durante cinco anos foram gas-
tos mais de 20 milhões de eu-
ros no programa Allgarve, uma 
ideia lançada em 2007 por Ma-
nuel Pinho, enquanto minis-
tro da Economia. Era compos-
to por  um conjunto de eventos 
que iam de exposições à músi-
ca, mas, como reconhece Antó-
nio Pina, presidente do Turis-
mo do Algarve, não serviu para 
trazer turistas para a região, e 
apenas e só para animar os que 
cá estavam. 

Em conferência de impren-
sa, António Pina lamentou ter 
sido informado pela impren-
sa que a secretária de Estado 

do Turismo Cecilia Meireles 
anunciou na Fitur – Feira In-
ternacional de Turismo, que 
se realiza em Madrid, o fim do 
programa Allgarve. Daí o ter 
convocado uma conferência de 
imprensa, mostrando que a re-
gião deve reagir e adaptar-se às 
circunstâncias, daí ter jogado 
mão de um conjunto de eventos 
camarários para organizar um 
calendário de animação conce-
bido com a prata da casa.

O programa Allgarve, se-
gundo a governante, não foi a 
forma mais correta de promover 
a região, daí ter mesmo adianta-
do que a marca Algarve estava 

em análise a nível governamen-
tal. Existem duas correntes de 
opinião, os que são favoráveis a 
que se extraia do programa All-
garve o que de melhor ele tinha 
e aqueles, como Elidérico Vie-
gas, presidente da AHETA que 

entendem que houve um gasto 
de dinheiro sem retorno para a 
região em número de turistas.

António Pina não se dá por 
vencido, e afirmou ir lutar por 
um programa de animação para 
a região , não só utilizando a 

prata da casa, como tentando 
reformar e reforçar essa oferta, 
porque, afirma, «não podemos 
passar a mensagem de que o Al-
garve é um destino triste».

Neste momento a Univer-
sidade do Algarve está a elabo-

rar um estudo encomendado 
pela Entidade Regional de Tu-
rismo, no valor de 42 mil euros, 
para avaliar o que há de bom e 
de mau no programa Allgarve, 
resultado que deve ser conheci-
do dentro de uma ou duas se-
manas. Afirma António Pina 
que da secretaria de Estado do 
Turismo transmitiram-lhe que 
o destino do programa Allgarve 
seria discutido com o Turismo 
do Algarve e só depois assumi-
da uma posição final. É a aber-
tura de uma pequena janela, no 
dizer daquele dirigente, que 
ainda pode abrir caminho para 
encontrar uma solução mais 
plausível e adequada ao maior 
destino turístico de Portugal.

Com as autarquias desca-
pitalizadas, reduzindo custos 
a nível dos seus eventos, não é 
aqui que ERTA poderá encon-
trar receitas para organizar um 
calendário de animação que vá 
para além do Festival da Sardi-
nha (Portimão), do Festival do 
Marisco (Olhão), dos Dias Me-
dievais (Castro Marim) ou Fes-
tival Med (Loulé), entre ou-
tros.  
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Animação 
regional 
substitui 
o Allgarve | 11
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Promoção versus animação ou antes 
conhecimento versus ignorância…
De Madrid chegou-nos a notícia, 
o Allgarve vai ser extinto!

O mensageiro foi a Sr.ª Secre-
tária do Estado do Turismo. Sem 
prejuízo da falta de elegância que 
é dar uma notícia destas em Ma-
drid, sem previamente informar 
os operadores do sector, públicos 
e privados, ou seja, aqueles que 
no passado foram parceiros e fi-
nanciaram o programa, importa 
analisar a oportunidade e o mé-
rito da decisão.

O pretexto invocado foi que 
esta não seria a forma mais cor-
recta de promover o Algarve.

O Allgarve, programa lança-
do em 2007, ao longo de 5 anos, 
teve por objectivo a valorização 
turística da principal região de 
Turismo do país, constituindo-se 
como um elemento qualificador 
da região e foi uma oportunidade 

para se gerarem conteúdos com 
um elevado valor acrescentado.

Estribado numa colabora-
ção entre governo, através da Se-
cretaria de Estado do Turismo e 
do Turismo de Portugal, Turis-
mo do Algarve, Câmaras Muni-
cipais e privados, experiência e 
modelo que não são únicos, per-
mitiu garantir à região, durante 5 
anos, uma oferta cultural e de en-
tretenimento, com expressão na 
música clássica, no pop, no jazz, 
nas artes plásticas, no desporto, 
na animação de rua e na gastro-
nomia, oferta digna de um desti-
no maduro como o Algarve e que 
muito contribuiu para reforçar a 
imagem da oferta turística regio-
nal.

Apesar de algumas incom-
preensões e polémicas a respei-
to da sua designação – Allgarve 

- mais fruto de algum pretenso 
regionalismo, assaz bacoco e pro-
vinciano, o Allgarve conseguiu 
ser a única marca que se afirmou 
neste passado recente, no sector e 
na região. 

 Pôr em causa 5 anos de tra-
balho e de investimento, ao longo 
dos quais os operadores públicos 
e privados investiram mais de 20 
milhões de euros num programa 
regional de animação, não é uma 
forma sensata de gerir e salva-
guardar o portfólio da região.

Este anúncio precipitado, no 
momento em que era conhecido 
que iria ser apresentado o estudo 
de avaliação do programa efec-
tuado pela Universidade do Al-
garve, mais não parece que uma 
manobra apressada dos detracto-
res do programa que, conjugados 
com quem ainda não percebeu a 

realidade do sector, se encarrega-
ram de dar mais uma machada na 
região e no Turismo.

O Algarve e o Turismo fo-
ram desrespeitados com esta de-
cisão, tanto pelo seu conteúdo 
como pela sua forma. Não é ad-
missível que quem tem respon-
sabilidades no sector confun-
da promoção com animação, tais 
conceitos são complementares e 
não conflituantes.

Que o programa pudesse ser 
reequacionado seria plausível, 
mas sempre no sentido de uma 
maior ambição, isso sim, seria de 
louvar, mas da prática costumei-
ra em acabar com algo só porque 
não temos a sua paternidade, não 
se conseguem libertar alguns dos 
decisores políticos.

A exigência da manutenção 
de um programa de animação na 

região, que permita valorizar o 
nosso produto turístico é um im-
perativo e é uma causa em que to-
dos os operadores regionais, pú-
blicos e privados, têm de estar 
empenhados. Todos temos a res-
ponsabilidade de não regredir e 
de criar condições para que o Al-
garve, enquanto principal região 
turística, continue a dispor dos 
meios necessários para se afir-
mar num mercado cada vez mais 
competitivo e concorrencial.

Uma última nota, num sec-
tor tão estratégico para o país 
como o Turismo, como concor-
rencial, onde as oportunidade se 
conquistam/aproveitam todos os 
dias, não temos tempo para expe-
riências e para aqueles que com 
responsabilidades ainda estão a 
aprender ou, para aqueles que 
nunca aprenderão…. 

Fernando Anastácio
Empresário 
e Vice Presidente da ERTA
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Diretores das escolas secundárias 
do Algarve reuniram-se na UAlg

A Universidade do Algarve 
recebeu os diretores das Es-
colas Secundárias para uma 
sessão conjunta de divulga-
ção e reflexão, onde foram 
abordadas iniciativas como 
programa de divulgação da 
oferta formativa da UAlg e 
a implementação da inicia-
tiva «Ano Zero». A reunião, 
que contou com as presenças 
do reitor da UAlg João Guer-
reiro, e do diretor regional de 
Educação do Algarve Alberto 
Almeida, realizou-se na Sala 
de Seminários da Reitoria, 
Edifício da Biblioteca, no de 
Gambelas.

Segundo o reitor da 
UAlg, «a divulgação da oferta 
formativa das universidades 
em geral, e da Universidade 
do Algarve em particular, re-
veste-se de elevada importân-
cia para a definição das op-
ções que melhor se ajustem 
às preferências dos alunos do 
ensino secundário, em espe-
cial para os que frequentam o 
12º ano».

Nos últimos anos a Uni-
versidade do Algarve tem 
desenvolvido diversas ações 

neste sentido, com especial 
relevo para a organização da 
designada Semana Aberta, no 
âmbito da qual os estudan-
tes do ensino básico e secun-
dário visitam a Universidade 
e tomam contacto com a di-
versidade das suas atividades. 
«Neste sentido - refere João 
Guerreiro - e com a finalida-
de de conceder maior suces-
so a essas iniciativas, é muito 
importante poder contar com 
as sugestões e as opiniões dos 
diretores das escolas do ensi-
no secundário do Algarve».

Paralelamente a Universi-
dade do Algarve pretende de-
senvolver uma nova iniciati-
va, denominada «Ano Zero», 
já adotada noutras institui-
ções de ensino superior, com 
o objetivo de facilitar a transi-
ção sempre difícil dos alunos 
do 12º ano para a vida uni-
versitária, em especial para 
aqueles que, tendo frequen-
tado o 12º ano, não consegui-
ram, por diversos motivos, 
ingressar no ensino superior. 
O formato proposto para esta 
iniciativa foi também apre-
sentado nesta reunião.
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Promoção versus animação ou antes conhecimento versus ignorância.
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/02/2012

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=52228

 

Tribuna Livre

 

 De Madrid chegou-nos a notícia, o Allgarve vai ser extinto!

 

 O mensageiro foi a Sr.ª Secretária do Estado do Turismo. Sem prejuízo da falta de elegância que é

dar uma notícia destas em Madrid, sem previamente informar os operadores do setor, públicos e

privados, ou seja, aqueles que no passado foram parceiros e financiaram o programa, importa analisar

a oportunidade e o mérito da decisão.

 

 O pretexto invocado foi que esta não seria a forma mais correta de promover o Algarve.

 

 O Allgarve, programa lançado em 2007, ao longo de 5 anos, teve por objetivo a valorização turística

da principal região de Turismo do país, constituindo-se como um elemento qualificador da região e foi

uma oportunidade para se gerarem conteúdos com um elevado valor acrescentado.

 

 Estribado numa colaboração entre governo, através da Secretaria de Estado do Turismo e do Turismo

de Portugal, Turismo do Algarve, Câmaras Municipais e privados, experiência e modelo que não são

únicos, permitiu garantir ? região, durante 5 anos, uma oferta cultural e de entretenimento, com

expressão na música clássica, no pop, no jazz, nas artes plásticas, no desporto, na animação de rua e

na gastronomia, oferta digna de um destino maduro como o Algarve e que muito contribuiu para

reforçar a imagem da oferta turística regional.

 

 Apesar de algumas incompreensões e polémicas a respeito da sua designação - Allgarve - mais fruto

de algum pretenso regionalismo, assaz bacoco e provinciano, o Allgarve conseguiu ser a única marca

que se afirmou neste passado recente, no setor e na região.

 

 Pôr em causa 5 anos de trabalho e de investimento, ao longo dos quais os operadores públicos e

privados investiram mais de 20 milhões de euros num programa regional de animação, não é uma

forma sensata de gerir e salvaguardar o portfólio da região.
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 Este anúncio precipitado, no momento em que era conhecido que iria ser apresentado o estudo de

avaliação do programa efetuado pela Universidade do Algarve, mais não parece que uma manobra

apressada dos detratores do programa que, conjugados com quem ainda não percebeu a realidade do

setor, se encarregaram de dar mais uma machada na região e no Turismo.

 

 O Algarve e o Turismo foram desrespeitados com esta decisão, tanto pelo seu conteúdo como pela

sua forma. Não é admissível que quem tem responsabilidades no setor confunda promoção com

animação, tais conceitos são complementares e não conflituantes.

 

 Que o programa pudesse ser reequacionado seria plausível, mas sempre no sentido de uma maior

ambição, isso sim, seria de louvar, mas da prática costumeira em acabar com algo só porque não

temos a sua paternidade, não se conseguem libertar alguns dos decisores políticos.

 

 A exigência da manutenção de um programa de animação na região, que permita valorizar o nosso

produto turístico é um imperativo e é uma causa em que todos os operadores regionais, públicos e

privados, têm de estar empenhados. Todos temos a responsabilidade de não regredir e de criar

condições para que o Algarve, enquanto principal região turística, continue a dispor dos meios

necessários para se afirmar num mercado cada vez mais competitivo e concorrencial.

 

 Uma última nota, num sector tão estratégico para o país como o Turismo, como concorrencial, onde

as oportunidade se conquistam/aproveitam todos os dias, não temos tempo para experiências e para

aqueles que com responsabilidades ainda estão a aprender ou, para aqueles que nunca aprenderão..

 

 Fernando Anastácio

 

 (empresário e Vice Presidente da ERTA)

 

 2 de Fevereiro de 2012 | 13:28

 

 Fernando Anastácio

 

 

Página 263



A264

Jornal do Algarve » Carlos Rafael Lopes é o novo presidente do Cineclube de Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/02/2012

Meio: Jornal do Algarve.pt

URL: http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/01/carlos-rafael-lopes-e-o-novo-presidente-do-
cineclube-de-faro/

 

Carlos Rafael Lopes já tinha pertencido à direção do CCF durante sete anos

 

 

 

O Cineclube de Faro acaba de eleger a sua nova direção, presidida por Carlos Rafael Lopes. Este é o

"cineclube" mais antigo do Algarve, e um dos mais antigos, com atividade ininterrupta, do país.

 

 

Sócio desde 1998, Carlos Rafael Lopes pertenceu à Direção do CCF entre 2000 e 2007. Agora, após

breve interregno, volta para presidir aos destinos da prestigiada associação cultural algarvia.

 

 

Com 33 anos de idade e sendo bolseiro de investigação no Instituto de Biotecnologia da Universidade

do Algarve, Carlos Rafael Lopes tem tido uma intervenção ativa e dinâmica no meio cultural e

académico farense, o que poderá contribuir para a renovação e rejuvenescimento do Cineclube.

 

 

A nova direção conta também com Joana Costa, 30 anos, igualmente bolseira de investigação, no

Centro de Ciências do Mar e Ambiente da Universidade do Algarve, e ativa presença em vários

projetos culturais de Faro, como a Associação Cultural ArQuente ou a Rádio Universitária do Algarve,

além das sessões do Cineclube de Faro. O seu interesse pelo cinema é igualmente atestado pela

frequência do Mestrado de Cinema da Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa.

 

 

Carlos Rafael Lopes convidou ainda João Madeira, 35 anos, licenciado em Engenharia do Ambiente e

coordenador de projeto. Integra igualmente os corpos dirigentes da Associação Almargem, com sede

em Loulé, onde reside atualmente, embora seja natural de Faro. A sua ligação ao Cineclube de Faro é

antiga pois sempre foi frequentador regular das respetivas sessões e atividades.
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A direção é completada por Ana Lúcia Correia, 50 anos, professora do ensino secundário na Escola

João de Deus, e Anabela Moutinho, 52 anos, igualmente professora do ensino secundário e que

cumprirá, neste presente mandato de dois anos, o seu último enquanto dirigente do CCF.
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Jornal do Algarve » Café Oceano em direto com um dos maiores navios
oceanográficos do mundo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/02/2012

Meio: Jornal do Algarve.pt

URL: http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/01/cafe-oceano-em-direto-com-um-dos-maiores-
navios-oceanograficos-do-mundo/

 

Uma experiência a bordo do navio científico Joides Resolution vai ser tema da videoconferência que o

Café Oceano vai realizar no próximo dia 11, no Pátio das Letras, em Faro.

 

A partir das 18h00, o público participante vai entrar em contacto com o convidado Hélder Pereira, que

se encontra numa missão de dois meses num dos maiores navios oceanográficos do mundo, no Golfo

de Cadiz.

 

O convidado é professor na Escola Secundária de Loulé e antigo aluno da Universidade do Algarve e

vai falar sobre as atividades desenvolvidas a bordo deste navio.

 

Importa recordar que a iniciativa Café Oceano consiste na criação de uma espaço de discussão

informal sobre assuntos relacionados com o oceano. As tertúlias Café Oceano realizam-se uma vez por

mês, num café-bar de Faro.

 

Atividades e outras informações sobre a iniciativa podem ser consultadas no seguinte endereço:

http://cafeoceano.blogspot.com .
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 Entrevista com Saul Neves de Jesus, investigador da UALG na área da psicologia positiva

 

 

Nas últimas semanas foram divulgados os resultados de um estudo que revela que os portugueses são

dos povos mais infelizes do mundo. A Universidade do Algarve (UALG) tem vindo a realizar

investigações na área da psicologia positiva no âmbito dos mestrados em Psicologia da Educação,

Psicologia Clínica e da Saúde e Psicologia Social e das Organizações. O JA falou com um dos

especialistas algarvios nesta área, Saul Neves de Jesus, que admite que se os portugueses adoptarem

uma atitude positiva e realista poderá ser mais fácil de sair da crise.

 

  [A entrevista foi publicada na íntegra na edição papel do Jornal do Algarve de 3 de novembro de

2011] 

 

 JA - Uma atitude mais positiva perante a realidade pode ajudar o país a ultrapassar a crise mais

rapidamente?

 

SNJ - Sim, na medida em que será uma atitude mais positiva permite suportar expectativas positivas

em relação ao futuro e aumentar os índices de confiança, gerando um comportamento de maior

empreendedorismo e investimento.

 

No entanto, as atitudes e as expectativas devem ser positivas, mas também realistas. Aliás, parece

que o excesso de otimismo, traduzido em expectativas irrealistas, foi um dos fatores para a situação

em que nos encontramos atualmente, pois as pessoas estavam a consumir e a assumir compromissos

financeiros acima das suas reais possibilidades.

 

Em todo o caso, neste momento podemos estar a começar a ser excessivamente pessimistas, sendo
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importante inverter esta tendência e começar a evoluir para um otimismo realista.

 JA - Pode dar exemplos?

 

SNJ - Uma atitude mais positiva pode permitir identificar soluções, onde o pessimismo só permite ver

problemas. Há que evidenciar, por exemplo, que em épocas de crise é quando surgem as grandes

oportunidades de negócio.

 JA - De que forma se pode espalhar um modo de encarar a vida mais otimista na população em

geral?

 

SNJ - Tudo deve começar na educação, em que deve ser desenvolvida uma atitude mais positiva,

otimista e empreendedora. É fundamental que as condições facultadas aos jovens permitam a

concretização de uma atitude mais otimista e empreendedora, pois um dos grandes problemas da

nova geração é que foram induzidas expectativas de elevada confiança, tendo muitos deles investido e

criado negócios, assumindo níveis de risco muito elevado, mas depois não foram bem-sucedidos na

sua implementação. O excesso de burocracia era habitualmente o primeiro entrave, depois a

dificuldade de financiamento, mas o mais grave tem sido a situação real de falta de liquidez que

"derruba" qualquer atitude empreendedora.

 

Assim, parece-me que o empreendedorismo não deve ser apenas emocional, através de atitudes mais

positivas e otimistas, mas deve ser também cognitivo, através de uma rigorosa análise dos prós e dos

contras associados a ideias de negócio.

 JA - A forma como as políticas nacionais são anunciadas podem influenciar o otimismo das pessoas?

 

SNJ - Sim. Aconteceu com o anterior governo haver um excesso de otimismo, criando-se alguma

ilusão associada ao investimento, vendo-se agora muitas pessoas defraudadas com as expectativas

que construíram e os investimentos que fizeram. Já o atual governo está a "passar do 8 para o 80", ao

acentuar tanto a crise. Isto é, as (.)

 

  JA/SCS
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A Universidade do Algarve marca o arranque do Ciclo de Música Inglesa este sábado com um concerto

dirigido pelo maestro John Avery. O concerto está marcado para o Grande Auditório do Campus de

Gambelas, a partir das 21h00.

 

O ciclo de concertos de música inglesa vai estar em curso até março e inclui peças de alguns dos mais

apreciados compositores britânicos como Purcell, Spiegl, Arnold e Bridge.

 

John Avery é muitas vezes referido como o "maestro relâmpago", alcunha que reporta ao uso radiante

que fazia dos tempi e também pelo facto de estar sempre a correr das salas de ensaios para os

estúdios e dos estúdios para os teatros.

 

Ao longo da sua carreira passou pelos teatros de West End de Londres, fundou a Companhia de Ópera

de Guildford, dirigiu orquestras em França e na Alemanha, foi responsável pela inclusão de um ciclo de

música inglesa no programa de Beethovenhalle, em Bona e atuou nas principais salas de concerto do

Reino Unido e até em locais menos comuns como o estádio de Wembley.Atualmente, vive no Algarve e

é maestro associado da Orquestra do Algarve onde colabora na orquestração de peças musicais.
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SMS 446

 

 Cheirou a pouco, melhor, a nada 

 

 

Nesta segunda-feira houve exposição de ideias ou de convicções, o que não é mesmo que debate, por

iniciativa da Universidade do Algarve e da Comunidade Intermunicipal do Algarve, sobre o Documento

Verde da Reforma da Administração Local que esquisitamente se chama verde quando deveria ser cor

de laranja com laivos azuis, mas, enfim, o extinto Kadafi deixou tradição maníaca em dar-se cor verde

aos livros. É claro que a universidade pode e deve promover debates que deixem ata sobre os grandes

temas algarvios (tem andado catedraticamente longe) e a Comunidade Intermunicipal tem

politicamente essa obrigação. O encontro de segunda-feira foi uma espécie de sessão solene com

abertura partilhada pelos protagonistas e encerramento pelos mesmos, um memorando-aperitivo a

cargo de António Rosa Mendes, um serviço de bebidas servido por Ana Paula Barreira (o financiamento

local não é coisa que tenha muito para mastigar, bebe-se), João Farias lá veio com umas coisas da

Europa como quem mete o Rossio na Betesga, e, para terminar uma mesa-redonda com os deputados

da ordem parlamentar, cada um a dizer o que já se sabe que tem para dizer. E pronto, missão

cumprida, o que cheira a pouco, para não se dizer que é pouco mais que nada. As afirmações de

Mendes Bota, sobretudo sobre a desconfiança na capacidade fiscalizadora das assembleias municipais

com elementos eleitos em lista da confiança dos presidentes de câmara, passaram, para um ou outro

jornal, Miguel Freitas fez o papel de governador civil substituto, Cecília Honório denunciou, Paulo Sá

deu a dispensável novidade de que o PCP está disponível para trabalhar "desde já" no objetivo da

regionalização, e Artur Rego, do CDS, ele que, para prova de bom comportamento nas suas hostes lá

de cima, fez o voto contra a regionalização argumentando que esta é só "para criar tachos", acabou

por dizer ali o que Jacques de la Palice não diria - que o documento verde com laivos azuis é "apenas

um primeiro passo na proposta de reforma, não é um documento definitivo". O senhor de la Palice

quando muito diria que um deputado que diz o óbvio é apenas um primeiro passo para deputado, não

é um deputado definitivo.
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 Com cenários destes , com encenações destas, com marcações de palco destas, com atores a

desempenhar papéis pré-sabidos. e sobretudo com textos dramatúrgicos tão pouco originais como

estes, o teatro não vai longe. E já deveria ter andado muito como a universidade podia e devia fazer

andar mas não tem feito, e como a comunidade intermunicipal politicamente tinha obrigação mas

parece não a sentir.

 

 

  Flagrante estopada : E como lá está a GNR, durante noite a vigiar os pórticos da via rápida a que se

chama autoestrada com bermas onde mal pode estacionar um carrinho de feira, quem vigia a GNR

naquela estopada?
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Investigação vai estar em curso até 2014 e é encarada como uma oportunidade para perceber como o

mais extenso sistema lagunar português se formou

 

 

Descobrir as origens da Ria Formosa é o objetivo do projeto que os investigadores do Centro de

Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) da Universidade do Algarve estão a iniciar. O trabalho

arranca com uma campanha de sondagens na Ria Formosa para conhecer detalhadamente a estrutura

de sedimentos do mais importante sistema lagunar do País. A Universidade esclarece que as

sondagens vão ser feitas em (.)

 

 

  [peça publicada na íntegra na edição papel do Jornal do Algarve de 19 de janeiro de 2012]

 

 

Página 272



A273

Jornal do Algarve » Dívidas de 400 mil euros levam Associação Académica a pedir
auditoria externa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/02/2012

Meio: Jornal do Algarve.pt

URL: http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/dividas-de-400-mil-euros-levam-associacao-
academica-a-pedir-auditoria-externa/

 

.

 

 

 

A Associação Académica da Universidade do Algarve anunciou que vai pedir uma auditoria externa às

suas contas, depois de Eduardo Almeida, tesoureiro da instituição, ter informado acerca da "situação

preocupante em que a nova equipa encontrou a associação ao nível financeiro".

 

 

Além de dívidas a fornecedores, há atrasos nos pagamentos de vencimentos aos 47 colaboradores. A

dívida encontrada pela equipa liderada por Pedro Barros ronda os 400 mil euros.

 

 

"A principal preocupação da equipa recém-eleita será, portanto, conseguir a sustentabilidade

económica e financeira da instituição e uma garantia de estabilidade perante os seus colaboradores e

fornecedores", explicam os responsáveis pela nova direção.

 

 

Pedro Barros, presidente da Direcção-Geral, lembrou o recurso feito à banca, "inevitável" para

conseguir colmatar algumas situações.

 

 

"O pedido de empréstimo data de junho do ano passado. No entanto, apenas na passada semana e,

após um esforço da Direcção e apoio da Reitoria e Serviços de Acção Social, a associação obteve a

aprovação", recorda o dirigente, frisando, no entanto, que "este balão de oxigénio não é, mesmo

assim, suficiente para garantir um futuro estável, podendo ser necessária uma reestruturação

interna".
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Neste sentido, Pedro Barros anunciou a auditoria externa às contas da instituição, no sentido de

"avaliar e clarificar a situação actual e propor os melhores caminhos visando a credibilidade e

notoriedade da associação".

 

 

"Esta auditoria, que visa os últimos cinco anos, será pedida nas próximas semanas e prevê-se obter

conclusões esclarecedoras que, posteriormente, serão públicas", concluiu Pedro Barros.
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 O paradigma da Farmácia está a mudar e os futuros farmacêuticos têm uma palavra a dizer. Quem

são os jovens que hoje enveredam pelo curso de Ciências Farmacêuticas? Não sabemos o nome de

todos eles, mas sabemos que são estudantes que, apesar de ameaçados por um futuro menos

risonho, estão prontos a arregaçar as mangas para conquistarem o seu lugar.

 

 Exige-se hoje uma mudança de paradigma no ensino e na profissão farmacêutica, onde todos terão o

seu papel e ninguém poderá faltar, porque a construção de um todo mais justo, próspero e ambicioso

passa pela discussão entre a totalidade e não apenas entre algumas das partes, declara António

Rodrigues, anterior presidente da Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia (APEF).

 

 Esta discussão, presentemente, assume primordial importância entre aqueles que, chegando ao fim

do ensino secundário, resolvem enveredar pelo ramo das Ciências Farmacêuticas. Os jovens que

optam por este curso fazem-no por várias razões.

 

 Bárbara Carvalho, a frequentar o primeiro ano do curso lecionado no Instituto Superior de Ciências da

Saúde - Norte (ISCS-N), revela que se decidiu pelo Mestrado Integrado de Ciências Farmacêuticas

porque sempre me interessou as formas preventivas e curativas como podemos melhorar as condições

de vida e de saúde da população.

 

 Motivo semelhante apresenta João Ferreira (quinto ano), da Faculdade de Ciências e Tecnologia da

Universidade do Algarve (FCT-UA), pois, aquando a conclusão do secundário, era notória a vontade de

enveredar por um percurso académico-profissional que estimulasse o contacto direto com a população

e que visasse a prestação de cuidados de saúde ao serviço dos doentes.

 

 Já Tatiana Mendes (segundo ano), do Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz (ISCSEM),

conta que quer ser farmacêutica porque gosto muito de química e acho interessante o processo de

fabrico de medicamentos. Porém, também me agrada bastante o contacto com o público. Por outro
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lado, a jovem ressalva ainda, que é uma profissão com grande saída no mercado de trabalho e é bem

recompensada financeiramente.

 

 A questão das saídas profissionais é uma das que tem mais peso na hora de optar pelo curso superior

a seguir. Tem várias saídas profissionais e em áreas distintas, reitera Joana Moreira (segundo ano), do

ISCSEM, acrescentando que, no que toca à empregabilidade, a percentagem é relativamente alta.digo

"relativamente" porque hoje em dia está tudo muito complicado.

 

 Os motivos que levam estes jovens a escolher o caminho que os transforma em farmacêuticos podem

variar de estudante para estudante. Mas, no fundo, todos eles têm em comum o facto de, como

expressa Neide Lourenço (quinto ano), do ISCSEM, não querer percorrer um caminho de cinco anos

que me leve apenas a um destino, mas sim, e a par do meu crescimento pessoal e intelectual, ir

observando e contactando com a profissão para no final, entre um vasto leque de opções profissionais,

fazer a escolha que entenda ser a mais acertada e que me realize.

 

 Empregabilidade a diminuir

 

 Movidos por estes e outros ideais, olham, no entanto, para um futuro ameaçado por sombras. A

frequentar o segundo ano, Inês Maia (quinto ano), do ISCS-N, desabafa que pensar, numa fase tão

terminal do meu curso, se terei emprego, se conseguirei construir uma carreira sólida, com formação

contínua e uma variedade de experiências levanta muitas inseguranças.

 

 Neste sentido, argumenta que tenho perfeita consciência de que o futuro não se avizinha nada fácil

para os jovens farmacêuticos, visto que as farmácias estão a entrar numa situação económica frágil,

os hospitais não contratam novos profissionais, a Indústria sofre com as constantes alterações nos

preços dos medicamentos e as análises clínicas são uma área que foge das nossas mãos há vários

anos, ou seja, tudo isto leva a que as perspetivas sejam cada vez menores e que a luta por sermos

profissionais de excelência tenha de ser um objetivo de força maior.

 

 Também Mariana Nogueira (quinto ano), da Faculdade de Ciências da Saúde - Universidade da Beira

Interior (FCS-UBI), aponta o facto de as perspetivas, infelizmente, não serem as melhores, quer

devido à atual conjuntura socioeconómica, quer a políticas que ameaçam a sustentabilidade da

profissão. E em resultado das alterações que se fazem sentir no mercado de trabalho, continua a

estudante, há entraves que se colocam e que limitam a atuação de um profissional de saúde de

excelência, como é o farmacêutico.

 

 Se o futuro é desanimador para quem ainda estuda, para quem já está no mercado de trabalho

também não se revela melhor, como Tiago Craveiro, farmacêutico comunitário há cerca de um ano,

demonstra: infelizmente, as perspetivas que tenho hoje são bastante diferentes, e para pior, das que

tinha quando iniciei os estudos em Ciências Farmacêuticas. O jovem explica que, quando entrei neste
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curso, Farmácia e Medicina eram dos poucos cursos com 100% de empregabilidade. Hoje, o cenário é

completamente diferente; dado que, nos últimos dois anos, a dificuldade em conseguir emprego é

cada vez maior e começa a crescer o número de desempregados. Para o farmacêutico, sendo a

farmácia de oficina a área que mais emprega farmacêuticos, é muito triste ver como em tão pouco

tempo o paradigma mudou.

 

 Vagas aumentam

 

 No entanto, o problema da questão da empregabilidade começa logo nas universidades. O erro

começa nas faculdades de Farmácia, onde de ano para ano as vagas vão aumentando sem critério e,

para além disso, vão abrindo novas faculdades de Farmácia, alerta Tiago Craveiro, acrescentando que

o número de farmacêuticos aumenta desmesuradamente, em relação áquilo que o mercado consegue

suportar.

 

 António Rodrigues também chama a atenção para esta situação: no que concerne ao ensino

farmacêutico, existem já nove instituições de ensino aptas a lecionar o Mestrado Integrado em

Ciências Farmacêuticas, num processo de formação e creditação tão célere que descartou aspetos

como a necessidade dos novos profissionais para o país ou a empregabilidade dos mesmos.

 

 O resultado do facto de o número de vagas continuar inexplicavelmente a crescer nas diferentes

instituições de ensino, irá obrigar os farmacêuticos a adaptarem-se, procurando novos nichos de ação

para desempenharem as suas funções na sua plenitude, conclui João Ferreira.

 

 Nova geração

 

 Apesar de se verem confrontados com um cenário, de certo modo, desolador, estes futuros

farmacêuticos têm consciência que se o paradigma está a mudar, cabe-lhes um papel de destaque na

estruturação do novo modelo. No fundo, são jovens com "garra", prontos a arregaçar as mangas.

 

 Chegou o momento desta nova geração de futuros farmacêuticos poder acrescentar algo de novo à

profissão, através de uma atitude empreendedora, dinâmica e de permanente "insatisfação",

argumenta João Ferreira.

 

 Pessoalmente, prefiro esquecer o panorama farmacêutico de há dez anos a esta parte, e tomar

atitudes assertivas baseadas no empreendedorismo e proatividade, por forma a desenvolver e

dinamizar o contexto atual mostrando o meu valor, não como recém-graduada, mas como membro de

uma nova geração de farmacêuticos, sublinha Neide Lourenço.

 

 Estas atitudes levarão a que no futuro assistamos a uma revolução na profissão farmacêutica, que

deverá deixar de lado o papel passivo que tem vindo a desempenhar nos últimos tempos, para
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assumir uma faceta mais proativa naquilo que é o plano e o acompanhamento terapêutico dos

doentes, assegura Wilson Veterano (segundo ano), da FCT-UA.

 

 Em consequência, o farmacêutico terá de acrescentar ao seu título de especialista do medicamento, o

de profissional de Saúde Pública, colaborando mais do que nunca com outros profissionais de saúde

por forma a ser um parceiro ativo na prevenção e acompanhamento do cidadão e, consequentemente,

com benefícios para o próprio país, refere Neide Lourenço.

 

 No fundo, como completa Mariana Nogueira, parece-me que o farmacêutico terá de alargar horizontes

e explorar outras áreas que não sejam as convencionais até agora: farmácia comunitária, farmácia

hospitalar, análises clínicas e Indústria Farmacêutica. Creio que terá de existir cada vez mais uma

posição de empreendedorismo e inovação. Dever-se-á apostar na qualidade e no prolongamento da

formação, possuir uma capacidade de trabalho elevada e ter como objetivo atingir ganhos em saúde e

assim poupar na despesa, aumentando a efetividade da terapêutica.

 

 Se os alunos têm esta perceção acerca da necessidade de mudança do papel do farmacêutico, quem

já "está no terreno", no entanto, é o primeiro a avançar que hoje em dia o papel do farmacêutico

comunitário na garantia à acessibilidade ao medicamento já não é suficiente, declara Ema Paulino,

farmacêutica comunitária, explanando que o farmacêutico deverá não só dispensar o medicamento

certo, na altura certa, à pessoa certa, como disponibilizar "soluções de saúde" que permitam que o

doente tire proveito do potencial da terapêutica que está a tomar, sendo que essas soluções de saúde

devem passar pela oferta de um leque de serviços que garantam a eficácia e segurança do

medicamento e que permitam ao doente alcançar os objetivos terapêuticos propostos.

 

 Formação: uma exigência!

 

 Mas, para que estes jovens possam entrar nesta luta pela defesa das áreas de atuação da sua futura

profissão, é necessário munirem-se de armas para fazerem "boa figura" no campo de batalha.

 

 Atualmente, sente-se que há uma preocupação crescente por parte dos estudantes de Farmácia, em

desde cedo diferenciarem o seu curriculum vitae; deste modo, procuram ligar-se ao associativismo

local, nacional e internacional, realizam estágios extracurriculares nas mais variadas vertentes das

Ciências Farmacêuticas, desde a farmácia comunitária e/ou hospitalar, passando pelas análises clínicas

até aos primeiros passos na Indústria Farmacêutica, estudam lá fora ao abrigo de programas de

mobilidade e tudo isto numa tentativa de se adaptarem às exigências da entrada no mercado de

trabalho, refere João Ferreira.

 

 João Silva (terceiro ano), da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa (FFUL), corrobora com

a "tese" do seu colega, daí que afirme que tenho tentado melhorar o meu curriculum, participando em

atividades formativas extracurriculares, dado que há menos vagas no mercado de trabalho, logo é
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uma maneira de me diferenciar em relação à concorrência.

 

 Neste "mundo" da formação extracurricular, as associações de estudantes (AE) são "chamadas ao

serviço". Às AE incumbiu-se, pela força da necessidade, o papel de reagir face a esta realidade, para a

qual os decisores parecem estar adormecidos, afirma António Rodrigues, acrescentando que de facto,

no seio da APEF e do movimento associativo estudantil em Farmácia, desenvolvem-se hoje esforços,

por um lado, na formação, profissionalização e especialização dos jovens farmacêuticos e, por outro,

na intervenção política ativa pela defesa dos interesses comuns. Para isso apostamos na construção de

uma plataforma assente no rigor, na oportunidade, na importância da voz ativa e na colaboração com

diversas entidades do sector, assim como o Governo de Portugal.

 

 Mas a formação ultrapassa a fronteira do diploma do mestrado integrado, na medida em que estes

jovens querem que uma formação (contínua) diferenciadora seja uma presença constante durante a

sua vida profissional. O facto de o sector estar a passar por alterações profundas vai criar um meio

cada vez mais competitivo. Desta forma uma das soluções passa por investir numa formação contínua

enquanto profissional, ou seja, mesmo estando já integrada no mercado de trabalho, tentar estar

sempre atualizada em relação a todos os aspetos relacionados com a profissão de farmacêutico,

ressalva Catarina Afoito (primeiro ano), da FCS-UBI.

 

 Para Neide Lourenço, é importante o continuo processo formativo dos farmacêuticos ao longo da sua

carreira profissional. Mas também é premente que estes tenham consciência da responsabilidade

social dos seus atos, daí que defenda que esta é uma fase de união e de introspeção relativamente às

lacunas que infelizmente, direta ou indiretamente, foram colocadas a descoberto no contexto

económico atual.

 

 Mesmo perante um cenário de dificuldades, a verdade é que estes jovens acreditam que o sector

farmacêutico resistirá a estas medidas de austeridade e que será um dos primeiros sectores a ganhar

ânimo, declara Wilson Veterano, justificando que os verdadeiros farmacêuticos põem o interesse dos

utentes à frente dos seus interesses monetários. Neste contexto, no dia-a-dia do farmacêutico deverá

existir cada vez mais um foco no aconselhamento ao doente e no acompanhamento da terapêutica,

serviços que garantem a fidelidade e a confiança dos utentes, que passarão a ver o farmacêutico como

uma parte integrante do caminho para a recuperação da sua saúde e do seu bem-estar.

 

 E cabe aos "mais velhos" mostrarem o caminho. A nossa responsabilidade é a de dar o exemplo a

estes jovens ao acrescentarmos valor ao medicamento e ao processo de cuidados do doente, declara

Ema Paulino, explicando que numa sociedade em que se procura cada vez mais a maior eficiência ao

mais baixo custo, todos os elementos que não acrescentarem valor serão eliminados. A farmacêutica

acrescenta ainda que há grandes indícios de que existe necessidade de se colmatar várias lacunas em

saúde, sendo que acredito que o farmacêutico tem os conhecimentos técnicos e científicos, assim

como a oportunidade através da estrutura de cuidados de saúde mais acessível à população, que é a

Página 281



farmácia, para o fazer. Dependerá de nós próprios provarmos isso mesmo. ou deixarmo-nos eliminar.

 

 Nota: Este artigo foi publicado na edição nº 237 da Farmácia Distribuição.
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RUA FM ´refresca-se´ e apresenta novidades
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/02/2012

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=48662

 

Telefonia da Universidade do Algarve comemora 10 anos

 

 02-02-2012 23:08:00

 

 A Campanha 'RUA FM 2.0 - A Revelação' inicia-se a 6 de fevereiro com o lançamento do novo site

com diferentes funcionalidades, entre elas acesso a podcasts, mais informação e também a inserção

de vídeo. Novas rubricas prontas a ir para o ar.

 

 A RUA FM, Rádio Universitária do Algarve prepara a celebração dos seus 10 anos de existência, com a

apresentação de novidades que pretendem aproximar ainda mais a RUA FM "da comunidade e das

instituições", anuncia a estação universitária sedeada em Faro.

 

 Para além da aposta em novos conteúdos online, haverá um reforço da presença nas redes sociais

para uma maior interação com os ouvintes.

 

 Vão também surgir novas rubricas, a estrear ao longo do ano, designadamente a "Ciência à

Conversa" com a participação dos Centros de Ciência Viva do Algarve e "Conto de Reis" que apresenta

em minutos contos tradicionais.

 

 Café Central reanima tertúlias

 

 A música tradicional portuguesa e europeia terão o seu tempo de antena com a rubrica "Sopa da

Pedra" e a Internet será tema central do "Domínios pt".

 

 Ainda com o objetivo de uma maior aproximação à comunidade, a RUA FM retoma este ano as

tertúlias, a acontecer à quinta-feira num espaço exterior, com novo formato denominado de Café

Central.

 

 Além dos debates propostos pela RUA, pretende-se que as instituições regionais também sugiram e

sejam promotores dos temas a debater através desta plataforma.
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 O público universitário terá a oportunidade de participar ativamente nas emissões que agora

periodicamente marcarão presença nos Campi da Universidade do Algarve, em Gambelas e na Penha.

 

 A RUA FM nasceu em 2002, propriedade da Universidade do Algarve e da Associação Académica, e

tem procurado conquistar espaço na comunidade, assumindo-se ainda como uma rádio de referência

na promoção de informação cultural e académica.

 

 Ao nível musical, a RUA tem realizado um papel de divulgação de vários trabalhos regionais e

nacionais.
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A285

Faro: exposição de pintura de Cristiana Carneiro no IPJ
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/02/2012

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=331a2164f460e3e1d41bf75969e64ce5

 

Tavira, 2 Fev (Rádio Horizonte Algarve)

 

 Em Faro, na Direção Regional do Algarve do Instituto Português da Juventude, pode ver uma nova

exposição de pintura.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve

 

 A autora é Cristiana Carneiro, que se encontra, neste momento, a terminar a licenciatura em Artes

Visuais na Universidade do Algarve.
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A286

  Tiragem: 13000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 19,23 x 22,52 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40055446 02-02-2012

A substituição do ser-
viço Intercidades na 
Linha da Beira Baixa 

por este tipo de material 
automotor é uma perda qua-
litativa, quer em termos de 
tempo quer ao nível do con-
forto”, sublinhou Manuel 
Margarido Tão, docente de 
Economia dos Transportes 
na Universidade do Algar-
ve. Este especialista falou 
aos jornalistas na Estação 
de Castelo Branco no pas-
sado sábado, tendo-se des-
locado ao distrito a convite 
da Federação da Juventude 
Socialista (JS).

“Normalmente o que se 
faz em qualquer rede ferro-
viária europeia é utilizar o 
melhor material disponível 
para melhorar os níveis de 
serviço prestado às popula-
ções e esta não é uma ques-
tão irrelevante”, referiu, 
esclarecendo que “ao fazer 
precisamente o contrário, 
o prestador do serviço pro-
move um agravamento real 
para os passageiros, até ao 
nível do preço que se paga, 
apesar de aparentemente o 
custo não ser agravado”.

Para Manuel Tão, “as 
alegadas poupanças con-
tabilísticas acabam por se 
transformar numa vitória de 
Pirro porque o serviço perde 
passageiros e logicamente 
receitas”. Em seu entender, 
“toda esta situação seria 
evitável se as obras de Santa 
Engrácia entre Covilhã e 

JS critica abandono do transporte ferroviário

CP fora dos carris

Guarda estivessem conclu-
ídas porque todo este troço 
ganhava escala quer ao nível 
de passageiros quer de car-
ga, mas a falta de coerência 
da Administração Central 
nesta matéria ferroviária 
tem prejudicado claramente 
esta região do país, fazendo 
com que o Interior pareça 
uma zona desactivada”.

Isto sucede tanto a ní-
vel das ligações nacionais, 
como internacionais, salien-
ta este especialista. “Não 
explorar o caminho de ferro 
numa lógica de rede e com 

conectividade é grave para 
o país”, garante Manuel 
Tão.

Por parte da JS, Artur 
Patuleia acusa a CP de “estar 
a afugentar os clientes do 
comboio para outro tipo de 
transporte, nomeadamente 
o rodoviário”, mas também 
de estar a “demitir-se da sua 
responsabilidade ao nível 
do desenvolvimento econó-
mico desta zona do país”. 
Reiterando que a JS “sempre 
foi contra a introdução des-
tas automotoras porque não 
cumprem com qualidade o 

serviço que os anteriores 
comboios cumpriam”, este 
responsável da JS lamenta 
que “depois de mais de 300 
milhões de euros investidos 
nesta linha agora dá-se de 
barato esse investimento e 
piora-se o serviço às pesso-
as”. Tanto mais que, como 
salienta, “numa altura em 
que com o fi nal das SCUT 
a procura podia ser maior e 
tornar-se uma oportunidade 
para crescer, a empresa volta 
as costas a tudo”.

JJC

“

Manuel Tão (à direita) com os jovens da JS
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A287

  Tiragem: 2500

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Ambiente e Ciência

  Pág: 62

  Cores: Cor

  Área: 15,51 x 21,96 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39965602 01-02-2012
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Carteia   Tiragem: 4500

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 7

  Cores: Cor

  Área: 26,77 x 15,12 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40052075 01-02-2012
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A289

Jornal do Algarve » CIÊNCIA
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/02/2012

Meio: Jornal do Algarve.pt

URL: http://www.jornaldoalgarve.pt/category/cienciatecnologia/

 

Home   CIÊNCIA   Você está navegando pelos resultados de  "CIÊNCIA"  

 

 

  

 

Milhares de ficheiros foram apagados pelos administradores de sites de partilha de ficheiros desde o

encerramento do MegaUpload. FileSonic e Fileserve, por exemplo, permanecem online mas com

serviços mínimos . "Quando vires as barbas do vizinho a arder, vai pondo as tuas de molho". A

máxima popular aplica-se na perfeição às medidas tomadas pelos principais [...]

 

 

 

 

January 27th, 2012 | Publicado em  INTERNET ,  MUNDO ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

NASA tenta recuperar o rasto de centenas de amostras recolhidas no espaço e cedidas

temporariamente a outros centros de investigação e personalidades. A NASA, conhecida pelo seu

papel essencial na descoberta espacial, tem como prioridade investigar os mundos que se escondem

além das fronteiras da Terra e desvendar os mistérios do Universo. Mas agora a [...]

 

 

 

 

January 24th, 2012 | Publicado em  CIÊNCIA ,  MUNDO  |  Leia Mais 
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Investigação vai estar em curso até 2014 e é encarada como uma oportunidade para perceber como o

mais extenso sistema lagunar português se formou Descobrir as origens da Ria Formosa é o objetivo

do projeto que os investigadores do Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) da

Universidade do Algarve estão a iniciar. O trabalho [...]

 

 

 

 

January 22nd, 2012 | Publicado em  ALGARVE ,  CIÊNCIA  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

Descoberta arqueológica leva peritos a concluir que tão cedo quanto 4700 a.C. já se comiam pipocas

no Peru. Ainda não custavam uma fortuna numa qualquer sala de cinema e não irritavam

espectadores a tentar ver um filme em silêncio absoluto. Mas, de acordo com uma recente descoberta

arqueológica, desde 4700 a.C. que se comiam pipocas [...]

 

 

 

 

January 21st, 2012 | Publicado em  CIÊNCIA ,  MUNDO  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

Expedição científica ao largo da costa portuguesa e espanhola revela dados sobre alterações climáticas

e prováveis depósitos de hidrocarbonetos. A grande novidade resultante da expedição 339 do IODS

(Integrated Ocean Drilling Program, Programa Integrado de Perfuração do Oceano) é que na costa

ocidental de Portugal e na zona da baía de Cadiz encontram-se areias a [...]
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January 20th, 2012 | Publicado em  CIÊNCIA ,  MUNDO  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

"Não são os cidadãos portugueses que devem pagar esta taxa. Esta não se devia notar no preço final

do produto", afirma Gabriela Canavilhas, autora da projeto de lei da Cópia Privada. Os preços dos

equipamentos que reproduzem música e vídeo, como os MP3, telemóveis, discos rígidos e pens USB,

poderão subir caso o projeto lei [...]

 

 

 

 

January 18th, 2012 | Publicado em  GADGETS ,  PAÍS  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

É já esta quarta-feira. A Wikipedia britânica vai encerrar por 24h, juntando-se ao protesto contra

proposta de lei antipirataria nos EUA. Google e Facebook ameaçam também promover um blackout na

Internet. O fundador da Wikipedia , Jimmy Wales, confirmou hoje que a versão inglesa da enciclopédia

digital vai juntar-se ao protesto contra uma proposta de [...]

 

 

 

 

January 17th, 2012 | Publicado em  INTERNET ,  MUNDO  |  Leia Mais 
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Mais de 80% dos internautas portugueses já usa o Facebook, a rede social da moda. Mas quando

precisam de encontrar alguma coisa na Net quase todos usam o Google. 2.095.006.005 Utilizadores

da Internet a nível mundial em 31 de março. Segundo o site Internet World Stats entre 2000 e 2011 o

número de utilizadores da [...]

 

 

 

 

January 16th, 2012 | Publicado em  INTERNET  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

Aplicação Back in Time é um livro interativo multimédia, que conta a história do Universo desde o Big

Bang ao aparecimento do Homem, abrangendo diferentes áreas do conhecimento. A empresa

portuguesa Landka demorou dez meses a desenvolver a aplicação Back in Time que há cinco dias

lidera o top de vendas de livros para iPad [...]

 

 

 

 

January 11th, 2012 | Publicado em  CIÊNCIA  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

Uma experiência a bordo do navio científico Joides Resolution vai ser tema da videoconferência que o

Café Oceano vai realizar no próximo dia 11, no Pátio das Letras, em Faro. A partir das 18h00, o

público participante vai entrar em contacto com o convidado Hélder Pereira, que se encontra numa

missão de dois meses num [...]

 

 

 

 

January 7th, 2012 | Publicado em  ALGARVE ,  CIÊNCIA  |  Leia Mais
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A294

Dívidas de 400 mil euros levam Associação Académica a pedir auditoria externa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/02/2012

Meio: Jornal do Algarve.pt

URL: http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/dividas-de-400-mil-euros-levam-associacao-
academica-a-pedir-auditoria-externa/

 

.

 

 

 

A Associação Académica da Universidade do Algarve anunciou que vai pedir uma auditoria externa às

suas contas, depois de Eduardo Almeida, tesoureiro da instituição, ter informado acerca da "situação

preocupante em que a nova equipa encontrou a associação ao nível financeiro".

 

 

Além de dívidas a fornecedores, há atrasos nos pagamentos de vencimentos aos 47 colaboradores. A

dívida encontrada pela equipa liderada por Pedro Barros ronda os 400 mil euros.

 

 

"A principal preocupação da equipa recém-eleita será, portanto, conseguir a sustentabilidade

económica e financeira da instituição e uma garantia de estabilidade perante os seus colaboradores e

fornecedores", explicam os responsáveis pela nova direção.

 

 

Pedro Barros, presidente da Direcção-Geral, lembrou o recurso feito à banca, "inevitável" para

conseguir colmatar algumas situações.

 

 

"O pedido de empréstimo data de junho do ano passado. No entanto, apenas na passada semana e,

após um esforço da Direcção e apoio da Reitoria e Serviços de Acção Social, a associação obteve a

aprovação", recorda o dirigente, frisando, no entanto, que "este balão de oxigénio não é, mesmo

assim, suficiente para garantir um futuro estável, podendo ser necessária uma reestruturação

interna".

 

 

Neste sentido, Pedro Barros anunciou a auditoria externa às contas da instituição, no sentido de
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"avaliar e clarificar a situação actual e propor os melhores caminhos visando a credibilidade e

notoriedade da associação".

 

 

"Esta auditoria, que visa os últimos cinco anos, será pedida nas próximas semanas e prevê-se obter

conclusões esclarecedoras que, posteriormente, serão públicas", concluiu Pedro Barros.
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Jornal do Algarve » DESPORTO
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/02/2012

Meio: Jornal do Algarve.pt

URL: http://www.jornaldoalgarve.pt/category/desporto/

 

Home   DESPORTO   Você está navegando pelos resultados de  "DESPORTO"  

 

 

  

 

A autarquia de Vila Real de Santo António (VRSA) formalizou esta segunda-feira, em Madrid, no

Estádio Santiago Bernabéu, o arranque oficial das actividades da escola desportiva de integração

social da Fundação Real Madrid nos concelhos de VRSA e Castro Marim. A cerimónia foi conduzida pelo

vice-presidente executivo da Fundação Real Madrid, Enrique Sánchez, e pelo [...]

 

 

 

 

February 1st, 2012 | Publicado em  MODALIDADES ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

O médio angolano Jorge Araújo, que treina em Olhão há cerca de um mês, já foi inscrito como jogador

do Olhanense. Trata-se da segunda contratação de inverno do clube algarvio, depois de Vasco

Fernandes (ex-Beira Mar). Jorge Araújo, de 23 anos, passou pelos escalões de formação do ASA ,

Petro de Luanda e FC Porto, [...]

 

 

 

 

February 1st, 2012 | Publicado em  FUTEBOL  |  Leia Mais 
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A comunidade desportiva de Albufeira voltou a partilhar um dos momentos mais marcantes do ano. A

Gala do Desporto homenageou cerca de duas centenas de atletas que se sagraram campeões em

diferentes modalidades. Este ano, várias foram as presenças em destaque. Desde logo, Alexandre

Mestre, secretário de Estado da Juventude e do Desporto fez questão [...]

 

 

 

 

January 31st, 2012 | Publicado em  DESPORTO ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

Cátia Martinheira, do Louletano, conquistou duas medalhas de bronze no Meeting Internacional de

Uster, em natação, que decorreu em Zurique (Suíça). A nadadora algarvia alcançou a terceira posição

nas finais dos 100 metros (1.03.07 minutos) e dos 200 metros costas (2.13.06 minutos). Ambos os

registos correspondem a novos recordes pessoais.

 

 

 

 

January 31st, 2012 | Publicado em  MODALIDADES  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

A formação algarvia Carmim/Prio/Tavira concluiu o Tour de San Luis, na Argentina, na 12.ª posição

em termos coletivos (entre 24 equipas), enquanto David Livramento foi o seu ciclista mais bem

classificado, ao terminar a prova na 31.ª posição da geral individual. "Viemos cá preparar a época e os

atletas portaram-se bem. A preparação física era [...]
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January 30th, 2012 | Publicado em  MODALIDADES ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

O francês Christophe Lemaitre, primeiro atleta branco a baixar a fasquia dos 10 segundos nos 100

metros lisos, está a estagiar no Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António desde ontem e até

ao próximo dia 8 de fevereiro. Lemaitre conseguiu o registo de 9.92 segundos nos campeonatos

nacionais de França, em Albi (em [...]

 

 

 

 

January 30th, 2012 | Publicado em  MODALIDADES ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

O Olhanense foi a Setúbal derrotar o Vitória local por 3-2 em jogo a contar para a 17.ª ronda da I

Liga. Meyong, na transformação de uma grande penalidade, colocou os sadinos em vantagem logo aos

dois minutos de jogo. Logo a seguir, e numa altura em que o público ainda festejava o golo da [...]

 

 

 

 

January 30th, 2012 | Publicado em  FUTEBOL ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

O Portimonense perdeu no terreno da Naval por 2-1, em jogo correspondente à 17.ª jornada da II
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Liga, disputado este domingo na Figueira da Foz. A Naval colocou-se em vantagem aos 16 minutos por

intermédio de Júnior Pereira e à passagem da meia hora Wakaso é expulso e deixa o Portimonense

reduzido a dez jogadores. [...]

 

 

 

 

January 30th, 2012 | Publicado em  FUTEBOL  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

A Associação Académica da Universidade do Algarve e o Clube de Surf de Faro estão a preparar a

primeira etapa do Campeonato Nacional Universitário de Surf, que irá decorrer nos dias 11 e 12 de

fevereiro, na Praia de Faro. O Centro Náutico da Praia de Faro será o centro de operações da

competição, desenvolvida [...]

 

 

 

 

January 29th, 2012 | Publicado em  MODALIDADES ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

Um golo de Marco Nuno, marcado aos 66 minutos, foi suficiente para o Lusitano ganhar no terreno do

Santaluziense e manter a liderança na 1.ª Divisão Distrital do Algarve, em futebol. Depois da jornada

deste sábado (18.ª), a formação de Vila Real de Santo António comanda com 45 pontos, mais um do

que o Armacenenses, [...]

 

 

 

 

January 28th, 2012 | Publicado em  FUTEBOL ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais
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Jornal do Algarve » ALGARVE
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/02/2012

Meio: Jornal do Algarve.pt

URL: http://www.jornaldoalgarve.pt/category/algarve/

 

Home   ALGARVE   Você está navegando pelos resultados de  "ALGARVE"  

 

 

  

 

A Associação Académica da Universidade do Algarve anunciou que vai pedir uma auditoria externa às

suas contas, depois de Eduardo Almeida, tesoureiro da instituição, ter informado acerca da "situação

preocupante em que a nova equipa encontrou a associação ao nível financeiro". Além de dívidas a

fornecedores, há atrasos nos pagamentos de vencimentos aos 47 colaboradores. [...]

 

 

 

 

February 1st, 2012 | Publicado em  ALGARVE ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

Secretário de Estado da Administração Local justifica, em Portimão, necessidade da reforma

administrativa O Estado consome atualmente metade dos impostos pagos pelos cidadãos, uma

situação que o secretário de Estado da Administração Local, Paulo Simões Júlio, garante que será

melhorada através da reforma administrativa. Numa sessão de debate realizada sexta-feira, em

Portimão, Paulo Júlio defendeu que [...]

 

 

 

 

February 1st, 2012 | Publicado em  ALGARVE ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 
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O Baixo Guadiana, e a zona serrana do concelho de Castro Marim em particular, apresenta nesta

altura do ano um cenário pintado de branco pela flor da amendoeira. O próximo passeio organizado

está marcado para a localidade de Alta Mora, já no próximo domingo . Tendo como cenário a Cumeada

da Alta Mora, na zona [...]

 

 

 

 

February 1st, 2012 | Publicado em  ALGARVE ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

O PS Portimão organiza no próximo sábado, 4 de fevereiro, no TEMPO - Teatro Municipal de Portimão,

a Convenção Autárquica 2012, a pensar já nas próximas autárquicas. A convenção, que será aberta

pelo presidente da concelhia, Luís Carito, e encerrada pelo dirigente nacional, Francisco Assis, visa

lançar o debate sobre as grandes questões e desafios [...]

 

 

 

 

February 1st, 2012 | Publicado em  ALGARVE  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

Os Agrupamentos de Escolas de SB de Messines e Algoz, no concelho de Silves, irão acolher nos dias 1

e 8 de fevereiro, respetivamente, a 3.ª sessão do ciclo temático para pais, sob a temática "Como

brincar com o seu filho". A ação, dirigida a pais de crianças com idades compreendidas entre os 2 e

[...]
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February 1st, 2012 | Publicado em  ALGARVE ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

Desentendimento entre armador espanhol e governo regional ditam fim da ligação marítima. Três

anos e meio depois da inauguração da linha marítima entre a cidade algarvia e o Funchal, que

transportou uma média de 25 mil passageiros por ano, a empresa "Naviera Armas" decidiu esta

segunda-feira terminar a operação, justificando a sua decisão com o [...]

 

 

 

 

January 31st, 2012 | Publicado em  ALGARVE ,  DESTAQUE ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

Uma mulher de 53 anos foi assaltada e espancada com violência dentro da sua própria casa, na zona

da marina de Albufeira, por três indivíduos encapuzados. Os assaltantes terão entrado por uma janela,

no domingo à noite (pouco antes das 22h00), amordaçaram e espancaram a propritária, que se

encontrava sozinha em casa, e roubaram um [...]

 

 

 

 

January 31st, 2012 | Publicado em  ALGARVE ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 
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O Cineclube de Faro acaba de eleger a sua nova direção, presidida por Carlos Rafael Lopes. Este é o

"cineclube" mais antigo do Algarve, e um dos mais antigos, com atividade ininterrupta, do país. Sócio

desde 1998, Carlos Rafael Lopes pertenceu à Direção do CCF entre 2000 e 2007. Agora, após breve

interregno, volta para [...]

 

 

 

 

January 31st, 2012 | Publicado em  ALGARVE ,  CULTURA ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

O Concurso ArteJovem@Portimão pretende incentivar e promover novos artistas, estimular a

criatividade e inovação, distinguindo talentos locais nas áreas da pintura, escultura, desenho,

fotografia e videoarte, num desafio lançado pela câmara de Portimão. A iniciativa encontra-se aberta a

jovens naturais, residentes ou estudantes no município com idades entre os 18 e os 35 anos,

resultando [...]

 

 

 

 

January 31st, 2012 | Publicado em  ALGARVE ,  CULTURA ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

A ação de despejo desencadeada pelo proprietário do edifício onde se encontra a sede da Associação

Recreativa e Cultural de Músicos (ARCM), de Faro, vai voltar a tribunal no próximo dia 17 de fevereiro.

O processo judicial remonta ao ano de 2010 e, posteriormente, o Tribunal de Faro decidiu que a

instituição deveria abandonar o [...]
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January 30th, 2012 | Publicado em  ALGARVE ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais

 

 

Página 304



A305

Jornal do Algarve » ENTREVISTA
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/02/2012

Meio: Jornal do Algarve.pt

URL: http://www.jornaldoalgarve.pt/category/entrevista/

 

Home   ENTREVISTA   Você está navegando pelos resultados de  "ENTREVISTA"  

 

 

  

 

Para o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), a

entidade pública "até pode continuar a existir", mas a área da promoção "deve passar a ser da

responsabilidade dos privados". Em entrevista ao Jornal do Algarve, o empresário e dirigente

associativo teceu duras críticas à forma como tem sido feita a [...]

 

 

 

 

January 19th, 2012 | Publicado em  ALGARVE ,  ENTREVISTA ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

Ultimamente, há quem sugira no nosso país que as dívidas não são para pagar. Não é assim que

pensa o presidente da câmara de Portimão, que declarou 2012 como o "ano de guerrilha à dívida".

Segundo Manuel da Luz, o total das dívidas do município aos fornecedores ascendem aos 130 milhões

de euros, mas serão [...]

 

 

 

 

January 4th, 2012 | Publicado em  ALGARVE ,  ENTREVISTA ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 
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Nem futebolista, nem astronauta. Tiago Bonito sempre sonhou ser um grande chef cozinheiro. Com

apenas 25 anos, o jovem comanda dois restaurantes numa unidade de cinco estrelas, em Armação de

Pêra, e acaba de vencer o concurso Chefe Cozinheiro do Ano 2011. O prémio inclui um estágio num

restaurante de Chicago (EUA), classificado em sétimo [...]

 

 

 

 

December 25th, 2011 | Publicado em  ALGARVE ,  ENTREVISTA ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

- garante Martins dos Santos, o novo presidente da Administração Regional de Saúde do Algarve

(ARS). Ao JA falou sobre a forma como irá gerir os serviços de saúde da região numa fase em que o

orçamento deverá ter um corte na ordem dos 10 a 15 por cento. Admitindo que a saúde é uma [...]

 

 

 

 

November 19th, 2011 | Publicado em  ENTREVISTA ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

Entrevista com o mentor do projeto, Paulo Cunha As sessões de Música de pais para filhos

completaram dez anos consecutivos de atividade. Um projeto concebido e implementado no Algarve

com o intuito de promover atividades diferentes para pais e filhos interagirem ao mesmo tempo que

inicia as crianças à música nas suas mais diferentes facetas [...]
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November 12th, 2011 | Publicado em  ENTREVISTA ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

Entrevista com Saul Neves de Jesus, investigador da UALG na área da psicologia positiva Nas últimas

semanas foram divulgados os resultados de um estudo que revela que os portugueses são dos povos

mais infelizes do mundo. A Universidade do Algarve (UALG) tem vindo a realizar investigações na área

da psicologia positiva no âmbito dos mestrados [...]

 

 

 

 

November 5th, 2011 | Publicado em  ENTREVISTA ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

Paulo Ribeiro, da organização da "Marcha dos Indignados" no Algarve, em entrevista ao JA No passado

sábado, 15 de outubro, as ruas capital algarvia receberam a "marcha dos indignados" em sintonia com

marchas realizadas em vários pontos do país e do mundo. Entre 2500 e 3000 pessoas saíram à rua

para reivindicar uma democracia participativa [...]

 

 

 

 

October 22nd, 2011 | Publicado em  ALGARVE ,  ENTREVISTA ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

Vila Real de Santo António (VRSA) acolhe esta semana (de quinta-feira até sábado) o Congresso
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Internacional de Cidades e Entidades do Iluminismo, uma iniciativa da Associação Internacional de

Cidades e Entidades do Iluminismo (AICEI), que durante este ano está a ser presidida pelo município

vila-realense. José Carlos Barros, vice-presidente e vereador da Cultura da Câmara [...]

 

 

 

 

October 3rd, 2011 | Publicado em  ALGARVE ,  ENTREVISTA ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

Presidente do NERA faz o Raio-X económico regional em entrevista ao JA. Empresário, ex-secretário

de Estado do Turismo e presidente da Associação Empresaria da Região do Algarve (NERA), Vitor Neto

continua a ser uma personalidade de destaque na região não só pela experiência e trabalho como

também pela sua capacidade de análise crítica que sai [...]

 

 

 

 

July 16th, 2011 | Publicado em  ENTREVISTA ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

garante o líder social-democrata algarvio, Luís Gomes em entrevista ao JA. Jornal do Algarve - Agora

que passou a fase das eleições e o Governo tomou posse, quais vão ser os próximos passos do PSD

Algarve? Luís Gomes - O PSD Algarve teve uma vitória muito importante nas últimas legislativas.

Passados 20 anos, o PSD [...]

 

 

 

 

July 2nd, 2011 | Publicado em  ENTREVISTA ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais
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Numa mesa redonda, moderada por 
Manuel Carvalho, jornalista do jornal 
Público, só o deputado do CDS-PP, 
Artur Rego, defendeu que em Portu-
gal já existe uma estrutura intermédia, 
o distrito, e o que deveria ser revisto 
seria o seu papel e a atribuição de 
competências a esta entidade para 
fazer a gestão do território em con-
junto com os municípios. O mesmo 
deputado considerou que o que se 
está a discutir é “apenas um primeiro 
passo na proposta de reforma, não é 
um documento acabado”.
 Já a deputada Cecília Honório, do BE, 
referiu-se ao que designou de “forma 
encapotada” que está em marcha para 
travar o processo da criação de uma 
estrutura intermédia da administração 
central, mostrando-se preocupada com 
o facto de esta proposta poder ser uma 
forma de “liquidar” o debate profundo 
em torno da regionalização.
 Mendes Bota, deputado do PSD, 
também afirmou que a regionalização 
é o grande ausente desta proposta e 
criticou a hipótese de serem atribuí-
das mais competências às comunida-
des intermunicipais porque não têm 
legitimidade democrática regional e 
os seus representantes foram eleitos 
localmente e não com um programa 
regional. O deputado considera ainda 
que “esta reforma não deve ser feita 
para os autarcas nem a pensar neles, 
mas sim para servir a população”.
 O deputado do PCP, Paulo Sá, criti-
cou o Documento Verde da Reforma 
da Administração Local apresentado 
pelo Governo, considerando que não 
assenta em objetivos, nem fundamenta 
o porquê das alterações apresentadas. 
Paulo Sá referiu ainda que a fusão ou 
a extinção de freguesias terá pouco 
impacto orçamental (0,1% do Orça-
mento de Estado) e não resolverá 
qualquer problema. “Esta proposta 
serve para abandonar o debate urgente 
sobre a regionalização, que é adiada 

há 35 anos”. 
 Miguel Freitas, do PS, criticou o “poder 
desmesurado” que o Documento 
confere aos presidentes de câmara e 
o “intermunicipalismo” que, na sua 
opinião, é um equívoco e um fiasco, 
porque não resolve a escala intermédia 
que o País precisa. O deputado criticou 
ainda a intenção de serem criadas duas 
grandes áreas metropolitanas à volta 
de Lisboa e Porto sem se avançar ao 
mesmo tempo com a regionalização 
no resto do país, o que irá acentuar 
as assimetrias.
 As alterações à Lei Eleitoral, que pre-
tendem criar executivos municipais 
homogéneos, com apenas uma lista 
para a câmara e assembleia munici-
pais, também estiveram em foco neste 
debate, merecendo a contestação dos 
representantes do PSD, do PCP e do 
BE. Já Miguel Freitas defende que 
“quem ganha as eleições deve gerir 
o executivo” e a “oposição deve ficar 
na assembleia municipal”.
 No final, o reitor João Guerreiro agra-
deceu a presença de todos e sublinhou 

que o debate em curso deveria servir 
para encontrar uma solução de estru-
tura administrativa que respondesse 
satisfatoriamente às novas dinâmicas 
sociais e económicas, protagonizadas 
pelas famílias e pelas empresas, ten-
tando, desta forma, libertar as comu-
nidades do peso excessivo que as 
diversas estruturas da administração 
pública têm assumido.
 Além do reitor da UAlg e do presi-
dente da AMAL, Macário Correia, o 
evento contou ainda com as presenças 
de António Rosa Mendes (UAlg), que 
falou sobre “Os Antecedentes Histó-
ricos”, de Ana Paula Barreira (UAlg), 
que abordou “O Financiamento Local”, 
e de João Faria (Comissão Europeia), 
que se centrou na “Organização Ter-
ritorial na Europa - competências, 
dimensão e governança”.
 
Sobre as “Conferências 
com Futuro”
 
De realçar que esta conferência sobre 
“A Reforma da Organização Territorial” 
é a primeira do ciclo “Conferências 
com Futuro”, que pretende lançar e 
generalizar um debate ao nível do 
Algarve sobre temas de interesse 
regional. Terá uma periodicidade 
que se estima mensal, e será organi-
zado pela Universidade do Algarve 
em parceria com outras instituições, 
regionais e nacionais. Os assuntos a 
abordar incidirão sobre problemáticas 
que afetam o desenvolvimento regio-
nal, estando desde já previstos temas 
relacionados com a competitividade 
regional, a rede regional de mobili-
dade, as infraestruturas relacionadas 
com a logística, etc. Estas Conferências 
traduzem uma linha de abertura da 
Universidade à região e pretendem 
mobilizar os decisores regionais, os 
empresários, os líderes de opinião e o 
público em geral para a construção de 
uma intervenção cívica comprometida.

Deputados contra a extinção de 
freguesias e a favor da regionalização

Debate sobre a reforma da adminis-
tração reuniu deputados algarvios
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O Cineclube de Faro acaba de eleger a sua nova direção, presidida por Carlos Rafael Lopes. Este é o

"cineclube" mais antigo do Algarve, e um dos mais antigos, com atividade ininterrupta, do país. Sócio

desde 1998, Carlos Rafael Lopes pertenceu à Direção do CCF entre 2000 e 2007. Agora, após breve

interregno, volta para [...]

 

 

 

 

January 31st, 2012 | Publicado em  ALGARVE ,  CULTURA ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

O vice-presidente do Município de Olhão e vereador da Cultura, António Pina, apresentou na passada

sexta-feira à noite a programação do Auditório Municipal de Olhão para todo o ano de 2012. Passarão

pela sala de espetáculos olhanense teatro, música, dança ou exposições, com um orçamento limitado

mas muita qualidade, garante o autarca. Áurea é um [...]

 

 

 

 

January 31st, 2012 | Publicado em  CULTURA ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 
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O Concurso ArteJovem@Portimão pretende incentivar e promover novos artistas, estimular a

criatividade e inovação, distinguindo talentos locais nas áreas da pintura, escultura, desenho,

fotografia e videoarte, num desafio lançado pela câmara de Portimão. A iniciativa encontra-se aberta a

jovens naturais, residentes ou estudantes no município com idades entre os 18 e os 35 anos,

resultando [...]

 

 

 

 

January 31st, 2012 | Publicado em  ALGARVE ,  CULTURA ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

Durante o mês de fevereiro, o palco do Centro Cultural de Lagos vai estar no centro das atenções e

acolher diversos espetáculos. Teatro, música e dança vão estar em destaque no auditório do CCL, nos

próximos dias 10 e 11 de fevereiro, pelas 21h30. No dia 10 será apresentado o espetáculo teatral

"Laço de Sangue", [...]

 

 

 

 

January 31st, 2012 | Publicado em  CULTURA ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

A Câmara Municipal de Lagos presta homenagem a Joaquim Bravo e expõe a sua obra "Percurso

Nómada" no site do arquivo municipal de Lagos. Entre outubro e dezembro deste ano, e integrado na

programação do Centro Cultural, estará patente ao público uma vasta coleção de desenhos e algumas

obras de coleções particulares deste artista plástico. [...]
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January 29th, 2012 | Publicado em  ALGARVE ,  CULTURA ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

A exposição sobre a vida e obra da escritora Lídia Jorge vai ser cedida pela Câmara de Loulé à Cité

Internationale Universitaire de Paris. A exposição vai estar patente na Residência André Gouveia, em

Paris até 10 de março deste ano e inclui uma seleção de obras, objetos e documentários sobre a vida

da escritora. [...]

 

 

 

 

January 29th, 2012 | Publicado em  CULTURA  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

O espaço Leya no Pátio, em Faro, acolhe uma tertúlia este domingo com o tema "Faro, mudar é

possível". O tema tem como base o título do livro que o jornalistas Viegas Gomes escreveu. O autor

vai participar na tertúlia. O encontro está marcado para as 16h00 e está inserido no ciclo de tertúlias

"Cidade [...]

 

 

 

 

January 29th, 2012 | Publicado em  CULTURA  |  Leia Mais 
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A Universidade do Algarve marca o arranque do Ciclo de Música Inglesa este sábado com um concerto

dirigido pelo maestro John Avery. O concerto está marcado para o Grande Auditório do Campus de

Gambelas, a partir das 21h00. O ciclo de concertos de música inglesa vai estar em curso até março e

inclui peças de [...]

 

 

 

 

January 28th, 2012 | Publicado em  CULTURA  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

A Câmara Municipal de Faro e a Junta de Freguesia de Montenegro inauguram hoje uma escultura de

homenagem aos visitantes da Concentração Internacional de Motos de Faro. A cerimónia está marcada

para as 11h00 e vai decorrer na Praça Central da Ilha de Faro.

 

 

 

 

January 28th, 2012 | Publicado em  CULTURA  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

O grupo de teatro portimonense Boa Esperança estreia esta noite, às 21h00, a nova revista à

portuguesa "Fecha as 'nalgas' que vem a Troika", um espetáculo marcado pela crítica social e muito

humor. O quotidiano de Portimão e a atualidade política e social dão o mote para mais uma edição da

popular revista à portuguesa [...]

 

 

 

 

January 27th, 2012 | Publicado em  ALGARVE ,  CULTURA ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais
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Vila do Bispo celebrou Dia do Município com “mar de festividades”
VViillaa  ddoo  BBiissppoo  cceelleebbrroouu  oo  DDiiaa  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  ffeerriiaaddoo  mmuunniicciippaall,,    ee  ddoo  sseeuu  PPaaddrrooeeiirroo,,  SSããoo  VViicceennttee,,  aa  2222  ddee  jjaanneeiirroo..    PPaarraa  ccoommeemmoorraarr  aa  eeffeemméérriiddee,,  aa
CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  oorrggaanniizzoouu  uumm  vvaassttoo  pprrooggrraammaa  ddee  ffeessttiivviiddaaddeess,,  qquuee  ttiivveerraamm  iinníícciioo  nnoo  ddiiaa  1144  ddee  jjaanneeiirroo,,    pprroolloonnggaannddoo--ssee  aattéé  aaoo  ddiiaa  2299..

Espectáculo
“Serafim”,
Marcha/Corrida na
Raposeira
e Palestras
Arqueológicas 
O primeiro dia de comemorações,
14 de janeiro, ficou marcado pelo
espetáculo de stand up comedy
“Serafim” que com as suas
histórias fez rir, durante cerca de
uma hora e meia, uma plateia
composta por 150 pessoas. 
No dia seguinte, logo pela
manhã, realizou-se a Marcha
Corrida na Raposeira, iniciativa
que contou com a participação de
60 marchantes. 
À tarde, a Sociedade de Instrução
e Recreio de Budens levou a efeito
duas palestras sobre a história da
investigação arqueológica dos
períodos pré-históricos e romano,
respetivamente, na freguesia de
Budens.
Perante uma sala com 47
participantes, os oradores
convidados, o Prof. Dr. Nuno
Ferreira Bicho e o Prof. Dr. João
Pedro Bernardes, da Universidade
do Algarve/Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas, focaram as
suas comunicações nos casos de
Vale de Boi e Boca do Rio. Os dois
investigadores deram a conhecer
não apenas o historial científico
dos locais, mas, igualmente,
outros aspetos de grande
interesse como a sociedade, o seu
modo de vida, o tipo de
habitações, a sua alimentação, a
fauna e a flora existentes e a
evolução geográfica dos locais
analisados.

13.ª Mostra de Artistas do Concelho de Vila do Bispo
A cultura subiu ao trono no dia 20, com a inauguração
da "13ª Mostra de Artistas do Concelho de Vila do
Bispo", no Centro Cultural de Vila do Bispo, sob o tema
“350 anos do Concelho de Vila do Bispo”. 
A cerimónia, que contou com a presença de cerca de
meia centena de pessoas, teve início com a intervenção
do Presidente da Câmara Municipal, Adelino Soares,
que começou por explicar que a temática da exposição
prende-se com as comemorações dos 350 anos da
elevação da Aldeia do Bispo, doada ao Bispo de Silves,
à condição de Vila, por determinação do Rei D. Afonso
VI, a 26 de agosto de 1662, ficando assim conhecida
por Vila do Bispo, até aos nossos dias. Também
enalteceu os trabalhos realizados pelos artistas e
agradeceu a participação de todos na mostra. Assim
todos os apaixonados por Pintura, Fotografia, Escultura,
Artes Decorativas, Linhas e Pontos Tradicionais poderão
deslocar-se ao Centro Cultural de Vila do Bispo até ao
próximo dia 24 de fevereiro, onde encontrarão uma
serie de trabalhos alusivos ao tema “350 anos do
Concelho de Vila do Bispo”.

EEnnttrreeggaa  ddee  SSeeddeess  ààss
AAssssoocciiaaççõõeess  ddoo  CCoonncceellhhoo
Um desejo 
de anos e uma
promessa 
cumprida em
poucos meses

Homenagem aos Atletas do Concelho

Desde o passado dia 20 de
janeiro, que a Associação de Ex-
Combatentes de Vila do Bispo,
Associação Desportiva e
Cultural de Vila do Bispo,
Paintball Clube de Vila do Bispo,
Associação de Marinheiros do
Concelho de Vila do Bispo,
Associação de Marisqueiros de
Vila do Bispo – Costa Vicentina,
Associação Cultural e Recreativa
– Grupo Coral Henriquinas e
Clube de Desportos Náuticos de
Sagres dispõem de instalações
para as respetivas sedes. Um
desejo de anos e uma promessa
cumprida em poucos meses;
A cerimónia da assinatura dos
protocolos de colaboração para
a cedência de utilização de
espaço municipal decorreu no
passado dia 21 de janeiro, no
Salão Nobre da Câmara
Municipal.O documento define
os termos e condições em que a
Câmara Municipal cede o
direito de utilização do espaço
municipal às Associações ou
Clubes.Apoiar e colaborar com
as Associações culturais e
desportivas do município e
valorizar o esforço e o trabalho
dos seus dirigentes e associados
são os principais objetivos da
Autarquia ao ceder os espaços
municipais.

O Salão de Festa de Barão de São
Miguel acolheu, no passado dia 21
de janeiro, a Cerimónia de
Homenagem aos Atletas
Desportivos do Concelho de Vila do
Bispo, organizada pela Câmara
Municipal.
Foi a primeira vez que a autarquia
prestou homenagem e reconheceu
o mérito desportivo, aos atletas, e
às coletividades do concelho, nas
várias modalidades desportivas,
com excelentes resultados a nível
regional, nacional, europeu e
mundial.
Foram distinguidos 37 atletas com
galardões de mérito pelos
resultados obtidos na época
desportiva de 2010/2011 ou
durante o ano de 2011 nas
seguintes modalidades: Motocross,
Atletismo, Bodyboard, Surf, Karaté,
Kickboxing, Petanca e
Paintball.Destacaram-se os atletas
que praticam individualmente, no
Motocross, o atleta Pedro Afonso;
no Atletismo, Cristiano Silva atleta
do Sport Lisboa e Benfica.
Integrados em associações do
concelho: no Bodyboard os atletas
Joana Schenker, Teresa Duarte, João
Pinheiro, Gonçalo Pinheiro, Tomás
Rosado e Diana Nunes; no Surf os
atletas Basile Belime, Francisco
Duarte, Miguel Mouzinho, Pedro
Alcobia; no Karaté os atletas Vasco
Agostinho, Mariana Pacheco, Inês
Agostinho, Carolina Luz, Andreia
Gil, Liane Lourenço, Juliana Santos,
João Clímaco, Susana Mendes, Ana
Amaral e Igor Candeias; no
Kickboxing os atletas Ivan Ramos,
Pedro Barbosa, Isaura Arouca,
Beatriz Barbosa, Nelson Lourenço,
Leandro Amaro, Beatriz Paixão,

Daniela Cortez; no Atletismo,
Nelson Cruz, Pedro Pessoa e Pedro
Correia; por equipas: na Petanca, os
atletas das equipas do Clube
Recreativo Infante Sagres e da
Sociedade Recreativa de Barão de
São Miguel e para finalizar os
atletas da equipa “Os Piratas” do
Paintball Clube de Vila do
Bispo.Também foram distinguidas
pelo esforço e trabalho
desenvolvido em prol do desporto 7
associações e clubes do concelho: a
Associação de Bodyboard de
Sagres, o Algarve Surf Clube, o
Clube Recreativo Infante Sagres, o
Paintball Clube de Vila do Bispo, a
Sociedade de Instrução e Recreio de

Entrega de Lembranças aos Funcionários
da Câmara Municipal que se reformaram
no decorrer do ano 2011
Os funcionários da Câmara Municipal de Vila do Bispo que se
reformaram no ano 2011 foram homenageados no passado dia 21 de
janeiro.José Domingues Gonçalves (Assistente Operacional), Maria do
Carmo Silva (Coordenadora Técnica), Antonio José Xavier (Técnico
Superior), Fernando da Silva Baptista (Assistente Operacional) e José
Manuel Colos (Assistente Operacional) foram os colaboradores
homenageados, numa cerimónia de entrega de lembranças que
decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal Distinguir os profissionais
que dedicaram toda uma vida e colocaram o seu empenho,
profissionalismo e dedicação ao serviço da causa pública municipal e em
prol da comunidade, foi o objetivo desta iniciativa realizada no âmbito
das comemorações do Dia do Município.

Budens, o Clube Recreativo Paria da
Salema e a Sociedade Recreativa de
Barão de São Miguel.A iniciativa
teve como intuito o reco-
nhecimento público do esforço e
dedicação dos atletas, das
associações e clubes desportivos do
concelho, pelo trabalho que
desenvolvem nas suas modalidades
e pela projeção que o concelho tem
pela sua participação em
campeonatos nacionais, europeus e
mundiais.
A encerrar a cerimónia, o concerto
dos “Tokamaki”, uma banda do
concelho, que animou os presentes
com vários temas originais e alguns
covers.

Página 315



Correio de Lagos   Tiragem: 4000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 28,98 x 34,40 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 40098313 01-02-2012

O Grupo Coral Irmandade da Santa Casa
da Misericórdia de Vila do Bispo e
Convidados encerrou estas comemorações
com o concerto dos Reis que decorreu no
dia 29, no Salão de Festas da Igreja de
Nossa Senhora da Graça, em Sagres.
Duas centenas de pessoas assistiram ao
Concerto, ao longo de cinco horas, com a
atuação de música tradicional portuguesa,
onde não faltaram temas alusivos ao
Cantar dos Reis. O espetáculo contou com
a atuação do Grupo Coral Irmandade da
Santa Casa da Misericórdia de Vila do
Bispo e dos grupos ”Canta São Teotónio”,
“Amigos da Figueira” de Portimão, Grupo
de Cantares da Santa Casa da Misericórdia
de Silves, do Orfeão “Banda Lira
Cercalense”, Grupo Coral “Atlântico” de
Sines, do grupo de cantares Alentejanos
“Granjart” de Mourão, Grupo “Cantares
dos Reis” de Aljezur, Grupo de Cantares
“Os barlaventinos” de Portimão e do
Grupo Cantares “Aguarela do Divôr” de
Arraiolosr”.

Cantar dos Reis

Hastear das Bandeiras, Sessão Solene, Procissão em honra de S.
Vicente e celebração da eucaristia

Entrega de Prémios de
Aproveitamento Escolar
- ano letivo 2010/2011

A cerimónia de entrega dos
prémios de mérito escolar dos
melhores alunos do 6.º e 9.º
ano, do ano letivo
20010/2011, teve lugar no
passado dia 21 de Janeiro,
Mariana Assunção Albino, 6.º
ano, e Nuno Filipe Duarte
Lucas, 9.º ano, foram os
alunos premiados com

cheques no valor de € 150,00
e € 250,00 respetivamente.A
atribuição destes prémios
significa o reconhecimento do
município para com os alunos
que com o seu trabalho e
dedicação mais se
evidenciaram na sua prestação
escolar ao longo do ano letivo
2010/2011.

Hastear da Bandeira de Certificação
do Sistema de Gestão da Qualidade
No passado sábado, dia 21 de
janeiro, realizou-se a cerimónia do
hastear da bandeira de certificação
da Câmara Municipal de Vila do
Bispo ao abrigo da norma ISO
9001/2008 em sistemas de gestão
da qualidade.Esta certificação foi
possível através da renovação dos
processos que se encontravam
certificados desde 2008 e pela
extensão a todos os serviços
prestados dela Câmara Municipal à
população.O ato contou com a
intervenção do Dr. Ricardo Marques
em representação da APCER,
entidade que atesta a qualidade dos
serviços, que na sua intervenção
realçou o trabalho e dedicação dos
colaboradores do Município de Vila
do Bispo para atingir os critérios
exigidos. Recorde-se que o
Município, no âmbito do Sistema da
Gestão de Qualidade, viu alguns

serviços certificados pela APCER em
2008, tendo sido alargada a
certificação às restantes áreas
municipais, o que lhe valeu, em
setembro de 2011, a Certificação de
todos os serviços camarários,
demonstrando, deste modo, o
esforço e empenho do Município
para melhorar os serviços prestados
junto dos munícipes.A
implementação de um Sistema de
Gestão da Qualidade na Câmara
Municipal de Vila do Bispo constitui
uma mais-valia para a Autarquia,
proporcionando o reconhecimento
e satisfação dos seus clientes, a
melhoria da imagem, o acesso a
novos serviços, e ainda a uma nova
cultura com a sensibilização e
motivação dos colaboradores,
orientada para satisfação dos
clientes.

No dia grande da celebração, 22,
feriado municipal, dia que no
calendário litúrgico da Igreja
Católica é consagrado a São
Vicente- a Igreja Ortodoxa relem-
bra-o a 11 de Novembro-
martirizado no início do sec. IV
em Valência, hoje Espanha, Orago
de muitas Igrejas e localidades-
entre as quais se contam a
Diocese do Algarve e o
Patriarcado de Lisboa, o Concelho
de Vila do Bispo e a Cidade de
Lisboa- as cerimónias alusivas
começaram às 09:30 h, em frente
dos Paços do Concelho, onde,
com pompa e circunstancia, ao
som da fanfarra e do Hino
Nacional, foram içadas, nos mas-
tros de honra, as bandeiras
Nacional, da União Europeia e do
Concelho. Presentes todas as
autoridades autárquicas, demais
representantes das Forças Vivas
do Concelho, Imprensa e alguns
cidadãos anónimos. Pelas 10:00
h, iniciou-se, no salão nobre dos
Paços do Concelho, a sessão
solene comemorativa, sob a
presidência do presidente da
Assembleia Municipal, Dr. Rui
Bogalho Correia, e a presença dos
restantes membros da Mesa,
Afonso Nascimento e Ana
Fernandes. Presentes ainda os
membros da A.M., presidentes
das Juntas de Freguesia de Barão
de São Miguel, Budens,
Raposeira, Vila de Sagres e Vila do
Bispo, e dos cidadãos eleitos pelos
PS (4), PSD (4), MDI (Movimento
Democrático Independente,3), e
Independente (1). Presente ainda
o Executivo Municipal- presidente
Sr. Alfredo Soares e vereadoras
Drªs Rute Silva e Ana Bela Martins.
Na assistencia, autoridades locais,

além de alguns convidados e
imprensa. Abriu a sessão o
Presidente da A.M. que, depois de
breves palavras de circunstancia e
alusivas ao momento de crise que
se vive em Portugal, deu a palavra
aos representantes dos Partidos
Políticos, MDI e Independente,
com assento na Assembleia. Não
fora a insólita e elucidativa escusa
em usar da palavra do
representante do PS, ganhador
das eleiçoes autárquicas e
maioritário na Câmara Municipal,
e as severas críticas feitas pelos
demais intervenientes estariam
dentro do que se esperava,
mormente quando se sabia que
até na bem recente votação para
o Orçamento e Plano de
Actividade para 2012 , estes
tinham sido reprovados sem
votos a favôr, uma vez que até o
PS se tinha abstido. Usou da pala-
vra, por fim, o presidente da
Câmara, Adelino Soares. Em
muito bem escrita, estruturada e
afirmativa intervenção, começou
por se referir, com enfase,
entusiasmo até, à celebração que

vai levar a efeito, com a dignidade
e pompa devidas, a 26 de Agosto,
dos 350 anos da elevação a Vila,
por decisão do Rei D. Afonso VI, O
Vitorioso, da então Aldeia do
Bispo- localidade doada, no início
do séc. XVI, ao Bispo de Silves (o
Bispo do Algarve desse tempo).
Referiu-se, depois, com intenção
e assinalável serenidade, aos erros
cometidos pelo anterior
Executivo, de que resultam
graves e decisivas limitações à
capacidade financeira e executiva
dos presentes titulares. Relevou o
muito que, não obstante essa
penosa e complicada situação, o
seu Executivo tem feito de útil,
positivo e prometido , e o que vai
levar a efeito até ao final do
mandato. Relembrou também as
várias cerimónias e iniciativas que
já se tinham concretizado na
véspera, sábado, integradas no
programa geral da celebração em
curso. E terminou a intervenção,
olhando para o local em que se
sentavam os membros da
Assembleia Municipal, afirmando:
Fazer mais e melhor pelo nosso

Concelho e pela nossa terra,
compete-me a mim, mas também
a cada um de vós.É um orgulho
viver no concelho de Vila do
Bispo, um território com
importância na Região, no País e
no Mundo. Da parte da tarde,
integradas na celebração do Dia
do Município, realizaram-se as
cerimónia religiosas. Sempre com
a presença do presidente da
Câmara Municipal e da veradora
Drª. Ana Bela Martins, e sob a
responsabilidade e liderança da
Juventude, entusiasmo e espírito
de Missão do “bem-querido”
Pároco de Vila do Bispo, Rev. Joel
Teixeira. A habitual Procissão por
ruas da Vila, pelas 15:30 h, saiu
da esbelta e estimada Igreja de Nª
Sª da Conceição- aqueles
magníficos e valiosíssimos lustres
(verdadeiras preciosidades),
quando houver a “fortuna” para
custear o exigente trabalho, só
acessível e confiável a criteriosos
especialistas, que é a sua limpeza
e recolocação, vão dar à Igreja um
esplendor visual, digno do que ela

já tem nos aspectos espiritual e
religioso! Com uma numerosa,
compenetrada e elucidativa
participação de fieis, alinhados,
como é habitual, em duas filas
paralelas. Com uma organizção
logística notável. Com os
generosos Bombeiros a trans-
portar, aos ombros e a fechar a
procissão, o andor em que seguia
a imagem do venerável e
venerado São Vicente. Tudo,
naturalmente, sob a liderança e
sempre atenta presença do
Pároco de Vila do Bispo, religiosa
e solenemente portador da
inestimável relíquia de S. Vicente-
reza que uma parte de um dos
seus dedos- num precioso
receptáculo, autentica joia de
ourivesaria. Regressados à Igreja,
seguiu-se a celebração da Missa
dominical e, neste caso e desta
vez, concomitante mente em
honra do venerado Mártir e São
Vicente. Para o ano, S.Exª.R o
Bispo do Algarve vai poder estar
presente. Se Deus quizer.
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Bolsa de Investigação (m/f)(01-02-12)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/02/2012

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/Emprego/Emprego-Nacional/content/Bolsa-de-Investigacao-
mf01-02-12?viewall=true&print=true

 

CCMAR - Centro de Ciências do Mar do Algarve

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR) abre concurso para atribuição de uma bolsa de

investigação no âmbito do projecto PTDC/CVT/104750/2008, designado por "Maturação dos oócitos no

peixe: Regulação paracrina por BMP-15 e GDF-9" financiado por fundos nacionais através da Fundação

para a Ciência e a Tecnologia (FCT) / MCTES-PIDDAC, nas seguintes condições:

 

 Funções a desempenhar:

 

 1.      Manutenção dos peixes e monitorização dos ciclos de reprodução;

 

 2.      recolha de amostras e preparação dos oocitos;

 

 3.                      Preparação de clones de expressão;

 

 4.      Injecção de oocitos de Tilapia;

 

 5.    Preparação de corte de ovário;

 

 6.      Recolha e processamento de dados;

 

 7.      Preparação de relatório de actividade dentro do projecto;

 

 8.      Colaboração nas tarefas de disseminação de investigação científica;

 

 9.   Colaboração na execução das restantes tarefas do Projecto quando necessário.

 

 Orientação Cientifica: Doutora Laurence Alexandrine Mathilde Deloffre, investigadora pós doutorada

do CCMAR.
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 Requisitos:

 

 Possuir licenciatura em Biologia, Biologia Marinha, Bioquímica, ou área afim.

 

 Critérios de avaliação:

 

 1.                  Licenciatura em área relevante - factor de ponderação 40%

 

 2.                  Experiência prévia em biologia molecular - factor de ponderação 20%

 

 3.                  Manutenção de peixes - ciclos de reprodução -- factor de ponderação 30%

 

 4.                  Conhecimentos de informática ao nível do utilizador - factor de ponderação 5%

 

 5.                  Conhecimentos de inglês, escrito e falado - factor de ponderação 5%

 

 O Júri poderá recorrer a entrevista no sentido de solicitar esclarecimentos adicionais, que considere

necessários.

 

 Condições da bolsa:

 

 Duração de cinco meses e meio (5,5 meses) não renovável, com inicio previsto para Março de 2012,

em regime de exclusividade, conforme regulamento de bolsas de investigação cientifica do CCMAR em.

 

 Remuneração: Será de acordo com a tabela de valores das Bolsas de Investigação no país atribuídas

pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. (745.00EUR/mês - Licenciado/Bacharel).

 

 Prazos de recepção: De 02 de Fevereiro de 2012 a 15 de Fevereiro de 2012.

 

 Candidatura: As candidaturas devem ser feitas em formulário próprio (IP.CCM.040/00) que pode ser

obtido emincluir carta de motivação, uma cópia do certificado de habilitações, Curriculum vitae

detalhado, cópia de Bilhete de Identidade ou passaporte, número de identificação fiscal, e

eventualmente referências.

 

 Envio de candidaturas: As candidaturas devem ser enviadas com a Ref. ª: CCMAR/BI/0004/2012 por

e-mail paraou por correio para Centro de Ciências do Mar, Secretariado, Gab. 2.90, Edifício 7,

Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro. A recepção só é considerada válida

após confirmação por escrito.

 

 Divulgação de resultados: A comunicação dos resultados da avaliação será feita até 30 dias úteis após
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o termo do prazo de apresentação das candidaturas, mediante comunicação escrita.

 

 Comissão responsável pela selecção: Doutora Laurence Deloffre, investigadora pós-doutorada do

CCMAR (presidente do júri), Doutora Patrícia Pinto investigadora pós-doutorada do CCMAR (vogal), e

Doutor Joao Cardoso investigador auxiliar do CCMAR (vogal).

 

 (disponível ema 01-02-12)

 

 [Se desejar manter-se informado sobre as oportunidades de emprego que surgem diariamente na

área do Ambiente e Gestão de Recursos Naturais, siga a página "NaturJobs" que a Naturlink criou no

Twitter em]
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Campeonato Nacional Universitário de Surf | (A) Algarve Central
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/02/2012

Meio: Algarve Central Online

URL: http://press.algarvecentral.net/?p=12949

 

A Associação Académica da Universidade do Algarve e o Clube de Surf de Faro encontram-se a

preparar a primeira etapa do Campeonato Nacional Universitário de Surf, que irá decorrer nos dias 11

e 12 de Fevereiro, na Praia de Faro.

 

 O Centro Náutico da Praia de Faro será o centro de operações, que irá acolher esta que é a primeira

etapa da competição, desenvolvida em parceria com a Federação Académica de desporto universitário.

Ao longo do presente ano lectivo, haverá ainda mais dois momentos de disputa em praias nacionais,

tendo em vista a conquista dos títulos universitários feminino e masculino.

 

 Aguardam-se a presença diversos atletas entre os quais os vencedores das últimas edições, os quais

virão a Faro, à procura do melhor resultado na disputa pelo título nacional universitário. As inscrições

estão reservadas aos estudantes nacionais universitários e deverão ser realizadas juntos das

respectivas associações académicas ou de estudantes. As baterias estarão disponíveis em

www.aaualg.pt, dias antes do inicio da competição.

 

 A competição conta com o apoio da Pipeline Proshop, Aqui Há Praia, IBIS Hoteis, Sueste - Associação

Humanitária de Nadadores Salvadores de Faro, e os meios de comunicação oficiais são a RUA FM e o

jornal O Algarve.

 

 Para mais informações:
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Exposição "Vive PCI: Património Cultural Imaterial" | (A) Algarve Central
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/02/2012

Meio: Algarve Central Online

URL: http://press.algarvecentral.net/?p=12954

 

A inauguração da Exposição "Vive PCI: Património Cultural Imaterial" a realizar a 1 de Fevereiro de

2012 pelas 17h30 na Biblioteca da Universidade do Algarve em Gambelas. Esta exposição de

fotografia é uma organização da Direção Regional de Cultura do Algarve em parceria com a FNAC e

estará patente até 29 de Fevereiro de 2012.

 

 -

 

 Impressão digital de fotografia em grande formato:
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Auditoria externa às contas da Associação Académica da Ualg anunciada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/02/2012

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=2e8ce85304964f73969ede67c5d66498

 

Tavira, 1 Fev (Rádio Horizonte Algarve)

 

 A Associação Académica da Universidade do Algarve anunciou esta terça-feira a decisão de ser pedida

uma auditoria externa às suas contas.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve
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Trabalhos do concurso «Vive PCI: Património Cultural Imaterial» expostos na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/02/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=124364

 

A biblioteca da Universidade do Algarve (UAlg) vai acolher hoje, quarta feira, 1 de fevereiro, às 17:30

horas, a inauguração da exposição fotográfica dos trabalhos selecionados pelo júri do concurso Vive

PCI: Património Cultural Imaterial.

 

 Esta iniciativa da direção regional de Cultura do Algarve (DRCAlg), em parceria com a FNAC, realizou-

se no âmbito do Ano Internacional da Juventude (2010/2011), permitindo valorizar o património

imaterial da região algarvia através de um concurso de fotografia e de vídeo.

 

 O concurso procurou "reforçar o sentimento de cidadania e de identidade dos jovens com o

património da comunidade, preservando, vivendo e promovendo a memória das tradições algarvias".

 

 Os trabalhos já estiveram expostos na FNAC do AlgarveShopping, na Guia (Albufeira), e estarão

agora patentes na biblioteca da UAlg, em Gambelas, até ao final do mês de fevereiro.

 

 Ao longo do ano, a exposição passará ainda pela Escola Secundária de Loulé (março), monumentos

afetos à direção regional de Cultura (abril), escolas secundárias da região (maio e junho), Fundação

INATEL/Palácio do Barrocal, em Évora (julho e agosto), e Comissão de Coordenação e

Desenvolvimento Regional do Algarve (setembro e outubro).

 

 Por outro lado, no dia 8 de fevereiro, pelas 15:30 horas, também na Biblioteca da UAlg, realizar-se-á

uma mesa redonda sob a temática O PCI e o reconhecimento do papel activo das comunidades - O

caso da Ilha da Culatra.

 

 Este evento contará com a participação de Dália Paulo e Rui Parreira, da DRCAlg, Lorena Sancho

Querol (investigadora) e Sílvia Padinha (Associação de Moradores da Ilha da Culatra).

 

 Redacção DORS

 

 08:45 quarta-feira, 01 fevereiro 2012
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Ricardo Claro

ANIMAÇÃO TURÍSTICA & CULTURA

Quando
o pano cai
sobre
o Allgarve

•
  panorâmica  panorâmica

Cinco anos depois de ter começado, 
em 2007, o programa Allgarve tem 
um fi m mais do que certo, isto muito 
embora a Entidade Regional de Tu-
rismo do Algarve (ERTA) diga que 
tem a “garantia por parte da tutela de 
que nada está decidido e que tudo está 
a ser equacionado”.

Depois de muita polémica causa-
da desde o início pelo duplo L que a 
agência My Brand utilizou na marca 
criada para o programa do Ministé-
rio da Economia, à época liderado 
pelo não menos polémico ministro 
socialista Manuel Pinho, e depois da 
muita celeuma causada pela tentativa 
de colagem do programa a uma ideia 
de iniciativa de cariz cultural para a 
região, quando na verdade sempre se 
tratou de um programa feito a pensar 
nos turistas, a ERTA está já a preparar 
um “plano b” para o caso de se vir a 
tornar efectiva a anunciada decisão da 
secretária de Estado Cecília Meireles 
de apagar o Allgarve do mapa.

Cecília Meireles que não escolheu 
melhor local para anunciar o fi m de 

um programa de animação para o 
turismo nacional do que Madrid e 
à margem da Feira Internacional de 
Turismo da capital espanhola.

Mas a polémica não se fi ca por aqui. 
O atribulado Allgarve tem, quanto aos 
seus efeitos, apoiantes e críticos mais ou 
menos acérrimos e os resultados do pro-
grama em termos efectivos estão longe 
de serem absolutamente claros. António 
Pina, presidente da ERTA, precavido 
como sempre e marcado nos últimos 
dois anos por cortes fortíssimos nas 
verbas disponibilizadas pela Adminis-
tração Central para o turismo da região, 
Allgarve incluído, pediu à Universidade 
do Algarve um estudo sobre os efeitos 
produzidos pelo programa no turismo 
e na economia da região. Bem sabia 
Pina que se confrontaria com gran-
des difi culdades em fazer vingar um 
programa herdado pelo Governo de 
Passos Coelho dos tempos de Sócrates. 
Quarenta e dois mil euros é o preço do 
estudo que dificilmente provará ser 
capaz de demover a posição da tutela 
quanto ao fi m do Allgarve.

O Plano B

Preparado para o que der e vier, 
António Pina está já a pôr em marcha 
uma solução de recurso para a progra-
mação de animação no Algarve em 
2012. Assente “no que de melhor se 
tem para oferecer no Algarve”, a pro-
gramação passará por dar dimensão 
àqueles que são já, e reconhecidamente, 
eventos que marcam a animação do 
Algarve.

Festival do Marisco e da Sardinha, 
respectivamente em Olhão e Portimão, 
são exemplos fáceis de imaginar estar 
na mira da ERTA para serem a base 
do novo cartaz de animação.

A prata da casa será assim o subs-
trato da nova agenda de animação 
turística da região mais relevante do 
país para o sector do turismo.

Mais barato, sem dúvida, mas resta 
saber se sufi ciente e bem estruturado a 
pensar em quem deve pensar, o turista, 
pois é disso que se trata, animação tu-
rística. Resta saber onde é que António 
Pina, presidente de uma instituição 

a que há anos os cortes atingem re-
petidamente 20% do orçamento, vai 
buscar os tostões que poderá dispensar 
ao apoio à animação.

Do outro lado da mesa que gerará a 
solução B da ERTA estão as autarquias 
locais, a quem soube bem o Allgarve 
para ajudar a suportar os encargos da 
respectiva animação concelhia desde 
o início da crise. 

O programa respondeu à crescente 
diminuição dos recursos das autarquias 
e deu a mão aos autarcas na animação 
turística e dos respectivos munícipes 
num dois em um perfeito.

Para 2012, do Allgarve ou do seu 
substituto pouco ou nada virá em 
termos de verbas e ao largo passarão, 
pois, investimentos anuais da ordem 
dos vários milhões de euros e para 
o plano B as autarquias oferecerão o 
que lhes resta do seu investimento em 
animação.

Tudo curto e muito pouco, mas 
a condizer com a crise e com aquilo 
que muitos dos governantes e políti-
cos portugueses dizem cada vez mais: 
“pensámos que eramos um país rico e 
gastámos como tal… não somos”.

Adeus aos grandes espectáculos

Anastácia, Andrew Tosh e John 
Holt, Chick Corea e Gary Burton, 
Diana Reeves, Elvis Costello, Herbie 
Hancock, Human League, Joss Sto-

ne, La Fura dels Baus, Lila Down, 
Lloyd Cole, Brian Ferry,  Lucky Pe-
terson, McCoy Tyner, Raul Midon, 
Vanessa da Mata, Vaya com Dios e 
Vicente Amigo, soam a nomes co-
nhecidos.

Junte-se-lhes Rui Veloso, Vivia-
ne, Mafalda Arnauth, Joana Amen-
doeira e António Zambujo e outros 
portugueses de renome e percebe-se 
rapidamente o que o fi m do Allgarve 
dita para a região, o adeus aos grandes 
espectáculos e só estamos a falar de 
música, quando o Allgarve foi muito 
mais do que isso em muitas outras 
áreas do espectro cultural..

Não menorizando o esforço que 
as autarquias fazem para ter nas salas 
algarvias alguns nomes de referência 
do panorama artístico, o panorama 
dos espectáculos culturais será uma 
sombra do que foi e isto independen-
temente de apurar se alguma vez o 
país se poderia ou deveria ter dado 
ao “luxo” de ter cartazes assim para a 
animação turística de uma região.

Nada voltará a ser como era, numa 
altura em que mesmo na área insti-
tucional do turismo regional tudo 
aponta para que o Governo não deixe, 
também aí, pedra sobre pedra.

É sempre aquela sensação quando 
o pano cai sobre a boca de cena.
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Espaço Cultura

Para além das aparências
Correspondendo ao desafio de 

profi ssionais, associações e agentes 
culturais da região, a Direcção Regio-
nal de Cultura do Algarve (DRCA) 
encetou, em inícios de 2010, o pro-
cesso de construção participada de 
um Plano Estratégico de Cultura 
para o Algarve. O repto foi explícito: 
olhar o território algarvio para além 
das aparências e, através da cultura, 
torná-lo mais articulado, inovador, 
dinâmico e competitivo – elaborando 
um instrumento de conhecimento e 
planeamento que sirva à região pelo 
prazo de uma década.

Com sentido de responsabilidade, 
e após encontros com os responsáveis 
pela política cultural dos Municípios 
e com entidades regionais e agentes 
culturais locais, produziu-se um, 
muito sumário, exame inicial dos 
diversos domínios culturais (patrimó-
nio cultural e natural, celebrações e 
festejos, artes visuais e ofícios, livro e 
imprensa, audiovisual e multimédia, 
indústrias criativas).

A DRCA convidou então a Uni-
versidade do Algarve (UAlg) para 
organizar um ciclo de conferências 
que permitisse uma aproximação às 
funções culturais (ciclos de criação, 
produção, disseminação, exibição e 
consumo) nos diversos domínios. 
Essa etapa, Cultura em Conferên-
cia, concretizou-se ao longo de quatro 

meses, em sessões muito participa-
das, que tiveram lugar em diversas 

localidades da região e onde foram 
abordados e se refl etiu sobre temas 

como a gestão cultural, as indústrias 
culturais, a economia criativa e as 
cidades, a herança cultural, o nem 
sempre fácil relacionamento entre tu-
rismo e cultura, ou o papel das agre-
miações e organizações associativas. 
Dessa refl exão conjunta resultou um 
conjunto de textos, editados em livro 
pela UAlg e DRCA*.

Dando sequência a essa etapa, a 
DRCA e a UAlg promoveram o ciclo 
Quintas de Cultura, um conjunto de 
conversas informais sobre a rique-
za, a diversidade, os problemas e as 
oportunidades da criação cultural na 
região, em domínios como as artes 
visuais, performativas e cruzamen-
tos disciplinares; a criação literária; 
a criação musical; a atividade cien-
tífi ca; e o design e serviços criativos. 
A iniciativa decorreu em diferentes 
localidades, sempre em ambientes 
informais e na última quinta-feira 
de cada mês, tendo contado com a 
presença e a colaboração de alguns 
criadores e dinamizadores culturais 
da região.

Procurando delinear uma es-
tratégia regional para a economia 
criativa, a Direcção Regional de 
Cultura do Algarve tem vindo a 
trabalhar na elaboração de um 
instrumento de conhecimento e 
planeamento que sirva à região pelo 

prazo de uma década e que, através 
da cultura, a torne mais articulada, 
dinâmica e competitiva no plano 
internacional

Aprofundando o processo de ela-
boração participativa do Plano Estra-
tégico de Cultura para o Algarve, a 
DRCA e a UAlg vão promover um 
novo conjunto de sessões, Travessas 
de Cultura, que terão lugar entre abril 
de 2012 e janeiro de 2013 e se desti-
nam a debater o estado atual de cada 
segmento de serviços e atividades de 
produção na perspetiva do empreen-
dedorismo cultural, tendo como obje-
tivo delinear uma estratégia regional 
para a economia criativa.

É deste modo que a DRCA tem 
vindo a trabalhar num instrumento 
de planeamento que visa introduzir 
dispositivos de articulação entre os 
diferentes setores, público, privado, 
cooperativo e associativo, facilitando 
a coordenação dos investimentos em 
economia criativa para o desenvolvi-
mento estratégico e o incremento de 
inovação e competitividade da fi leira 
cultural regional.

Direcção Regional de Cultura

* Oliveira, L. F.; Bernardes, J. P.; 
Tavares, M. (2011) - A Cultura em 
Conferência. Faro: UAlg / DRCA.
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Exposição de Pintura Cristiana Carneiro no IPJ
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/02/2012

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-
1&cat=Cultura&scat=Exposi%e7%f5es&id=13495

 

Dia 2 de fevereiro na Direção Regional do Algarve do Instituto Português da Juventude - 01.02.12

 

 Cristiana Carneiro, encontra-se, neste momento, a terminar a licenciatura em Artes Visuais na

Universidade do Algarve. Atualmente, a arte ocupa, um lugar de destaque na sua vida, tanto a nível

académico como a nível pessoal. Para esta sua 6ª exposição reuniu alguns dos seus trabalhos,

decorrentes de inúmeras pesquisas e experiências realizadas ao longo do seu percurso artístico,

compondo um conjunto harmónico nas temáticas e técnicas utilizadas. A exposição fica patente até dia

27 de fevereiro e pode ser visitada de segunda a sexta, entre 9h00 e as 20h00, na sala de exposições

do IPJ, I.P.

 

 - e-mail
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Renascença

 	Meio: Renascença - Bola Branca

 	Duração: 00:01:29

 	Hora de emissão: 22:57:00 
ID: 39989291

 
01/02/2012

"Especial de Corrida"

 

"Especial de Corrida":

 

- Rali de Portugal;

- estudo da Universidade do Algarve sobre o impacto do Rali de Portugal.
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“Pretendemos continuar e levar o Naval 

Mafalda Freitas, a primeira mulher a assumir a direção do 
clube Clube Naval do Funchal, é formada pela universidade 
do Algarve em Biologia Marinha e Pescas e também diretora 
da Estação de Biologia Marinha do Funchal. O mar não tem 
segredos para esta conceituada praticante de atividades 
náuticas, cuja direção imprimiu uma grande dinâmica ao 
Clube Naval do Funchal. O programa que assinala os 60 anos 
do Clube é disto prova. Pretende celebrar o seu contributo 
ao nível do desenvolvimento do desporto madeirense e a 
projeção dos atletas madeirenses no mundo

Mafalda Freitas

A realização da “I Regata Oceâni-
ca Lisboa – Madeira”, em Julho de 
1950, motivou o surgimento, em 
Maio de 1952, do Clube Naval do 
Funchal. Trata se do mais antigo 
clube náutico madeirense e que está 
na realização dos mais importantes 
eventos náuticos que aconteceram 
na Madeira nos últimos 60 anos. 
Na década de oitenta, o Naval 
arrancou em São Lázaro com as 
modalidades de canoagem, ginásti-
ca, karaté e Judo, assim como cola-
borou na organização nas regatas 
transatlânticas, de Mónaco a Nova 
York, em 1985. O Naval não pos-
suía Secção de Natação, lacuna que 
corrigiu em meados dos anos oiten-
ta, arrancando com esta modali-
dade em moldes ambiciosos, com 
a realização de várias competições 
e grandes prémios no Funchal, cul-
minando com a concretização do 
envio do nadador Paulo Camacho 
aos Jogos Olímpicos de Seul 1988. 
Foi ainda através do Clube Naval 
do Funchal que importantes per-
sonalidades ligadas ao mar estive-
ram na Madeira, nomeadamente o 

comandante Jacques-Yves Costeau 
que, em Agosto de 1956, a convi-
te do CNF proferiu uma conferên-
cia em que abordou o mundo sub-
marino e os oceanos (encontrava-se 
na Madeira a bordo do seu navio de 
investigação “Calypso”). 
Ao longo da sua existência, o Clu-
be Naval do Funchal tem tido um 
papel relevante no incentivo e apoio 
ao desporto, tanto a nível regional 
como nacional. Com os Jogos Olím-
picos Londres 2012 à porta, o Clu-
be Naval do Funchal vai concretizar 
um dos seus projetos mais ambicio-
sos para este ano que é estar pre-
sente com vários atletas. O fei-
to está já garantido com Helena 
Rodrigues na canoagem. A atleta 
do Clube Naval do Funchal foi mes-
mo a primeira madeirense a garan-
tir o apuramento para os Jogos 
Olímpicos deste ano, e vai estar ao 
lado dos seis atletas madeirenses 
que estão também já apurados. São 
eles: João Rodrigues (vela), Marcos 
Freitas (ténis de mesa), Flávio Cruz 
(voleibol), Alberto Paulo (atletismo) 
e Leandra Freitas (judo). 

Tomou posse em 2010 do cargo 
de presidente do Clube Naval do 
Funchal. Qual balanço faz a estes 
dois anos de mandato?
- Foi um desafio que aceitei com 
muito gosto e, apesar de ter ainda 

metade do mandato para cumprir, 
acho que o Clube Naval do Funchal 
está no bom caminho. Quando esta 
direção tomou posse tinha objetivos 
bem definidos e que, de certa for-
ma, tentavam já preparar o Clube 

ENTREVISTA

Dulcina Branco  
Fotos: Fábio Marques
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se apurada para os jogos olímpicos 
pelo que tudo o que são atividades 
náuticas é para manter contando 
em parte com o apoio dos pais dos 
atletas para as deslocações. Temos 
também outras atividades que, não 
sendo náuticas, como a natação, o 
judo e o karate, que estão conso-
lidadas, logo têm condições para 
continuar. A natação movimen-
ta cerca de mil praticantes (jovens 
e menos jovens) por mês, o judo 
movimenta entre 300 a 500 pra-
ticantes mensalmente, e portanto, 
são autosustentáveis. Não vamos 
acabar com qualquer modalida-
de porque tivemos sempre o cuida-
do de não abrir modalidades sem 
haver um estudo prévio. Um bom 
exemplo desta política desportiva 
foi a abertura no ano passado do 
surf modalidade que já conta com 
35 atletas na nossa escola de for-
mação e competição.  
Quais são as fontes de receita do 
Clube Naval do Funchal e os seus 

Naval para os tempos difíceis que 
estamos a viver. Achámos que seria 
fundamental aumentar as recei-
tas e diminuir a dependência face 
aos  subsídios públicos, objetivos 
que nos proposemos atingir e que 
temos vindo progressivamente a 
concretizar. Achámos também que 
era importante proceder a mudan-
ças várias, desde os serviços admi-
nistrativos passando pela centrali-
zação de transportes e a diminui-
ção de recursos humanos sem ter 
que despedir ninguém.
O programa da sua candidatu-
ra teve como linhas orientado-
ras a dinamização das activi-
dades sócio-culturais do Clu-
be, a fomentação das modalida-
des desportivas e a consolidação 
financeira do Clube. Foram atin-
gidos estes objetivos?
- Estão a ser cumpridos. Se não 
conseguimos de uma maneira par-
timos para outra solução mas 
arranjamos sempre maneira de 
contornar as dificuldades que nos 
vão surgindo. O fomento das moda-
lidades desportivas comprova se 
pelo maior número de praticantes 
e pela grande dinâmica que desen-
volvemos no complexo desportivo 
da Nazaré, tanto no ginásio Aqua-
gym como nas piscinas.
Quando tomou posse, colocou 
então uma meta ambiciosa: a 
maior participação de sempre, de 
atletas do Clube Naval do Fun-
chal, nos Jogos Olímpicos Lon-
dres 2012. Qual o ponto da situ-
ação?
- Vamos conseguindo. A Helena 
Rodrigues já está nos Jogos Olím-
picos mas depositamos a esperan-
ça de participação de mais atletas, 
como o David Fernandes na cano-
agem (campeão da Europa nes-
ta modalidade), o Andrei Veste 
no judo e o Luís Pinto na natação. 
Temos grandes esperanças e muita 
vontade em levar o nome da Madei-
ra muito longe mas surgem entra-
ves que dificultam o nosso traba-
lho, como por exemplo, a Fede-

ração Portuguesa de Judo cortou 
parte dos apoios.
Quais são os maiores desafios 
que, atualmente, se apresentam 
ao Clube Naval do Funchal?
- Rentabilizar melhor os espaços 
para obter mais receitas e atrair de 
novo os sócios para a Quinta Cala-
ça, fundamentalmente. A remo-
delação das instalações onde está 
situada a Quinta Calaça, nome-
adamente o seu restaurante, que 
não estava a ser viável, é um dos 
projetos. Este espaço está, nes-
te momento, a ser sujeito a obras 
no sentido de o transformar num 
espaço multiusos para usufruto 
dos sócios e que permita acolher 
eventos diversos, como workshops 
e ações de formação. Há um gru-
po de reformados que utiliza quase 
que diariamente estas instalações 
mas a maioria dos sócios não apro-
veita muito. O usufruto das instala-
ções da sede social acontece sobre-
tudo no verão, durante as férias, 
mas o resto do ano há pouca ade-
são dos sócios e queremos que mais 
pessoas usufruam destes espaços 
de lazer. Queremos também trazer 
mais pessoas para praticar despor-
to no nosso Clube. Vamos atrair as 
pessoas com base no lema de que o 
exercício é saúde e para isso conta-
mos muito com o ginásio Aquagym. 
O que é que é para manter e o 
que vai ser mudado em termos 
do apoio às modalidades des-
portivas? 
- Somos um clube que aposta mui-
to na formação dos mais jovens. 
Vivendo numa ilha rodeada por 
mar, é nosso objetivo proporcio-
nar ao maior número de crian-
ças o acesso ao mar. Nascemos da 
vela, em 2011 tivemos um atleta 
no campeonato do mundo e três no 
campeonato da Europa pelo que 
não podemos defraudar as expec-
tativas destes jovens atletas que 
durante anos prepararam-se para 
atingir este nível. Temos ainda 
um campeão da Europa de canoa-
gem e a primeira atleta madeiren-

{
}

A estrutura está 

afinada e agora é 

deixar andar. Muitos 

dos objetivos que 

esta direcção se 

propos  já se estão a 

concretizar

principais parceiros?
- As nossas maiores receitas pro-
vêm, para além das quotas dos 
sócios, do ginásio AquaGym e do 
complexo de piscinas da Nazaré. O 
maior problema do Clube Naval do 
Funchal Naval é a falta de liquidez 
originada por sucessivos atrasos de 
pagamentos do Governo no âmbito 
do contrato progama das instala-
ções da quinta Calaça.
Se não fosse este atraso, o Clube 
Naval ia-se gerindo sem grandes 
dificuldades. As receitas do clube 
são avultadas mas temos muito cui-
dado com a gestão não só do nos-
so património como dos recursos 
financeiros. Em termos de parcei-
ros contamos com os nossos sócios, 
alguns dos quais gerem empresas 
e que nos patrocinam nos even-
tos maiores mas também temos 
parcerias com muitas empresas 
da Madeira nos diversos ramos. 
Fizemos grandes investimentos 
que foram fundamentais para nos 
salvaguardar em tempo de crise, 
nomeadamente a instalação de pai-
néis e bombas de calor para aque-
cer a água do complexo da Nazaré, 
que foram fundamentais para ate-
nuar os gastos mensais de manu-
tenção. 
Faz sentido continuar a falar 
na rivalidade entre os nadado-
res do Naval e do Nacional, que 
são, desde sempre, os clubes de 
onde saem os melhores nadado-
res madeirenses?
- Fui nadadora do Nacional pelo 
que sempre senti um pouco de 
pressão ao vir para Presidente do 
Naval. Mais recentemente, quando 
o Luís Pinto veio para o Naval, sen-
do um atleta formado no Nacional, 
a rivalidade veio novamente ao de 
cima ou seja, a rivalidade na nata-
ção sempre existiu, e irá existir, 
mas acontece de uma forma salu-
tar. Os responsáveis pela natação 
do Nacional são sócios do Clube 
Naval do Funchal, o Campeonato 
Regional de Natação foi feito nas 
nossas piscinas e, portanto, há um 

rumo ao futuro”
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fair play e uma competição salutar. 
A sua direção marca a diferença 
também pelo facto de ser a pri-
meira mulher a dirigir esta asso-
ciação náutica. Como é que se 
sente neste papel?
- Sinto-me muito bem pois a equi-
pa que me acompanha é fantásti-
ca e sempre me apoiou e incenti-
vou. Penso que hoje em dia a men-
talidade mudou e até acho que pelo 
facto de ser mulher atrai mais a 
atenção à comunicação social tra-
zendo mais visibilidade ao Clube. O 
facto de ser mulher na direção de 
um clube náutico não tem tradição 
mas tem as suas vantagens. Par-
ticipei recentemente num encon-
tro de dirigentes de Clubes náuti-
cos de toda a Espanha em que eu 
era a única mulher. Senti me mui-
to bem acolhida até porque nunca 
até então havia sido convidado um 
dirigente português a participar 
neste encontro e, portanto, foi uma 
oportunidade única para mim mas 
que também abriu portas ao Clube 
Naval do Funchal. 
Como é que se sente a celebrar 
os 60 anos do Clube Naval e que 
eventos destaca no programa? 
- Sinto me muito bem no Clube 
Naval do Funchal o qual frequen-
to desde criança. Sou sócia do Clu-
be desde que nasci e toda a minha 
adolescência foi passada a disfru-
tar dos espaços e a praticar aqui 
atividades. Mesmo quando voltei 
para a Madeira, depois de ter fei-
to a universidade no continente, 
mantive o meu grupo de amigos 
no Clube e o hábito de frequentar 
este espaço com os amigos nos fins 
de tarde e, portanto, é uma gran-
de alegria estar a comemorar mais 
um aniversário do Clube. Em ter-
mos do programa, uma grande pre-
ocupação nossa foi que, tivemos o 
cuidado de que todos os eventos 
fossem feitos sem encargos para 
o Clube. Apostámos nas parcerias 
privadas e o programa de aniver-
sário pode parecer ambicioso mas 
é feito a custo zero para o Clube e {

}

Vou ficar muito 

contente quando 

o Clube Naval for 

auto suficiente e 

não precisar, dos 

subsídios públicos.

com iniciativas muito interessan-
tes, nomeadamente um torneio de 
basquetebol aquático, as regatas, 
o Torneio Internacional de Nata-
ção e a inauguração em Maio da 
galeria dos antigos presidentes do 
Clube Naval do Funchal e o quadro 
de honra com o palmares desporti-
vo do Clube, na casa-mãe.
É também diretora da Estação 
de Biologia Marinha do Funchal. 
Como é que concilia estas duas 
funções?
- Com alguma dificuldade mas tem 
sido muito bom principalmente 
porque fazemos muitas activida-
des em comum o que ajuda prin-
cipalmente neste tempos de crise. 
Conseguimos assim desenvolver o 
mergulho na Madeira e contribuir 
para uma maior divulgação desta 
actividade. A conciliação profis-
sional com a do Clube consegue-se 
com uma boa equipa e com pesso-
as estratégicas nos diversos cargos.

Como é que gostaria de deixar o 
Clube Naval do Funchal no final 
do seu mandato e qual o seu pro-
jeto de sonho para o mesmo?
- Neste primeiro ano foi compli-
cado porque quisemos fazer mui-
tas coisas mas daqui para a fren-
te vai ser a consolidação do que foi 
implementado neste primeiro ano. 
A estrutura está afinada e agora é 
deixar andar. Muitos dos objetivos 
que esta direcção se propos  já se 
estão a concretizar. A remodela-
ção da sede social já está em mar-
cha, a instalação de um sistema 
de energia alternativo nas piscina 
Nazare está concluído, e o obje-
tivo de estar nos Jogos Olímpicos 
de Londres idem. Posso dizer que 
2011 foi um ano de ouro para o 
Clube Naval porque tivemos tantos 
atletas nossos destacados em pro-
vas internacionais. Sabemos que 
vêm aí tempos difíceis mas pre-
tendemos apoiar para que todos 
os nossos atletas tenham estas 
oportunidades. Vamos manter um 
evento internacional na Madeira. 
Cada vez mais o turismo náutico 
e as atividades náuticas são mui-
to importantes para a economia 
regional. Queremos depender cada 
vez menos dos apoios públicos. Vou 
ficar muito contente quando o Clu-
be Naval for auto suficiente e não 
precisar, realmente, dos subsídios 
públicos. Um projeto de sonho é 
a conclusão do cais nascente aqui 
da Quinta Calaça. Pretende se que 
seja melhorado para permitir o 
apoio a todas as modalidades náu-
ticas. Achamos que a Madeira pre-
cisa de melhores acessos ao mar, 
que é a maior e mais barata infra-
estrutura desportiva que temos na 
região. Entendemos que a Madei-
ra não tem os acessos ao mar  sufi-
cientes e necessários para a prática 
das atividades náuticas e, portanto, 
é uma obra importante a melho-
ria daquela infraestrutura. Preten-
demos continuar e levar o “Naval 
rumo ao futuro” que foi o lema da 
nossa candidatura. >

ENTREVISTA
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MAFALDA FREITAS
Presidente do CNF

“O facto de ser mulher na direção de 
um clube náutico não tem tradição 

mas tem as suas vantagens”
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Ganhar nos negócios e na vida passa muito pela atitude | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/02/2012

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=14126

 

Por Hugo Rodrigues 1 de Fevereiro de 2012 Comentar

 

 Criatividade, Empreendedorismo, Empresas, Universidade

 

 &nbsp

 

 Ser um vencedor na vida e nos negócios é, muitas vezes, uma questão de atitude e força de vontade.

Se à promoção destes valores juntarmos ferramentas práticas para a inovação e criatividade nas

empresas, temos um resumo do que foi o seminário Ganhar 2012, que decorreu na passada sexta-

feira no Campus da Penha da Universidade do Algarve, em Faro.

 

 Ao longo de sete horas, seis especialistas abordaram diversos temas, relacionados com

empreendedorismo, inovação e produtividade, numa seleção de ferramentas que podem ser muito

úteis aos empresários. Quem não pôde estar presente, pode ver parte destas intervenções no site da

Beon, empresa que organizou o evento, no endereço www.beon-algarve.com.

 

 A meio do seminário, houve um autêntico reforço de energia positiva, introduzido por Carla Dias,

especialista em organização empresarial, motivação e coaching de indivíduos.

 

 A palestra que antecedeu a pausa para almoço pareceu não deixar ninguém indiferente e até deu

origem a uma sessão de autógrafos improvisada. Carla Dias é também a autora do livro Top Service -

A escolha é sua!, onde estão resumidos os princípios das dinâmicas apresentações que tem feito um

pouco por todo o país.

 

 Acima de tudo, aquilo que eu transmito tem a ver com uma missão pessoal que assumi, que é

melhorar o serviço em Portugal e, porque não, no mundo, explicou Carla Dias ao Sul Informação, à

margem da sessão.

 

 A mensagem que eu quero passar é que servir é um ato digno, não é subserviência e é, de facto,

uma arte. Tento combater um paradigma que existe na nossa cultura de que servir é subserviência,
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resumiu.

 

 E, no fundo, tudo começa numa transformação interna, que passa para o exterior na forma de um

sorriso sincero. Neste campo, Carla Dias dá o exemplo e é com um sorriso constante e uma atitude

constantemente positiva que recebe e conversa com quem a aborda.

 

 Esta palestra centrou-se em três mensagens. Uma é que a atitude é uma escolha nossa, outra que

mais que motivar é necessário inspirar as pessoas e, finalmente, que se deve escolher servir a

empresa e colegas em primeiro lugar, pois o cliente vai sempre sentir esse efeito, disse Carla Dias.

 

 A mensagem que a especialista em motivação trouxe a Faro é completamente transversal a todas as

áreas de negócio e às vidas pessoais. O que eu procuro com as minhas palestras é provocar "insights"

nas pessoas. Mais do que formar ou ensinar, quero colocar as pessoas a pensar nas suas próprias

vidas. E é curioso que ainda agora vieram duas pessoas ter comigo dizendo que vão mudar a sua vida,

revelou Carla Dias.

 

 Eu gosto de acreditar que, em alguns casos, as minhas palestras e o livro são suficientes para mudar

a vida de alguém. Se houver dois ou cinco por cento para quem é suficiente, eu já me dou por muito

satisfeita, afirmou.

 

 Carla Dias tem trabalhado com empresas de diferentes dimensões, que pretendem melhorar o seu

serviço ao cliente e organização interna, até porque as lideranças nem sempre têm a consciência que

também podem melhorar.

 

 Num mundo ideal, tudo começa pelo topo. Mas existem circunstâncias onde o topo não está

consciente desta necessidade. E das duas uma: ou desistem do processo de organização, ou

independentemente de o topo não alinhar, as pessoas fazem-no por si próprio e rapidamente

encontram oportunidades. É raro, mas acontece, contou.

 

 Além deste reforço de motivação, os participantes no seminário colheram ainda contributos de João

Laborinho Lúcio, que falou da importância da propriedade intelectual, deixando exemplos de casos de

sucesso como o Pastel de Belém e a Apple. Já Carla Machado abordou a Estratégia de Marketing para

pequenas e médias empresas, com sugestões e exemplos práticos de como as boas ideias se podem

tornar em produtos inovadores.

 

 Pedro Raposo e Marta Gaudêncio falaram sobre internacionalização e os cuidados jurídicos a ter no

decorrer deste processo. Filomena Ramilo encerrou o seminário com a palestra Alterações à fiscalidade

em 2012 e como melhor se pode preparar para as receber, o que se deve ter conta para reduzir as

taxas e como se pode beneficiar de algumas medidas, nomeadamente na lei laboral.

 

Página 337



 Organização já pensa na edição 2013

 

 O seminário Ganhar deverá voltar ao Algarve no ano que vem, no seguimento do sucesso que a

organização considerou que a edição do presente ano teve. O projeto Beon, promovido pelas

empresárias Cláudia Fonseca e Sónia Rodrigues, recebeu feedback positivo da parte do público e já

pensa no futuro.

 

 Para o arranque, o primeiro desafio foi uma aposta ganha. E já estão a nascer os próximos com as

propostas que ficaram lançadas em cima da mesa, disse Cláudia Fonseca, uma das mentoras do

projeto. Para já ficou a proposta de fazer o Ganhar 2013 e tornar o evento anual, bem como

desenvolver os temas expostos em propostas de sessões mais aprofundadas. O caminho faz-se

caminhando, já demos os primeiros passos, agora é continuar, resumiu.

 

 Sentir que no fim do dia os participantes se dirigem a nós e agradecem, referindo que aqui e ali

naquele tema específico conseguiram esclarecer as dúvidas que tinham e que acabaram também por

ter a oportunidade de falar com aquele orador específico e aprofundar o seu caso particular, mostra-

nos que valeu a pena esta iniciativa, todo o empenho e dedicação, considerou, ainda Cláudia Fonseca.
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Por Sul Informação 1 de Fevereiro de 2012 Comentar

 

 Autarquias, Portimão, PS

 

 &nbsp

 

 Como constrói um Município sujeito a um Plano de Saneamento Financeiro uma imagem externa

positiva? As privatizações, no quadro do setor empresarial local, são uma ameaça ou uma

oportunidade para a economia local? No atual quadro de austeridade, quais as prioridades decisivas

para o Município de Portimão? Que papel está reservado às freguesias e aos municípios no âmbito

desta Reforma da Administração?E como se processou esta reforma no resto dos países da União

Europeia?

 

 Estas serão algumas questões que servirão de ponto de partida para a Convenção Autárquica do PS

de Portimão, que decorrerá no próximo sábado, dia 4 de fevereiro, no Teatro Municipal de Portimão e

contará com a presença do dirigente nacional Francisco Assis.

 

 Segundo Luís Carito, presidente da Comissão Política de Portimão, esta é uma das primeiras

iniciativas que decorrerão durante o ano de 2012 com o objetivo de iniciar a construção de um

programa de governo local para o próximo ciclo eleitoral.

 

 Portimão, TEMPO - Teatro Municipal de Portimão, 4 de Fevereiro de 2012

 

 14H00 - Registo dos participantes

 

 14H30 - Sessão de Abertura

 

 . 14h30 - Presidente da Concelhia - Luís Carito
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 . 14h45 - Presidente da Federação - Miguel Freitas

 

 As Alternativas para o desenvolvimento do Município e do Sector Empresarial Local

 

 . 15h00 - Como um Município sujeito a um Plano de Saneamento Financeiro constrói uma imagem

externa positiva. As privatizações, no quadro do setor empresarial local, são uma ameaça ou uma

oportunidade para a economia local? - Universidade de Lisboa - Carlos Lobo

 

 . 15h30 - No atual quadro de austeridade, quais as prioridades decisivas para o Município de Portimão

- Universidade do Algarve - Francisco Serra

 

 16h00 - Debate

 

 16h30 - Intervalo

 

 Reforma da Administração Local: Lei eleitoral Autárquica, reorganização do mapa autárquico, gestão

municipal, finanças locais

 

 . 17h00 - Reforma da Administração Local Perspetiva das Freguesias - ANAFRE/Presidente da Junta

de Freguesia da Sé (Faro) - Joaquim Teixeira

 

 . 17h20 - Reforma da Administração Local - Perspetiva dos Municípios - Presidente Câmara Municipal

Portimão - Manuel da Luz

 

 . 17h40 - Reforma Administrativa, Experiência Europeia Comparada - Ex. CCDR Algarve - João Faria

 

 18h00 - Debate

 

 18h30 - Sessão de Encerramento

 

 Apresentação das conclusões -Secretariado Concelhia Portimão - Maria da Luz Sant'Ana

 

 Sessão de Encerramento -Dirigente Nacional Partido Socialista - Francisco Assis
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ESTÁ A CHEGAR O CAMPEONATO NACIONAL UNIVERSITÁRIO DE SURF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/02/2012

Meio: Canal Superior Online - Canal

Superior Informação Online

URL: http://informacao.canalsuperior.pt/play-off/12712

 

Se queres entrar na onda tens até amanhã para te inscreveres na prova, marcada para os dias 11 e

12 de fevereiro, na Praia de Faro.

 

 É a primeira etapa do Campeonato Nacional Universitário de Surf e realiza-se no Centro Náutico de

Faro, a 11 e 12 de fevereiro. As inscrições, para quadro feminino e masculino, encerram amanhã.

 

 O CNU de Surf terá duas etapas de apuramento. A segunda realiza-se em Matosinhos a 28 e 29 de

abril. Depois haverá uma fase final individual para apurar os campeões nacionais universitários.

 

 A organização da etapa de Faro é da Associação Académica da Universidade do Algarve e conta com o

apoio do Clube de Surf de Faro.

 

 2012-02-01 18:21:18
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Carlos Rafael Lopes é o novo presidente do Cineclube de Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/01/2012

Meio: Jornal do Algarve.pt
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cineclube-de-faro/

 

Carlos Rafael Lopes já tinha pertencido à direção do CCF durante sete anos

 

 

 

O Cineclube de Faro acaba de eleger a sua nova direção, presidida por Carlos Rafael Lopes. Este é o

"cineclube" mais antigo do Algarve, e um dos mais antigos, com atividade ininterrupta, do país.

 

 

Sócio desde 1998, Carlos Rafael Lopes pertenceu à Direção do CCF entre 2000 e 2007. Agora, após

breve interregno, volta para presidir aos destinos da prestigiada associação cultural algarvia.

 

 

Com 33 anos de idade e sendo bolseiro de investigação no Instituto de Biotecnologia da Universidade

do Algarve, Carlos Rafael Lopes tem tido uma intervenção ativa e dinâmica no meio cultural e

académico farense, o que poderá contribuir para a renovação e rejuvenescimento do Cineclube.

 

 

A nova direção conta também com Joana Costa, 30 anos, igualmente bolseira de investigação, no

Centro de Ciências do Mar e Ambiente da Universidade do Algarve, e ativa presença em vários

projetos culturais de Faro, como a Associação Cultural ArQuente ou a Rádio Universitária do Algarve,

além das sessões do Cineclube de Faro. O seu interesse pelo cinema é igualmente atestado pela

frequência do Mestrado de Cinema da Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa.

 

 

Carlos Rafael Lopes convidou ainda João Madeira, 35 anos, licenciado em Engenharia do Ambiente e

coordenador de projeto. Integra igualmente os corpos dirigentes da Associação Almargem, com sede

em Loulé, onde reside atualmente, embora seja natural de Faro. A sua ligação ao Cineclube de Faro é

antiga pois sempre foi frequentador regular das respetivas sessões e atividades.
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A direção é completada por Ana Lúcia Correia, 50 anos, professora do ensino secundário na Escola

João de Deus, e Anabela Moutinho, 52 anos, igualmente professora do ensino secundário e que

cumprirá, neste presente mandato de dois anos, o seu último enquanto dirigente do CCF.
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Antena 1

 	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:05:32

 	Hora de emissão: 13:23:00 
ID: 39971451

 
31/01/2012

Auditoria externa às contas da Assoc.

Académica da UAl

 

A Associação Académica da Universidade do Algarve encomendou uma auditoria externa às contas. A

nova direção, que tomou posse no início deste mês, diz ter encontrado um buraco de 400 mil euros.

Entretanto a CGD deu luz verde a um empréstimo de 350 mil euros para pagar em quatro anos.

Declarações de Pedro Barros, Assoc. Académica e Guilherme Portada.
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Guilherme Portada assegura que situação da AAUAlg já era difícil quando tomou posse
em 2010 | Sul Informação
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Por Sul Informação 31 de Janeiro de 2012 Comentar

 

 Associação Académica, Crise, Empresas, Universidade

 

 &nbsp

 

 O ex-presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve Guilherme Portada defendeu

esta terça-feira que a direção que lhe sucedeu e tomou posse há cerca de um mês tem todas as

condições para trabalhar e que foi ele quem deu início ao caminho para a reestruturação financeira da

associação, cujas contas já eram deficitárias quando tomou posse em 2010.

 

 Guilherme Portada reagiu com um comunicado ao anúncio feito esta manhã pela atual Direção Geral

da AAUAlg de que iria solicitar uma audição externa, para apurar as causas do passivo de 400 mil

euros com que se depararam, ao tomar posse da coletividade.

 

 No seu comunicado, Guilherme Portada questionou o timing do anúncio, na semana que se inicia, em

que vários alunos do Ensino Superior vêm a sua bolsa recusada.

 

 A Direção da Associação Académica da Universidade do Algarve, em vez de se concentrar no tema

das bolsas de Acão Social e nos demais problemas dos nossos colegas, decidiu avançar com uma

conferência de imprensa sobre a situação financeira da AAUALG e anunciar uma auditoria às contas

desde 2007, criticou.

 

 Apesar de o tema central da conferência de imprensa de hoje, a que Guilherme Portada assistiu, ter

sido a situação financeira da AAUAlg, o atual presidente da associação Pedro Barros até se debruçou

sobre a questão das dificuldades dos colegas, no seguimento da questão de uma jornalista.

 

 Pedro Barros disse estar atento ao tema e anunciou que chegou a ter uma reunião agendada sobre o

assunto com a tutela, para esta semana, mas que esta foi adiada para daqui a duas semanas.
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 No comunicado, Guilherme Portada afirmou ainda que, quando chegou à presidência da associação,

em 2010, a situação financeira já era difícil e garantiu que teve de assinar uma livrança que já vinha

do passado para garantir o funcionamento corrente da AAUAlg. Mas, disse, nem por isso seguiu pelo

mesmo caminho.

 

 Os antecessores de Guilherme Portada na direção da associação foram Pedro Barros e o seu atual

tesoureiro, Eduardo Almeida, os dois oradores no encontro com os jornalistas.

 

 Foi a Direção a que presidi em 2011 que elaborou um Plano de Reestruturação Financeiro da

Associação Académica da Universidade do Algarve, que só não avançou porque foi necessário obter da

Universidade outro quadro de suporte à negociação com a Banca. Contudo, como reconhece agora a

atual Direção, o empréstimo tornou-se essencial devido a decisões de gestão tomadas desde 2006,

com a participação de vários dos atuais dirigentes, lê-se no comunicado de Guilherme Portada.

 

 A atual direção deixou claro esta terça-feira que este era um processo que já vinha de trás e deu a

entender que a intervenção da UAlg e dos Serviços de Ação Social da instituição, a quem a agradeceu

publicamente, foi fundamental para que o processo chegasse a bom termo.

 

 Defendamos, todos, o prestígio da associação, os estudantes mais carenciados e concentremo-nos,

todos, nos estudantes, na ação social escolar, nas questões pedagógicas, em vez de gastar tempo

com "questões externas" à associação, servindo interesses que não os dos estudantes, concluiu

Guilherme Portada, depois de fazer o pedido deixemo-nos de politiquices!.
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Nova direção da Associação Académica descobre passivo de 400 mil euros e pede
auditoria externa (atualizado) | Sul Informação
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Por Hugo Rodrigues 31 de Janeiro de 2012 Comentar

 

 AAUALG, Universidade

 

 &nbsp

 

 A nova direção da Associação Académica da Universidade do Algarve anunciou esta terça-feira, em

conferência de imprensa, que descobriu um passivo de 400 mil euros nas contas da AAUAlg.

 

 Face a esta grave situação financeira da Associação, os novos corpos diretivos vão pedir uma

auditoria externa para analisar as origens e os contornos exatos do rombo nas contas, bem como para

avaliar os serviços da AAUAlg que são deficitários.

 

 No encontro mantido esta terça-feira com os jornalistas, o tesoureiro da AAUAlg Eduardo Almeida

confessou que este não é o cenário que [a nova direção] desejava, mas aquele que encontrou, mas

reafirmou o objetivo assumido pela sua candidatura de reequilibrar as contas da associação.

 

 O caminho para o saneamento e estabilização das contas da associação passa pela contração de um

empréstimo de 350 mil euros, que foi fechado na passada semana, após um esforço final das

entidades envolvidas.

 

 Esta negociação começou em julho passado, por iniciativa da anterior direção geral liderada por

Guilherme Portada, mas só agora foi possível garantir o empréstimo a quatro anos.

 

 Com este montante, a AAUAlg vai pagar as dividas mais prementes, nomeadamente a fornecedores.

Os 47 funcionários da AAUAlg, que tem também uma relevante componente empresarial, foram

entretanto ressarcidos das remunerações em atraso. Pagámos na passada semana os valores devidos

pelo subsídio de Natal de 2011 e parte do mês de dezembro. Ontem regularizámos o pagamento de

janeiro a todos os funcionários, adiantou o tesoureiro.
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 O próximo passo é solicitar uma auditoria externa, que clarifique toda a situação, revelou o

presidente da AAUAlg Pedro Barros. Queremos apurar as situações menos boas do passado, para

podermos ter um futuro sustentável, referiu. Uma medida aprovada não só pela direção geral, mas

também pelo Conselho Fiscal e pela Mesa da Assembleia Magna da AAUAlg, cujos responsáveis

marcaram presença na Conferência de Imprensa.

 

 Quanto às causas do passivo, Pedro Barros prefere esperar pelos resultados da auditoria. Uma

tomada de posição que também é válida para a última edição da Semana Académica (SA), que a

anterior direção já havia admitido que deu prejuízo. Sabemos que a SA corresponde a grande parte do

orçamento anual, mas não sabemos dizer se é a responsável pelo valor do passivo, disse Pedro

Barros.

 

 A análise às contas da AAUAlg vai incidir em todos os mandatos ocorridos desde a última vez que um

documento deste género foi solicitado, em 2007. Ou seja, também vão ser auditados os dois primeiros

mandatos de Pedro Barros (2007 e 2008) e o mandato de Eduardo Almeida (2009), atualmente

presidente e tesoureiro da AAUAlg, para além dos dois de Guilherme Portada (2010 e 2011).

 

 Nesta auditoria também será feita uma análise a todos os serviços. Nós já tínhamos a noção que era

necessária uma reestruturação, mas o documento vai ajudar, disse Pedro Barros. Mas vamos fazer

todos os esforços para manter todos os serviços e funcionários, adiantou.

 

 Pedro Barros afirmou ainda que terá todo o gosto em tornar públicos os resultados desta auditoria,

que estima que poderá levar dois ou três meses a ser concluído, embora não dê garantias de prazos.

 

 No ano em que a AAUAlg vai celebrar os 15 anos, Pedro Barros deixou claro que é importante ter

dados concretos para dar a estabilidade necessária à associação, para que haja mais 15 anos.

 

 Guilherme Portada diz não temer resultados da auditoria

 

 Quem não deve, não teme!. Foi desta forma que Guilherme Portada reagiu ao anúncio dos seus

sucessores na Direção Geral da AAUAlg de que vão solicitar uma auditoria para apurar as causas do

passivo de 400 mil euros que encontraram na coletividade.

 

 Quanto aos valores da dívida, Guilherme Portada prefere refletir um pouco antes de falar sobre o

assunto. O ex-presidente da AAUAlg assistiu à conferência de imprensa desta manhã, na condição de

aluno da instituição e falou com os jornalistas presentes à margem da sessão.

 

 (atualizado às 12h45)
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ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA U.ALGARVE PEDE AUDITORIA EXTERNA ÀS SUAS
CONTAS
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/01/2012

Meio: Canal Superior Online - Canal

Superior Informação Online

Jornalistas: Rita Himmel

URL: http://informacao.canalsuperior.pt/noticia/12703

 

A Associação Académica da Universidade do Algarve vai pedir uma auditoria externa às suas contas,

uma vez que regista dívidas no valor de 400 mil euros.

 

 A Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUALG) decidiu pedir uma auditoria externa às

suas contas, anuncia o seu novo presidente, Pedro Barros.

 

 Em funções desde o início do mês, Pedro Barros afirma que a nova direção se deparou com dívidas de

400 mil euros acumuladas ao longo dos últimos anos. Queremos pôr um travão a estas dívidas, disse

em declarações ao Canal Superior. Para isso, conta com a auditoria externa para apontar o caminho a

seguir.

 

 O dirigente académico admite que é necessário equacionar a exequibilidade dos vários eventos e

serviços oferecidos pela AAUALG para garantir a sua sustentabilidade.

 

 Para além de definir onde devem ser feitos cortes, decisão para a qual conta com o apoio da Reitoria,

Pedro Barros afirma que é necessário gerar mais receitas, objetivo que espera atingir através de dois

projetos principais, o Academia XXI e o Cartão Académico.

 

 No primeiro caso, trata-se de um serviço que permita a realização de impressões e cópias em modo

self-service em toda a Universidade do Algarve.

 

 No segundo caso, o dirigente refere-se ao projeto, desenvolvido pela associação, que prevê a

existência de um cartão que ofereca uma série de descontos e parcerias com entidades privadas, de

forma a unir os estudantes de Ensino Superior a nível nacional.

 

 POR

 

  31/01/2012 18:03
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