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Criação de peixes exóticos avança no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/09/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=47408

 

05-09-2011 10:36:00

 

 A produção de corais e peixes exóticos e a criação de um centro náutico para alojar temporariamente

pessoas que vivem em barcos são alguns dos projetos ligados ao mar que estão a nascer no

Barlavento algarvio.

 

 A pesca e venda de sardinha fresca por uma empresa que abriu este verão em Portimão constituem

outro negócio que está a florescer naquela zona, antevendo uma aposta crescente num setor que

perdeu terreno nos últimos anos.

 

 Em julho foi também criada a Plataforma Mar do Algarve, uma entidade que reúne empresas,

autarquias e a Universidade do Algarve e cujo intuito é desenvolver o "cluster" do mar na região e

internacionalizar produtos.

 

 A internacionalização é justamente um dos objetivos de um jovem casal de biólogos marinhos que vai

produzir corais e peixes exóticos destinados sobretudo a clientes no estrangeiro que se dedicam ao

"hobby" dos aquários.

 

 Como as espécies que Mafalda e João querem produzir são originárias do Pacífico, do Mar Vermelho e

das Caraíbas, são necessários ainda pareceres oficiais para avançar com o projeto, o que deverá

acontecer ainda este ano.

 

 A ideia é adquirir os reprodutores no mercado europeu e fazer criação em tanques de água salgada a

instalar num lote que a empresa Aljezur Reef Center já comprou à autarquia, explicou Mafalda

Guilherme.

 

 A poucos quilómetros, em Lagos, uma família que dirige um estaleiro naval prepara-se também para

lançar a construção de um centro náutico com valências que, segundo Hugo Henriques, são "únicas no

país".
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 Como muitos dos clientes do estaleiro são estrangeiros e vivem nos barcos, os donos da Sopromar

lembraram-se de criar, num edifício construído de raiz, um centro náutico com alojamento, oficinas,

restaurante, loja e escritórios.

 

 O projeto, que representa um investimento de três milhões de euros, já está aprovado e poderá

avançar no terreno até ao final do ano para abrir até 2013, estimou aquele responsável.

 

 Ainda no Barlavento, em Portimão, uma outra empresa a funcionar há três meses espera dar novo

fôlego ao setor das pescas, referiu à Lusa André Dias, de 32 anos, que se juntou a dois sócios para

criar a Arrifana Mar.

 

 Ligados à pesca desde crianças, André, António Santos e João Duarte elegeram a sardinha como a

"menina" dos seus olhos e num bom dia, que acontece normalmente no verão, chegam a apanhar dez

toneladas de peixe, contaram.

 

 Contudo, sublinhou António, o mais importante não é pescar muito, mas conservar bem o peixe para

chegar "fresquinho" à lota, até porque a pesca, "tal como a bolsa", é um "negócio volátil" com preços

"que oscilam ao minuto".

 

 A Arrifana Mar e a Sopromar são duas das três empresas privadas que fazem parte da comissão

instaladora da Plataforma Mar do Algarve.

 

 

Setúbal: Festa de Nossa Senhora da Saúde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/09/2011

Meio: Impresso Online

URL: http://www.jornalimpresso.com/?p=15570

 

Domingo, 04 Setembro 2011 | 23:11 Europe/Lisbon

 

  |

 

 As tradicionais cavalhadas à antiga portuguesa são um dos principais atrativos da Festa de Nossa

Senhora da Saúde, que se realiza entre os dias 8 e 11, em Vila Fresca de Azeitão.

 

 Foto: DR

 

 A festividade, que decorre junto da Igreja de S. Simão, tem início marcado para o dia 9, com a
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abertura oficial do arraial, em que atua a Orquestra Ligeira "Bohémia" da Sociedade Filarmónica

Providência e a Real Tuna da Universidade do Algarve.

 

 A festividade, criada em 1723 e organizada pela Sociedade Filarmónica Providência, em colaboração

com a paróquia de S. Simão e com o apoio da Câmara Municipal de Setúbal, da Junta de Freguesia de

S. Simão e de outras entidades, inclui, ao final da noite, um baile com os "Setúbal Trio".

 

 No dia 10, às 16h00, há cavalhadas à antiga portuguesa, prova equestre com origem no século XVIII,

onde os cavaleiros se esforçam por acertar com um varão numa argola pendurada a alguns metros de

altura. O evento decorre na denominada Estrada do Rio, via perpendicular à EN 10.

 

 No mesmo dia, mais tarde, às 22h00, é a vez do grupo "ToquiVozes" subir ao palco. Uma hora

depois, os "Atual Band" animam mais uma noite de baile.

 

 No último dia de festejos, uma procissão percorre as ruas de Vila Fresca e de Vendas de Azeitão a

partir das 15h00. Um momento de animação musical com Nuno Rafael está previsto para as 18h00,

seguindo-se um concerto pela banda da Sociedade Filarmónica Providência, às 21h30.

 

 O programa da festividade religiosa é antecedido, no dia 8, às 21h00, de uma missa de natividade de

Nossa Senhora da Saúde.

 

 URL curta: http://www.jornalimpresso.com/?p=15570

 

 

Criação de peixes exóticos e centro náutico são novos projetos ligados ao mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/09/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=119559

 

A produção de corais e peixes exóticos e a criação de um centro náutico para alojar temporariamente

pessoas que vivem em barcos são alguns dos projetos ligados ao mar que estão a nascer no

Barlavento algarvio.

 

 A pesca e venda de sardinha fresca por uma empresa que abriu este verão em Portimão constituem

outro negócio que está a florescer naquela zona, antevendo uma aposta crescente num setor que

perdeu terreno nos últimos anos.

 

 Em julho foi também criada a Plataforma Mar do Algarve, uma entidade que reúne empresas,
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autarquias e a Universidade do Algarve e cujo intuito é desenvolver o "cluster" do mar na região e

internacionalizar produtos.

 

 A internacionalização é justamente um dos objetivos de um jovem casal de biólogos marinhos que vai

produzir corais e peixes exóticos destinados sobretudo a clientes no estrangeiro que se dedicam ao

"hobby" dos aquários.

 

 Como as espécies que Mafalda e João querem produzir são originárias do Pacífico, do Mar Vermelho e

das Caraíbas, são necessários ainda pareceres oficiais para avançar com o projeto, o que deverá

acontecer ainda este ano.

 

 A ideia é adquirir os reprodutores no mercado europeu e fazer criação em tanques de água salgada a

instalar num lote que a empresa Aljezur Reef Center já comprou à autarquia, explicou Mafalda

Guilherme à Lusa.

 

 A poucos quilómetros, em Lagos, uma família que dirige um estaleiro naval prepara-se também para

lançar a construção de um centro náutico com valências que, segundo Hugo Henriques, são "únicas no

país".

 

 Como muitos dos clientes do estaleiro são estrangeiros e vivem nos barcos, os donos da Sopromar

lembraram-se de criar, num edifício construído de raiz, um centro náutico com alojamento, oficinas,

restaurante, loja e escritórios.

 

 O projeto, que representa um investimento de três milhões de euros, já está aprovado e poderá

avançar no terreno até ao final do ano para abrir até 2013, estimou aquele responsável.

 

 Ainda no Barlavento, em Portimão, uma outra empresa a funcionar há três meses espera dar novo

fôlego ao setor das pescas, referiu à Lusa André Dias, de 32 anos, que se juntou a dois sócios para

criar a Arrifana Mar.

 

 Ligados à pesca desde crianças, André, António Santos e João Duarte elegeram a sardinha como a

"menina" dos seus olhos e num bom dia, que acontece normalmente no verão, chegam a apanhar dez

toneladas de peixe, contaram.

 

 Contudo, sublinhou António, o mais importante não é pescar muito, mas conservar bem o peixe para

chegar "fresquinho" à lota, até porque a pesca, "tal como a bolsa", é um "negócio volátil" com preços

"que oscilam ao minuto".

 

 A Arrifana Mar e a Sopromar são duas das três empresas privadas que fazem parte da comissão

instaladora da Plataforma Mar do Algarve.
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 Redacção/RS

 

 12:28 segunda-feira, 05 setembro 2011

 

 

Peixes exóticos made in Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/09/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=19616&visual=8&id=0&print_article
=1

 

05-09-11

 

 A produção de corais e peixes exóticos e a criação de um centro náutico para alojar temporariamente

pessoas que vivem em barcos são alguns dos projetos ligados ao mar que estão a nascer no

Barlavento algarvio.

 

 A pesca e venda de sardinha fresca por uma empresa que abriu este verão em Portimão constituem

outro negócio que está a florescer naquela zona, antevendo uma aposta crescente num setor que

perdeu terreno nos últimos anos.

 

 Em julho foi também criada a Plataforma Mar do Algarve, uma entidade que reúne empresas,

autarquias e a Universidade do Algarve e cujo intuito é desenvolver o "cluster" do mar na região e

internacionalizar produtos.

 

 A internacionalização é justamente um dos objetivos de um jovem casal de biólogos marinhos que vai

produzir corais e peixes exóticos destinados sobretudo a clientes no estrangeiro que se dedicam ao

"hobby" dos aquários.

 

 Como as espécies que Mafalda e João querem produzir são originárias do Pacífico, do Mar Vermelho e

das Caraíbas, são necessários ainda pareceres oficiais para avançar com o projeto, o que deverá

acontecer ainda este ano.

 

 A ideia é adquirir os reprodutores no mercado europeu e fazer criação em tanques de água salgada a

instalar num lote que a empresa Aljezur Reef Center já comprou à autarquia, explicou Mafalda

Guilherme à Lusa.
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 A poucos quilómetros, em Lagos, uma família que dirige um estaleiro naval prepara-se também para

lançar a construção de um centro náutico com valências que, segundo Hugo Henriques, são "únicas no

país".

 

 Como muitos dos clientes do estaleiro são estrangeiros e vivem nos barcos, os donos da Sopromar

lembraram-se de criar, num edifício construído de raiz, um centro náutico com alojamento, oficinas,

restaurante, loja e escritórios.

 

 O projeto, que representa um investimento de três milhões de euros, já está aprovado e poderá

avançar no terreno até ao final do ano para abrir até 2013, estimou aquele responsável.

 

 Ainda no Barlavento, em Portimão, uma outra empresa a funcionar há três meses espera dar novo

fôlego ao setor das pescas, referiu à Lusa André Dias, de 32 anos, que se juntou a dois sócios para

criar a Arrifana Mar.

 

 Ligados à pesca desde crianças, André, António Santos e João Duarte elegeram a sardinha como a

"menina" dos seus olhos e num bom dia, que acontece normalmente no verão, chegam a apanhar dez

toneladas de peixe, contaram.

 

 Contudo, sublinhou António, o mais importante não é pescar muito, mas conservar bem o peixe para

chegar "fresquinho" à lota, até porque a pesca, "tal como a bolsa", é um "negócio volátil" com preços

"que oscilam ao minuto".

 

 A Arrifana Mar e a Sopromar são duas das três empresas privadas que fazem parte da comissão

instaladora da Plataforma Mar do Algarve.

 

 Algarve Primeiro/Lusa

 

 

Criatividade e inovação, no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/09/2011

Meio: Human.pt

URL: http://www.human.pt/noticias/set_2011/05_09_11noticia1.htm

 

De 14 a 17 deste mês, o Algarve vai receber a décima segunda edição da Conferência Europeia de

Criatividade e Inovação (ECCI XII). Trata-se de um evento que juntará alguns dos maiores

especialistas a nível mundial nestas temáticas, em cenários tão variados como a Escola Superior de

Saúde da Universidade do Algarve, o Teatro das Figuras, a Aldeia da Tôr, as ruínas de Milreu ou o
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castelo de Loulé, entre outros locais.

 

 O público terá à sua disposição diversos eventos gratuitos: 45 'workshops', 24 conferências e seis

painéis temáticos, distribuídos pelos diferentes dias e espaços, para além de diversas actividades

lúdico/ culturais de grande originalidade e abertas à participação desse mesmo público.

 

 Logo a abrir o programa da conferência, na manhã de dia 14, o Teatro das Figuras será palco de um

original espectáculo de abertura, onde a colaboração é a palavra de ordem. Sob a coordenação do

artista Carlos Mendes, o público será convidado a participar e, simulando a orquestra, será o

responsável pela interpretação do Coro dos Escravos - Va Pensieri, da Ópera Nabucco, de Verdi. À

noite, a Aldeia da Tôr será o cenário de uma verdadeira festa de aldeia, onde não faltarão bailes,

mostras de gastronomia e artesanato, exibições musicais e representações teatrais. Participantes da

ECCI XII e população irão unir-se numa festa comum baseada no filme Jour de Féte, de Jacques Tati.

Haverá a colaboração do grupo de teatro Ao Luar e da companhia de dança Palinka, e as actuações

dos artistas Ismael Abujarad e 2nd Adolescence (além de Carlos Mendes).

 

 Na noite seguinte, a 15 de Setembro, será a vez da cidade de Faro receber os Nite Flights, um

conjunto de actuações e performances inteiramente abertos ao público, em que a criatividade será o

denominador comum. Música, performances, arte, projecção vídeo e conferências espontâneas serão

alguns dos ingredientes, a que se juntará um concerto a decorrer no Fórum Algarve.

 

 Com todas estas actividades, a organização da ECCI XII pretende aproximar a conferência em si da

comunidade, proporcionando aos seus participantes momentos de verdadeira colaboração e, em

simultâneo, levar ao maior número possível pessoas os princípios e as ideias orientadoras do evento.

 

 De assinalar que o evento se vai realizar este ano em Portugal depois de todas as anteriores edições

terem tido lugar no Norte da Europa. A organização adianta ainda que a conferência decorrerá como

se de uma peça de teatro se tratasse, actuando o participante como personagem de uma história,

previamente escolhida por si no acto de inscrição. Mais. Trazer métodos e instrumentos colaborativos

das artes, das ciências, dos negócios, da educação, da tecnologia e do desenvolvimento social que

possam ser adaptados à inovação organizacional e fazer dos participantes protagonistas activos no

decorrer da conferência são alguns dos pontos-chave do evento, que devido ao seu formato inovador

se assume como uma mais-valia para o Algarve, região cuja face mais escondida será dada a

conhecer a todos os participantes, os quais terão a possibilidade de assistir a 'workshops' e outras

actividades em locais verdadeiramente improváveis, a maioria deles no interior.

 

 A conferência resulta de uma parceria entre a Apgico - Associação Portuguesa de Criatividade e

Inovação, a Universidade do Algarve, o Centro Regional para a Inovação do Algarve (CRIA), o Centro

de Investigação sobre o Espaço e as Organizações (CIEO), a Universidade de Cartagena, a Fundação

Brasil Criativo e a Associação Industrial Portuguesa (AIP).
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 Mais informações no 'site' do evento, aqui.

 

 A European Association for Creativity & Innovation (EACI)é uma organização europeia sem fins

lucrativos focada no conhecimento, na criatividade e na inovação.

 

 05/09/11

 

 

Exposições

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 04/09/2011

Meio: Correio da Manhã - Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Entrelaçar Olhão na Ria Formosa, numa noite romana e num café concerto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/09/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=50985

 

Entre os dias 5 e 11 de setembro Olhão acolhe a sua primeira Semana Cultural, intitulada Recortes de

Olhão. Uma organização da Divisão de Cultura do Município de Olhão onde se incluem, entre outras

iniciativas, uma Noite Romana, um passeio pela zona histórica e pelo património cultural de

Moncarapacho ou um café-concerto no Auditório Municipal

 

 Aproveitando as noites mornas e o final das férias, a cultura volta a estar em destaque na cidade

olhanense. Com vários eventos previstos tão diferenciados, o difícil será escolher em quais deles

participar. No dia 5, ? s 18h00, a Biblioteca Municipal de Olhão acolhe a conferência A Ria Formosa,

pelo professor Sadat Muzavor, na qual se pretende abordar a origem, a evolução e os ecossistemas da

Ria Formosa. Sadat Muzavor foi professor e investigador na Universidade do Algarve, na Faculdade de

Ciências do Mar e Ambiente, tendo publicado em 2010 o 6º e último volume do Roteiro Ecológico da

Ria Formosa.

 

 No dia seguinte, 6 de setembro, ? s 19h00, realiza-se uma visita guiada pelo Centro Histórico de
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Olhão. O passeio percorre ruas, ruelas, travessas, becos e largos com grande valor histórico e social,

assim como os monumentos que integram o Centro Histórico. Com um número máximo previsto de 20

participantes, o ponto de encontro será no Museu da Cidade de Olhão (Edifício do Compromisso

Marítimo).

 

 A exposição documental A Evolução Administrativa da Câmara é inaugurada no dia 7 de setembro,

pelas 18h00, no hall de entrada da Câmara Municipal de Olhão, estando posteriormente aberta ao

público no horário de funcionamento da mesma. Esta exposição pretende mostrar um pouco do

progresso administrativo da Câmara desde a sua fundação, em 1826, até ? actualidade abordando,

através de documentos e peças, um percurso que contribuiu a par e passo - dos manuscritos aos

impressos e mais tarde ? era digital - para uma evolução e modernização administrativa

incontornáveis.

 

 Exibe pequenos apontamentos que ajudam a perceber a história da autarquia. Ria com Histórias é o

nome da iniciativa destinada aos mais novos, no mesmo dia, que decorrerá entre as 11h00 e as 16h00

no Jardim Municipal. Ouvir as Lendas da Ria Formosa, descobrindo os seus encantos e segredos são o

mote. Reis, príncipes e princesas não vão faltar nas histórias que há para contar e ouvir!

 

 Um Café-Concerto no Auditório Municipal, ? s 22h00 de 8 de setembro, será mais um dos pontos

altos desta iniciativa. Trata-se de uma noite de"stand up comedy com Jorge Serafim, contador de

histórias de humor, seguindo-se Zé Eduardo com música e canções para embalar o final do dia.

 

 A Noite Romana Salve Chrisanto!(máximo de 25 participantes) terá lugar a 9 de setembro, a partir

das 21h00, no Parque Natural da Ria Formosa. Far-se-á uma viagem ao tempo de , um escravo,

oriundo da Grécia e que habitou o território que hoje conhecemos pelo nome de Quinta de Marim.

Será possível conhecer os seus costumes e a sua história através de um percurso acompanhado pelo

Parque Natural da Ria Formosa. A família, a mulher, as , o comércio e a morte serão os temas

abordados nesta visita temática nocturna.

 

 Um Passeio no Caíque Bom Sucesso, a 10 de setembro, ? s 09h30, é a proposta para começar este

dia em beleza. viagem tem como principal objetivo proporcionar aos participantes uma abordagem

histórico-cultural da Ria Formosa, perspetivando-a como elemento fundamental para o entendimento

da evolução do território de Olhão.

 

 O ponto de encontro será no Museu da Cidade de Olhão, mediante inscrição prévia. A organização

recomenda a utilização de vestuário e calçado cómodo, assim como levar água e merenda. À noite é

tempo de teatro ao ar livre. A partir das 22h00, no espaço entre os Mercados Municipais, a peça "Mê

menine, e o tê pai???, promete voltar a fazer sucesso. Com interpretações de João Evaristo e Joaquim

Parra, prevê-se um serão inesquecível com muitas gargalhadas!
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 No último dia dos Recortes de Olhão, 11 de setembro, ? s 10h00, realiza-se uma visita guiada a

Moncarapacho, com o intuito de dar a conhecer o património desta vila. No percurso serão abordados

aspetos relacionados com a história e a arquitetura desta típica vila do concelho de Olhão (o número

máximo de participantes é de 20). O ponto de encontro é o Museu da Cidade de Olhão. À tarde, a

partir das 15h00, continuamos em Moncarapacho para participar no Chá Dançante, evento organizado

todos os domingos pela Casa do Povo de Moncarapacho.

 

 2 de Setembro de 2011 | 23:20

 

 

Portada teme indefinições este ano lectivo

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 03/09/2011

Meio: Correio da Manhã - Algarve

Jornalistas: Autor Desconhecido

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Algarve recebe XII Conferência Europeia de Criatividade e Inovação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/09/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=119533

 

Workshops, debates e painéis misturam-se com espetáculos e festas

 

 O Algarve vai receber, entre os dias 14 e 17 de setembro, a 12ª edição da Conferência Europeia de

Criatividade e Inovação - ECCI, evento que juntará alguns dos maiores especialistas a nível mundial

destas temáticas em cenários tão variados situados na região.

 

 São 45 workshops, 24 conferências e seis painéis temáticos distribuídos pelos diferentes dias e

espaços deste evento, isto para além de diversas atividades lúdico/culturais de grande originalidade e

abertas à participação de toda a população, em locais como a Escola Superior de Saúde da

Universidade do Algarve, Teatro das Figuras, a aldeia da Tôr, as Ruínas de Milreu ou o Castelo de

Loulé, entre outros. A não perder a entrevista on-line que está agendada para a próxima quarta feira,

que poderá seguir com um simples clique(Aqui).
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 Logo a abrir o programa da conferência, na manhã de dia 14, o Teatro das Figuras será palco de um

original espetáculo de abertura onde a colaboração é a palavra de ordem.

 

 Sob a coordenação do reconhecido artista Carlos Mendes, o público será convidado a participar e,

simulando a orquestra, será o responsável pela interpretação do Coro dos Escravos Va Pensieri da

Ópera Nabucco de Verdi, num espetáculo gratuito para o qual todos estão convidados.

 

 Já na noite de dia 14, a aldeia da Tôr, no concelho de Loulé, será o cenário ideal de uma verdadeira

Festa de Aldeia onde não faltarão bailes, mostras de gastronomia e artesanato, exibições musicais e

representações teatrais.

 

 Participantes da ECCI XII e população unem-se numa festa comum baseada no filme Jour de Féte de

Jacques Tati. O evento contará com a colaboração do Grupo de Teatro Ao Luar e da Companhia de

Dança Palinka e com as atuações de artistas como Carlos Mendes, Ismael Abujarad e 2nd

Adolescence.

 

 Na noite seguinte, a 15 de Setembro, é a vez da cidade de Faro receber os Nite Flights, um conjunto

de atuações e performances inteiramente abertos à população, em que a criatividade é o denominador

comum.

 

 Música, performances, arte, projeção vídeo, conferências espontâneas, são alguns dos ingredientes

que farão desta uma noite especial, a qual contará igualmente com um concerto a decorrer no Fórum

Algarve.

 

 Com estas atividades, a organização da ECCI XII pretende aproximar a conferência em si da

comunidade, "proporcionando aos seus participantes momentos de verdadeira colaboração e, em

simultâneo, levar ao maior número possível pessoas os princípios e ideias orientadoras deste evento

de características singulares".

 

 Na quarta feira, dia 6 de setembro,o director do evento, Prof. Fernando Sousa, docente no Instituto

Superior D. Afonso III em Loulé (INUAF) e Presidente da APGICO - Associação Portuguesa para a

Gestão da Inovação e da Criatividade nas Organizações, numa altura em que se aproxima a 12ª

Conferencia Europeia de Criatividade e Inovação.

 

 Mais informações no sítio http://www.eaci.net/eccixii.

 

 Redacção/RS

 

 07:50 sábado, 03 setembro 2011
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Faro:Paulo Condado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/09/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=8111&visual=8&id=0&print_article=
1

 

A essência de uma história de vida

 

 Todas as histórias de vida são tocantes de alguma forma. Elas encerram a essência dos seres

humanos e, como não podia deixar de ser, a chave da nossa história colectiva.

 

 Este texto procura sintetizar o percurso de vida de um jovem considerado diferente dos outros por ter

paralisia cerebral, mas que não deixou de sonhar para conseguir alcançar os seus objectivos.

 

 Este jovem conseguiu fazer o Ensino Básico, o Ensino Secundário, terminar uma Licenciatura,

ultrapassar um Doutoramento e ser actualmente um investigador de Pós-Doutoramento.

 

 E como os sonhos não têm limites, este jovem casou, será em breve pai e, em conjunto com o seu

grupo de amigos, formou uma Fundação para melhorar a qualidade de vida de jovens com os mesmos

desafios.

 

 O Jovem Paulo Condado

 

 Paulo Condado, hoje doutorado em Engenharia Electrónica e Computação, nasceu no dia 7 de

Setembro de 1979 na cidade de Faro, Algarve, Portugal.

 

 O parto foi muito complicado e teve de ser tirado com as famosas ventosas, também conhecidas por

"ferros", visto que as "águas" já tinham rebentado há demasiado tempo e ele estava já em sofrimento

(com falta de oxigénio).

 

 Em conclusão, problemas com a assistência médica e com o parto, traduziu-se na ingestão, pelo

jovem bébé, do líquido amniótico, que levou a que o Paulo nascesse com paralisia cerebral.

 

 O destino de Paulo parecia traçado. A sua sentença parecia estabelecida desde o momento do seu

nascimento.
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 As barreiras que teria de enfrentar para ultrapassar as limitações causadas pela paralisia cerebral

poderiam ser enormes e difíceis de transpor. O destino de Paulo parecia ser apenas um: Ser uma

pessoa dependente toda a vida.

 

 O primeiro desejo secreto de Paulo foi, tão somente, conseguir caminhar, andar como qualquer outra

criança da idade dele, mas apenas conseguiu fazê-lo por volta dos cinco anos de idade. Até essa idade

ele acompanhava os amigos de brincadeira gatinhando, saía à rua no colo da sua avó ou da mãe.

 

 Quando a distância era grande, o Paulo era transportado num carrinho de bebé, e perguntava a si

próprio porque é que os outros meninos conseguiam andar e ele não.

 

 Um pormenor importante nestes anos iniciais da sua vida, que se traduzia num aumento das suas

barreiras, era o facto de viver com a sua família num terceiro andar sem elevador, sendo por isso

levado ao colo sempre que saía de casa.

 

 Contudo, a força de vontade do nosso jovem foi um marco desde os seus primeiros anos de vida, pois

talvez ainda de forma inconsciente, se desafiou a si mesmo: conseguir erguer-se e caminhar!

 

 Segundo conta a sua avó, na época passava na televisão uma novela onde um dos personagens saía

da sua cadeira de rodas e começava a caminhar. Terá sido esse o motor percursor da tentativa de

Paulo para caminhar pela primeira vez? Não sabemos.

 

 Nem ele próprio se recorda se esse facto o influenciou ou não, visto que desde sempre o seu sonho

era caminhar como qualquer outro dos seus amigos.

 

 Paulo nasceu na província, pouco mais de cinco anos após a revolução de Abril de 74, não tendo, à

partida, acesso aos mesmos recursos que as crianças da capital, com o mesmo problema,

potencialmente dispunham.

 

 As deslocações a Lisboa, com os seus pais, para terapias na Associação Portuguesa de Paralisia

Cerebral (APPC) eram frequentes, mas

 

 recompensadas pelo sucesso alcançado com o facto de ter conseguido caminhar.

 

 Os desafios da entrada na escola e não só

 

 Outra grande barreira, que poderia ter impedido Paulo de chegar onde chegou a nível académico,

surgiu quando a sua mãe o inscreveu na escola primária, visto que foi "aconselhada" por pessoas

desse estabelecimento de ensino a colocá-lo numa escola de ensino especial.
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 Felizmente, ela sabia o potencial do seu filho e serviu-se de uma lei que contempla a integração das

pessoas com deficiência no sistema educativo para o manter nesse estabelecimento de ensino.

 

 A mãe do Paulo exigiu ainda uma Equipa de Educação Especial para acompanhar o seu filho no ensino

regular conforme previsto na lei.

 

 Desta forma, Paulo conseguiu iniciar um percurso académico brilhante e provar que a sua mãe tinha

razão.

 

 Paulo teve de enfrentar vários obstáculos ao longo da sua vida.

 

 Tantos que não podem ser enumerados neste pequeno texto porque dariam um verdadeiro filme.

Contudo, este jovem ultrapassou todos os obstáculos que a vida lhe colocou com o apoio dos seus

avôs maternos e da sua mãe.

 

 De salientar que o pai de Paulo deixou a casa quando ele tinha cerca de 12 anos, não o tendo apoiado

em nada o seu percurso de vida.

 

 Desde muito cedo Paulo aprendeu a lidar com o preconceito e a ignorância das pessoas. Aprendeu a

ouvir comentários desagradáveis de quem passava por ele na rua, aprendeu a provar-lhes que

estavam errados e que ele não era, não é e não será um "coitadinho".

 

 O que mais o choca é o facto de muitas pessoas o julgarem apenas pela aparência, demonstrando

claramente esse preconceito. Está habituado, se é que é possível habituar-se a tamanha ignorância, a

ouvir frases tipo: "coitado, é parvinho", "olha, olha o anormal", "é deficiente mental?", etc...

 

 Depois de tantos anos, estes são comentários que incomodam mais os seus amigos, do que a ele

próprio. O preconceito será uma barreira difícil de ultrapassar, mas será uma ambição que procurará,

em conjunto com os seus amigos, conseguir ultrapassar.

 

 O desafio da Carta de Condução, a entrada na Universidade e o Doutoramento

 

 Com a aproximação da maior idade, o Paulo aos 17 anos deu início ao processo para conseguir o

atestado médico para tirar a carta de condução, visto que já suspeitava que este processo iria levar

algum tempo.

 

 Paulo não podia estar mais certo em relação a este processo burocrático. Passou por uma série de

médicos: foi a uma junta médica, que o encaminhou para testes psicotécnicos na antiga Direcção

Geral de Viação em Lisboa, e apenas depois dos resultados desses testes saírem, conseguiu obter o

atestado para se inscrever na escola de condução.
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 A morosidade deste processo burocrático foi compensada, mais uma vez, pela tenacidade de Paulo

que, após entrar na escola de condução, fez tudo à primeira e nunca chumbou!

 

 Nesta fase da sua vida, Paulo estava a terminar o ensino secundário e preparava-se para se

candidatar ao ensino superior.

 

 No ensino secundário, Paulo havia escolhido a área de informática, com que sempre sonhara desde

criança. Quando terminou os três anos de ensino secundário decidiu prosseguir a mesma área no

ensino superior, tendo-se candidatado para cursos dessa área.

 

 A Licenciatura de Informática - Ramo de Gestão na Universidade do Algarve foi o curso escolhido,

sendo que no final da 1ª ou 2ª semana de aulas, o Paulo já estava completamente integrado com os

seus colegas e professores, não tendo quaisquer dificuldades de comunicação.

 

 À semelhança de qualquer outro aluno, Paulo teve de apresentar o seu projecto de final de curso

publicamente e, como muitos dos presentes poderiam não entender tudo o que ele tentava transmitir,

um dos seus professores teve a ideia de utilizar um sintetizador de voz que tinha sido adaptado para a

língua portuguesa por um colega de Paulo.

 

 Pouco tempo após concluir a sua Licenciatura, Paulo foi contratado como Bolseiro de Investigação

para trabalhar no projecto GeneticLand, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e que

estava a decorrer na Universidade do Algarve em colaboração com a Universidade Nova de Lisboa e a

Universidade de Évora.

 

 Após o término desta bolsa candidatou-se a Doutoramento na área das tecnologias assistivas, tendo o

seu orientador obtido apoio da Fundação Calouste Gulbenkian para lhe pagar uma bolsa.

 

 Os trabalhos de Doutoramento do Paulo decorreram com sucesso, tendo apresentado vários artigos

em conferências de renome internacional e foi investigador visitante no MIT Media Lab (Estados

Unidos da América), bem como na Universidade Estadual de Campinas (Brasil).

 

 O sistema desenvolvido por Paulo, chama-se EasyVoice e conjuga várias tecnologias capazes de

permitir que pessoas com deficiência na fala possam realizar chamadas telefónicas usando uma voz

sintetizada.

 

 Este desenvolvimento do softwareEasyVoice, por ser pioneiro e altamente inovador, foi amplamente

noticiado em vários meios de comunicação social portugueses nos últimos anos.

 

 Paulo alcançou o seu Doutoramento em Engenharia Electrónica e Computação pela Universidade do
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Algarve, com a classificação de Muito Bom, por unanimidade no dia 14 de Abril de 2009. Contudo, dias

antes da sua defesa Paulo enfrentou mais um preconceito.

 

 Quando foi renovar o seu passaporte, a funcionária do Governo Civil parecia não o escutar, dizendo

só que ele não podia tirar passaporte sem um suposto tutor, e apenas o ouviu quando este apresentou

o cartão de estudante de doutoramento e a carta de condução para lhe provar era perfeitamente

responsável pelos seus actos.

 

 Este incidente no Governo Civil foi mais um exemplo que mesmo havendo evolução na sociedade,

nunca é demais continuar a trabalhar na integração de quem tem mais dificuldades.

 

 Actualmente, e desde 2010, Paulo é bolseiro de Pós-Doutoramento no CENSE (Center for

Environmental and Sustainability Research), financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia

(FCT/MCTES), sob a orientação do Professor Fernando Lobo.

 

 Os trabalhos do nosso jovem investigador continuam a ser no tópico das tecnologias assistivas para

promover a independência das pessoas com deficiência.

 

 A criação da Associação para a Fundação Paulo Condado e o desejo do livro da sua vida

 

 No dia 1 de Abril de 2011, Paulo e os seus amigos criaram a Associação para a Fundação Paulo

Condado.

 

 A sua missão é apoiar a Investigação e o Desenvolvimento de tecnologias capazes de melhorar a

qualidade de vida de pessoas com deficiência.

 

 Na Associação, Paulo lançou mais um desejo aos seus amigos. O desejo de ver a sua biografia

publicada em livro com os seguintes objectivos:

 

 . Inspirar outros jovens com deficiência a lutarem pela sua autonomia.

 

 . Difundir a visão da Associação e angariar fundos para a mesma.

 

 . Ajudar a acabar com este tipo de preconceitos.

 

 E o casamento, mais uma barreira ultrapassada

 

 Os preconceitos existem até hoje e estão bem patentes quando perguntam à mulher do Paulo se é a

mãe ou a irmã dele. Talvez fiquem sem saber o que dizer e, estupefactas, perguntam a primeira coisa

que se lembram?!
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 Os mesmos preconceitos estavam patentes quando quase toda a família da mulher do Paulo foi

contra a relação dela com um "aleijado" e os dois tiveram de fugir à moda dos antigos tempos.

 

 O mesmo preconceito fez com que o caso fosse amplamente falado pela população do concelho da

sua mulher e onde casaram no passado dia 7 de Maio.

 

 A vida de Paulo está e estará repleta de situações caricatas e inacreditáveis que dariam um bom

livro...

 

 Por acreditar nas capacidades de Paulo Condado, o Algarve Primeiro resolveu associar-se a este

desejo de promoção da história de vida deste jovem que pode muito bem merecer o interesse de uma

editora para uma futura publicação. Eis um grandioso exemplo que vale a pena ser difundido.

 

 (Actualização:31.08.11)

 

 

Bolsa de Investigação (m/f)(02-09-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/09/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=42029&bl=1&viewall=true

 

CCMAR - Centro de Ciências do Mar do Algarve, Universidade do Algarve

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR) - Grupo de Investigação em Aquacultura abre

concurso para atr ibuição de uma Bolsa de Invest igação, no âmbito do projecto

PTDC/CVT/102481/2008, designado por "ULTRAFISH - Utilização de ultrasons na optimização da

nutrição embrionária de peixes: programação nutricional do potencial de crescimento e capacidades

metabólicas em juvenis", financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, nas seguintes

condições:

 

 Funções a desempenhar:

 

 Preparação de circuitos para tratamento experimental em embriões de peixe zebra;

 

 Preparação de ensaios de reprodução controlada

 

 Participação em experiências de permeabilização de embriões de peixe zebra e linguado, tal como a
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posterior análise por ensaios fluorimétricos e microscopia;

 

 Análise de incidência de deformações esqueléticas por técnicas histológicas e radiográficas;

 

 Recolha de amostras e preparação de ácidos nucleicos;

 

 Orientação Cientifica: Doutor Jorge Dias, Investigador Auxiliar do CCMAR e Doutor Paulo Gavaia,

Investigador Auxiliar do CCMAR.

 

 Requisitos:

 

 1.    Possuir Licenciatura em Biologia, Biologia Marinha ou equivalente;

 

 2.    Experiência em manutenção e em técnicas de reprodução de peixes em circuitos de recirculação;

 

 Critérios de avaliação:

 

 1.    Media de Licenciatura em área relevante - 30%

 

 2.    Experiência de trabalho em circuitos de manutenção de peixes - 20%

 

 3.    Experiência de trabalho em técnicas de reprodução de peixes- 20%

 

 4.    Experiência de trabalho em técnicas de biologia celular - 20%

 

 5.    Conhecimentos de informática ao nível do utilizador (MSOffice, MSWindows)  - 5%

 

 6.    Conhecimentos de inglês, escrito e falado - 5%

 

 Condições da bolsa:

 

 Duração de 06 meses, com inicio previsto para 24 de Outubro de 2011, em regime de exclusividade,

eventualmente renovável, conforme regulamento de formação avançada de recursos humanos da FCT

em http://goo.gl/ELyKI.

 

 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 Licenciado ou Bacharel).

 

 Prazos de recepção: De 16 a 30 de Setembro de 2011.
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 Candidatura: As candidaturas devem ser feitas em formulário próprio (IP.CCM.040/00) que pode ser

obtido em http://goo.gl/n4EDo e 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.

 

 Envio de candidaturas: As candidaturas devem ser enviadas por email para ccmar@ualg.pt. ou por

correio para Centro de Ciências do Mar, Ref. ª: CCMAR/BI/0041/2011, 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: Doutor Jorge Proença Dias, Investigador Auxiliar do CCMAR e

coordenador do projecto (Presidente do Júri), Doutor Paulo Jorge Travessa Gavaia, Investigador

Auxiliar do CCMAR (Vogal), Doutor Vincent Stéphane Eric Laizé, Investigador Auxiliar do CCMAR,

(vogal).

 

 (disponível em www.eracareers.pt a 02-09-11)

 

 [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 http://twitter.com/NaturJobs]

 

 

Faro acolhe APEF Training Project
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/09/2011

Meio: Netfarma.pt - Netfarma

Farmácia.pt

URL: http://farmacia.netfarma.pt/index2.php?option=com_content&task=view&id=6725&Item
id=49

 

02-Sep-2011

 

 O Núcleo de Estudantes de Ciências Farmacêuticas da Universidade do Algarve (NECiFarm), secção

autónoma da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) e membro da Associação

Portuguesa de Estudantes de Farmácia (APEF), irá organizar nos próximos dias 13, 14, 15 e 16 de

Setembro, na cidade de Faro, no Campus de Gambelas, um projecto juvenil/associativo de dimensão

nacional, no domínio do sector farmacêutico.
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 O APEF Training Project (ATP) constitui uma actividade de carácter formativo e educativo, que reunirá

cerca de 60 dirigentes associativos das principais associações/núcleos de estudantes de Farmácia, das

diferentes faculdades de Farmácia de Portugal, e ainda estudantes internacionais, aponta o NECiFarm

em comunicado.

 

 O ATP surge da necessidade de preencher uma lacuna existente na formação dos estudantes de

Ciências Farmacêuticas no que se refere a algumas competências fundamentais, como a liderança, a

gestão de equipas e conflitos, o, a gestão de projectos, entre outros, designados normalmente por,

continua, acrescentando que esta iniciativa constitui uma aposta da APEF/NECiFarm na formação dos

estudantes do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, proporcionando assim aos participantes

uma oportunidade única de melhorarem a sua formação académica e pessoal que irá, com certeza, ser

extremamente útil no seu percurso profissional futuro.
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UAlg: Presidente da Associação Académica preocupado com indefinição na atribuição
de bolsas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/09/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=47381

 

02-09-2011 15:24:00

 

 O presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve (UAlg) mostrou-se hoje

preocupado com a indefinição na atribuição de bolsas para este ano letivo, temendo que os atrasos

interfiram com o normal regresso às aulas dos alunos.

 

 Em declarações à Lusa, Guilherme Portada afirmou já ter por duas vezes pedido esclarecimentos ao

ministério da Educação e Ciência sobre a questão, embora não tenha obtido qualquer resposta, a duas

semanas para o arranque do ano letivo.

 

 "Consideramos lamentável [a falta de resposta do ministério] e estamos profundamente indignados",

refere, sublinhando que o tempo "urge" para os estudantes daquela instituição, que continuam sem

saber qual será o regulamento de atribuição de bolsas.

 

 Já no passado ano letivo os cortes na atribuição das bolsas de estudo levaram a que cerca de meia

centena de estudantes decidisse abandonar a Universidade do Algarve, recordou Guilherme Portada,

que teme que a situação se repita este ano.

 

 O arranque das aulas está marcado para 19 de setembro mas ainda não foram estipulados os prazos

para que os estudantes já inscritos nas universidades e que no passado não foram bolseiros se

possam candidatar à bolsa.

 

 "Muitas famílias começam mesmo a ponderar colocar os filhos no Ensino Superior e estes, mesmo

recorrendo a empréstimos para pagar o curso, veem-se depois numa situação aflitiva para pagá-los

por não conseguirem emprego", frisou à Lusa.

 

 O presidente daquela Academia disse ainda estar indignado com o facto de os estudantes da

Universidade do Algarve não terem sido chamados a discutir com a tutela os problemas e as melhorias

necessárias para o Ensino Superior.
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 Segundo Guilherme Portada, várias academias do país foram chamadas ao ministério, que excluiu a

do Algarve, levando o dirigente académico a considerar existir "uma relação privilegiada com as

academias ouvidas".

 

 "Em matérias de melhoria da qualidade e igualdade no Ensino Superior não existem academias de

primeira e de segunda classe, nem existem porta-vozes do movimento associativo predefinidos",

concluiu.

 

 

Duas dezenas de estudantes europeus analisaram energia das marés na Ria Formosa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/09/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=119529

 

A Universidade do Algarve acolheu, em agosto, o primeiro Curso de Verão Energised by the Sea The

Tidal Power!, relativo à energia das marés na Ria Formosa, organizado pelo BEST Faro Algarve, que

reuniu duas dezenas de estudantes europeus.

 

 Durante dez dias foi dada a oportunidade a 22 estudantes das melhores universidades da Europa, de

20 nacionalidades diferentes, de "conhecerem, estudarem e apresentarem possíveis soluções para um

eficaz aproveitamento da, ainda bastante desconhecida, energia das marés".

 

 Os participantes tiveram formação acerca das marés e das suas formas de aproveitamento e

conversão energética, como também acesso a casos de estudo reais, apresentados por empresas

internacionais como a Alstom e a Marine Current Turbines. Complementarmente, foi ainda

providenciada formação em Empreendedorismo e Inovação, através do CRIA - Divisão de

Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia e Faculdade de Economia, ambas da Universidade

do Algarve.

 

 Para além da componente académica, os jovens europeus contactaram também com o melhor que

Portugal e o Algarve têm para oferecer, desde a cultura à história, passando pela gastronomia e pelo

património natural.

 

 No final do curso e, aproveitando o ambiente multicultural, multidisciplinar e de discussão que foi

promovido, os participantes desenvolveram e apresentaram publicamente projetos inovadores no

âmbito de um potencial aproveitamento da energia das marés na barra de Faro-Olhão.
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 O BEST (Board of European Students of Technology) é uma ONG de estudantes de engenharia sem

fins lucrativos. Está presente em 30 países da Europa, organizados em 89 universidades, e reúne

cerca de 3000 membros envolvidos ativamente na organização.

 

 Redacção/RS

 

 14:05 sexta-feira, 02 setembro 2011

 

 

Presidente da Associação Académica da UALG preocupado com indefinição na
atribuição de bolsas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/09/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=119526

 

O presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve (UAlg) mostrou-se hoje

preocupado com a indefinição na atribuição de bolsas para este ano letivo, temendo que os atrasos

interfiram com o normal regresso às aulas dos alunos.

 

 Em declarações à Lusa, Guilherme Portada afirmou já ter por duas vezes pedido esclarecimentos ao

ministério da Educação e Ciência sobre a questão, embora não tenha obtido qualquer resposta, a duas

semanas para o arranque do ano letivo.

 

 "Consideramos lamentável [a falta de resposta do ministério] e estamos profundamente indignados",

refere, sublinhando que o tempo "urge" para os estudantes daquela instituição, que continuam sem

saber qual será o regulamento de atribuição de bolsas.

 

 Já no passado ano letivo os cortes na atribuição das bolsas de estudo levaram a que cerca de meia

centena de estudantes decidisse abandonar a Universidade do Algarve, recordou Guilherme Portada,

que teme que a situação se repita este ano.

 

 O arranque das aulas está marcado para 19 de setembro mas ainda não foram estipulados os prazos

para que os estudantes já inscritos nas universidades e que no passado não foram bolseiros se

possam candidatar à bolsa.

 

 "Muitas famílias começam mesmo a ponderar colocar os filhos no Ensino Superior e estes, mesmo

recorrendo a empréstimos para pagar o curso, veem-se depois numa situação aflitiva para pagá-los

por não conseguirem emprego", frisou à Lusa.
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 O presidente daquela Academia disse ainda estar indignado com o facto de os estudantes da

Universidade do Algarve não terem sido chamados a discutir com a tutela os problemas e as melhorias

necessárias para o Ensino Superior.

 

 Segundo Guilherme Portada, várias academias do país foram chamadas ao ministério, que excluiu a

do Algarve, levando o dirigente académico a considerar existir "uma relação privilegiada com as

academias ouvidas".

 

 "Em matérias de melhoria da qualidade e igualdade no Ensino Superior não existem academias de

primeira e de segunda classe, nem existem porta-vozes do movimento associativo predefinidos",

concluiu.

 

 Redacção/RS

 

 13:41 sexta-feira, 02 setembro 2011

 

 

Presidente da Associação Académica da UALG receia problemas na atribuição de
bolsas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/09/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=19577&visual=8&id=0&print_article
=1

 

02-09-11

 

 O presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve (UAlg) mostrou-se hoje

preocupado com a indefinição na atribuição de bolsas para este ano letivo, temendo que os atrasos

interfiram com o normal regresso às aulas dos alunos.

 

 Em declarações à Lusa, Guilherme Portada afirmou já ter por duas vezes pedido esclarecimentos ao

ministério da Educação e Ciência sobre a questão, embora não tenha obtido qualquer resposta, a duas

semanas para o arranque do ano letivo.

 

 "Consideramos lamentável [a falta de resposta do ministério] e estamos profundamente indignados",

refere, sublinhando que o tempo "urge" para os estudantes daquela instituição, que continuam sem

saber qual será o regulamento de atribuição de bolsas.
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 Já no passado ano letivo os cortes na atribuição das bolsas de estudo levaram a que cerca de meia

centena de estudantes decidisse abandonar a Universidade do Algarve, recordou Guilherme Portada,

que teme que a situação se repita este ano.

 

 O arranque das aulas está marcado para 19 de setembro mas ainda não foram estipulados os prazos

para que os estudantes já inscritos nas universidades e que no passado não foram bolseiros se

possam candidatar à bolsa.

 

 "Muitas famílias começam mesmo a ponderar colocar os filhos no Ensino Superior e estes, mesmo

recorrendo a empréstimos para pagar o curso, veem-se depois numa situação aflitiva para pagá-los

por não conseguirem emprego", frisou à Lusa.

 

 O presidente daquela Academia disse ainda estar indignado com o facto de os estudantes da

Universidade do Algarve não terem sido chamados a discutir com a tutela os problemas e as melhorias

necessárias para o Ensino Superior.

 

 Segundo Guilherme Portada, várias academias do país foram chamadas ao ministério, que excluiu a

do Algarve, levando o dirigente académico a considerar existir "uma relação privilegiada com as

academias ouvidas".

 

 "Em matérias de melhoria da qualidade e igualdade no Ensino Superior não existem academias de

primeira e de segunda classe, nem existem porta-vozes do movimento associativo predefinidos",

concluiu.

 

 Algarve Primeiro/Lusa

 

 

Arquitectura da Terra

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 01/09/2011

Meio: Attitude

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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Carta ao diretor - Associação Académica da Ualg está indignada com o ministério da

Educação e Ciência

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 01/09/2011

Meio: Barlavento

 

Carta ao diretor Associação Académica da Ualg está indignada  com o ministério da Educação e Ciência

A Associação Académica da Universidade do Algarve  pediu esclarecimentos relativos às Bolsas de

Acção  Social para o ano lectivo 2011/2012 ao Ministério da  Educação e Ciência, carta que se

reproduz na íntegra: Exmo. Senhor Ministro da Educação e Ciência,  Professor Nuno Crato  Exmo.

Senhor Secretário de Estado do Ensino Superior,  Professor João Filipe Queiró A Associação Académica

da Universidade do Algarve vem, por este meio,  demonstrar a sua indignação perante a indefinição

do processo de atribuição de Bolsas de Acção  Social para o próximo ano  lectivo. Estamos a menos

de um mês do arranque  do ano lectivo 2011/2012  e continuamos sem saber  quando é que haverá

alteração às nefastas alterações  ao Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo de Ensino

Superior introduzidas pelo anterior  Governo. Assistimos recentemente ao anúncio do  corte de 66

milhões de euros para as Universidades  que não se sentem ouvidos  nem respeitados pelo atual

Governo.  Em matérias de melhoria da qualidade e igualdade no ensino superior não  existem

academias de 1ª  e de 2ª classe, nem existem porta-vozes do movimento associativo predefinidos

para estas questões  que tanto afetam os estudantes do ensino superior  português.  Com as mais

cordiais  saudações académicas,  Grato pela atenção dispensada, Guilherme Sabrosa  Apolinário

Portada  Presidente da Direção  Geral da Associação Académica da Universidade  do Algarve

portuguesas, mas medidas  que visem diminuir a injustiça social entre os estudantes do ensino

superior  tardam em ser definidas  e divulgadas, prevendo a  Associação Académica da  Universidade

do Algarve  iguais atrasos na análise  de processos e pagamento  das bolsas de estudo que  só

prejudicam a normal  frequência do ensino superior dos nossos colegas  com mais dificuldades

socioeconómicas.  Preocupa-nos ainda a  indefinição dos prazos aos  quais os estudantes já inscritos

no Ensino Superior,  e que no passado não foram bolseiros, se possam  candidatar à bolsa de estudo

de Acção Social.  A Associação Académica da Universidade do  Algarve lamenta ainda a  falta de

respeito demonstrada por parte do Ministério da Educação e Ciência em não ter chamado  os

representantes dos estudantes desta Academia,  facto que acontece pela  primeira vez nos últimos

anos, em que temos contribuído ativamente e de  forma construtiva para a  melhoria do Ensino

Superior Português.  A leitura que podemos  fazer desta atitude, poderá ser o de existir uma relação

privilegiada com as  academias ouvidas que  nos transcende e provavelmente transcenderá também a

maioria dos estudantes do ensino superior
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Entrelaçar Olhão na Ria Formosa, numa noite romana e num café concerto

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 01/09/2011

Meio: Barlavento

 

Aproveitando as noites mornas e o final das férias, a cultura volta a estar em destaque na cidade

olhanense.  Com vários eventos previstos tão diferenciados, o difícil será escolher em quais deles

participar. No dia 5, às  18h00, a Biblioteca Municipal de Olhão acolhe a conferência «A Ria Formosa»,

pelo  professor Sadat Muzavor, na  qual se pretende abordar a  origem, a evolução e os ecossistemas

da Ria Formosa. Sadat Muzavor foi professor e  investigador na Universidade do Algarve, na Faculdade

de Ciências do Mar e Ambiente, tendo publicado em  2010 o 6º e último volume  do Roteiro Ecológico

da Ria  Formosa, «».

No dia seguinte, 6 de setembro, às 19h00, realiza-se  uma visita guiada pelo Centro Histórico de

Olhão. O  passeio percorre ruas, ruelas, travessas, becos e largos  com grande valor histórico e

social, assim como os monumentos que integram o CenEntrelaçar Olhão na Ria Formosa, numa noite

romana e num café concerto Entre os dias 5 e 11 de setembro Olhão  acolhe a sua primeira Semana

Cultural,  intitulada «Recortes de Olhão».  Uma organização da Divisão de Cultura  do Município de

Olhão onde se incluem,  entre outras iniciativas, uma Noite  Romana, um passeio pela zona histórica

e pelo património cultural de  Moncarapacho ou um café-concerto  no Auditório Municipal tro Histórico.

Com um número máximo previsto de 20  participantes, o ponto de encontro será no Museu da Cidade

de Olhão (Edifício do  Compromisso Marítimo).  A exposição documental «A Evolução Administrativa

da Câmara» é inaugurada no dia 7 de setembro, pelas  18h00, no hall de entrada da  Câmara

Municipal de Olhão,  estando posteriormente aberta ao público no horário de  funcionamento da

mesma.  Esta exposição pretende mostrar um pouco do progresso administrativo da Câmara desde a

sua fundação, em  1826, até à actualidade abordando, através de documentos e peças, um percurso

que  contribuiu a par e passo – dos  manuscritos aos impressos e  mais tarde à era digital – para  uma

evolução e modernização administrativa incontornáveis. Exibe pequenos  apontamentos que ajudam a

perceber a história da autarquia. «Ria com Histórias» é  o nome da iniciativa destinada aos mais

novos, no mesmo  dia, que decorrerá entre as  11h00 e as 16h00 no Jardim  Municipal. Ouvir as

Lendas  da Ria Formosa, descobrindo os seus encantos e segredos são o mote. Reis, príncipes e

princesas não vão faltar  nas histórias que há para contar e ouvir! Um Café-Concerto no Auditório

Municipal, às 22h00  de 8 de setembro, será mais  um dos pontos altos desta iniciativa. Trata-se de

uma noite  de«“stand up comedy» com  Jorge Serafim, contador de  histórias de humor, seguindo-se

Zé Eduardo com música e canções para embalar o  final do dia.  A Noite Romana  «Salve

Chrisanto!»(máximo  de 25 participantes) terá lugar a 9 de setembro, a partir  das 21h00, no Parque

Natural da Ria Formosa. Far-se-á  uma viagem ao tempo de , um  escravo, oriundo da Grécia e  que

habitou o território que  hoje conhecemos pelo nome  de Quinta de Marim. Será  possível conhecer os

seus costumes e a sua história através de um percurso acompanhado pelo Parque Natural  da Ria

Formosa. A família,  a mulher, as , o comércio e a  morte serão os temas abordados nesta visita
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temática nocturna. Um Passeio no Caíque  Bom Sucesso, a 10 de setembro, às 09h30, é a proposta

para começar este dia em beleza. viagem tem como principal objetivo proporcionar  aos participantes

uma abordagem histórico-cultural da  Ria Formosa, perspetivando-a como elemento fundamental para

o entendimento da evolução do território  de Olhão. O ponto de encontro será no Museu da Cidade  de

Olhão, mediante inscrição  prévia. A organização recomenda a utilização de vestuário e calçado

cómodo, assim  como levar água e merenda.  À noite é tempo de teatro ao  ar livre. A partir das

22h00,  no espaço entre os Mercados  Municipais, a peça “Mê menine, e o tê pai?”, promete  voltar a

fazer sucesso. Com  interpretações de João Evaristo e Joaquim Parra, prevêse um serão inesquecível

com  muitas gargalhadas! No último dia dos Recortes de Olhão, 11 de setembro,  às 10h00, realiza-se

uma visita guiada a Moncarapacho,  com o intuito de dar a conhecer o património desta vila.  No

percurso serão abordados aspetos relacionados com  a história e a arquitetura desta típica vila do

concelho de  Olhão (o número máximo de  participantes é de 20). O ponto de encontro é o Museu da

Cidade de Olhão. À tarde, a  partir das 15h00, continuamos em Moncarapacho para  participar no Chá

Dançante,  evento organizado todos os  domingos pela Casa do Povo  de Moncarapacho.

Entrelaçar  Olhão na Ria  Formosa numa  noite romana | 16

 

 

Algarve já tem associação dedicada ao mar

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 01/09/2011

Meio: Jornal do Baixo Guadiana

 

Algarve já tem associação  dedicada ao mar À semelhança do que já existe no Norte e Centro,  o Sul

do país tem desde o início de Agosto uma  associação dedicada em exclusivo aos assuntos  do mar,

nomeadamente a sua rentabilização.  Foi em meados de Julho que em  Olhão se constitui a Plataforma

 Mar do Algarve – Associação para a  Dinamização do Conhecimento e da  Economia do Mar do

Algarve; cujo  grande objectivo passa por “rentabilizar o mar do Algarve”. A plataforma é  constituída

pelas empresas algarvias  «ArrifanaMar», «MarSensing», «Nautiber», «Pedaços de Mar» e

«Sopromar».  À parte dos privados que querem que  esta entidade se vire para a economia  real,

juntam-se os municípios de Faro,  Olhão e Portimão e também a delegação do sul do Instituto

Portuário e  dos Transportes Marítimos (IPTM).  Conta também com o conhecimento  e técnicas

científicas da Universidade  do Algarve.

Segundo a CCDR Algarve e a  Comissão Instaladora, para além  dos membros fundadores iniciais,

“existe já um número interessante  de parceiros que demonstraram a sua  intenção de se associarem

no curto  prazo”, sendo que um dos objectivos  da Comissão Instaladora é “congregar na associação o

maior número  possível de representantes de todas  as actividades ligadas ao mar, com a  expectativa

de que esta associação de  interesses e saberes possa contribuir  para o desenvolvimento de políticas,

medidas e acções mais assertivas, eficientes e geradoras de riqueza”.

Primeiros passos  remontam a 2006 A constituição da plataforma teve  início em meados de Julho, a
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apresentação oficial em Agosto, mas a verdade é que toda a construção desta  entidade remonta a

2006 na  A Comissão de Coordenação e  Desenvolvimento Regional do Algarve  (CCDR) criou um

gabinete e colocou  técnicos a trabalhar na ideia. Para a  sua fundação contribuiu ainda a  conferência

internacional «Maralgarve: um oceano de oportunidades»  (2006), a que se seguiu a elaboração  da

«Agenda Regional do Mar – Contributos para o Plano de Acção para  o Cluster Mar Algarve», trabalho

que  chegou a contar com a participação  do entretanto falecido professor  Hernâni Lopes, especialista

em assuntos ligados à economia do mar.

Desse trabalho, resultou igualmente a constituição do sítio  www.maralgarve.com, que, ao  longo dos

anos, tem vindo a compilar  notícias nacionais e regionais sobre  temas ligados ao mar,

nomeadamente  sobre pescas, conservação dos recursos marinhos, investigação científica  ou turismo.

De acordo com o gabinete de comunicação da CCDR Algarve, o ponto de  partida está dado e estará

agora na  mão dos privados a alavancagem da  entidade com a gestão e estratégias de  dinamização.

Uma das grandes metas  é desburocratizar os assuntos que se  prendem com o domínio hídrico e a

inserção da entidade em redes nacionais e internacionais. A estrutura agora  formada adopta uma

lógica de cluster,  aproveitando de forma sinérgica as  competências dos diversos parceiros  para fazer

emergir projectos sólidos e  englobantes na área do mar.

? Universidade, privados e câmaras são fundadores Universidade, câmaras e privados pretendem

desburocratizar o domínio  hídrico e rentabilizar o mar do Algarve

 

 

Exposições

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 01/09/2011

Meio: Correio da Manhã - Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Almoço de aniversário

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 01/09/2011

Meio: Notícias de Albufeira

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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Exposição "O Abstracionismo" | (A) Algarve Central
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/09/2011

Meio: Algarve Central Online

URL: http://press.algarvecentral.net/?p=11193

 

Daniela Magalhães, de 19 anos, vai realizar a sua primeira exposição no Gabinete da Juventude de

Albufeira, de 5 a 16 de setembro 2011. "O Abstracionismo", seu estilo artístico de eleição, é o tema

escolhido para a sua estreia enquanto pintora.

 

 A jovem residente no concelho, descobriu desde cedo a sua vocação para o universo das artes,

encontrando-se atualmente a frequentar o Curso de Artes Visuais, na Universidade do Algarve.

 

 A exposição "O Abstracionismo" poderá ser apreciada no GAJ, de segunda a sexta feira, das 9h30 às

18h00.

 

 

Bolsa de Pós-Doutoramento (m/f)(31-08-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/08/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=41868&bl=1&viewall=true

 

CCMAR

 

 Anúncio para atribuição de Bolsa de Pós-Doutoramento

 

 No âmbito do projecto PTDC/BIA-EVF /113129/2009

 

 Ref. ª: CCMAR/BPD/0034/2011

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve - Grupo Sistemática de Plantas e Bioinformática (PSB)

(Cymon J. Cox), abre concurso para atribuição de uma Bolsa de Pós-Doutoramento no âmbito do

projecto PTDC/BIA-EVF/113129/2009, designado por "A conquista do meio terrestre: estudo

filogenético da evolução do cloroplasto das Charophyta e plantas terrestres utilizando modelos de

substituição heterogéneos de dados e tempo", financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia,

nas seguintes condições:
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 Funções a desempenhar:

 

 O candidato seleccionado será responsável pelas diversas tarefas diárias do projecto, onde estão

incluídas as seguintes funções: organização dos dados relacionados com o projecto, construção e

análise das matrizes de dados de sequências ortólogas, análise de dados filogenéticos e sua

interpretação, preparação de artigos para publicação.

 

 Orientação Cientifica: Doutor Cymon J. Cox, Investigador Auxiliar no CCMAR.

 

 Requisitos:

 

 1. Doutoramento em Biologia, Biologia Evolutiva (ou áreas afins);

 

 Critérios de avaliação:

 

 1. Experiência em teorias e prática de filogenia sistemática (40%);

 

 2. Experiência em sistemática evolutiva de plantas, de preferência algas e/ou briófitas (30%);

 

 3. Familiarizado com a manipulação e montagem de "next-generation" na sequência de dados (10%)

 

 4. O candidato deve estar familiarizado com Unix computação/Linux, uma linguagem de script como

Python, Perl, e/ou Java, bem como a aplicação dessas linguagens em bioinformática (10%);

 

 5. Bom registo de publicações (10%).

 

 Condições da bolsa: Duração de 12 meses, com inicio previsto para 1 de Outubro de 2011 em regime

de exclusividade, eventualmente, renovável até ao final do projecto a 31 de Dezembro de 2013,

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. (1495.00EUR/mês - Pós-Doutoramento)

 

 Prazos de recepção: De 31 de Agosto a 14 de Setembro de 2011.

 

 Candidatura: 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.
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 Envio de candidaturas: As candidaturas devem ser enviadas com a Ref. ª: CCMAR/BPD/0034/2011

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

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

 

 Comissão responsável pela selecção: Doutor Cymon J. Cox (Investigador Auxiliar do CCMAR),

Professora Doutora Maria Ester Tavares Alvares Serrão (Professora Assistente da Universidade do

Algarve e Investigadora no CCMAR) e Doutor Rodrigo da Silva Costa (Investigador Auxiliar do

CCMAR).

 

 Faro, 16 de Agosto de 2011

 

 [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]

 

 

XII Conferência de Criatividade e Inovação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/08/2011

Meio: Algarve Directo Online

URL: http://www.algarvedirecto.net/det_noticias.php?cod_noticia=6205

 

O Algarve prepara-se para receber a 12ª Conferência Europeia de Criatividade e Inovação, ECCI XII,

realiza-se este ano em Portugal, depois de 11 edições, todas elas no Norte da Europa.

 

 Estruturada em moldes completamente diferentes das conferências tradicionais, a ECCIXII divide-se

em vários ações distribuídas por diferentes pontos da região algarvia, num raio de 30 Quilometros

entre os concelhos de Faro e Loulé, em locais tão variados como o Teatro Municipal de Faro, a Escola

Superior de Saúde da Universidade do Algarve, o Auditório do Castelo de Loulé, as Ruínas de Milreu

em Estoi, o Teatro Lethes em Faro, o Museu da Cidade de São Brás de Alportel, as Aldeias da Tôr e

Querença, entre outros .

 

 Este evento, que decorre de 14 a 17 de Setembro de 2011, conta com a participação de mais de meia

centena dos melhores especialistas mundiais nas temáticas da criatividade e inovação distribuídos, ao

longo dos 3 dias do evento, por 45 workshops, 24 conferências e 6 painéis temáticos. Para além disto,
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o programa inclui ainda espetáculos, festas, instalações multimedia e provas gastronómicas.

 

 A sessão de abertura, no Teatro das Figuras estará a cargo do reconhecido artista Carlos Mendes, que

aqui será responsável pela coordenação da plateia, a qual assume como protagonista da interpretação

da peça Nabucco do compositor Giuseppe Verdi.

 

 2011-08-31

 

 Algarve Directo

 

 

Gabinete da Juventude de Albufeira vai acolher a exposição "O Abstracionismo" de
Daniela Magalhães
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/08/2011

Meio: Algarve Directo Online

URL: http://www.algarvedirecto.net/det_noticias.php?cod_noticia=6206

 

Daniela Magalhães, de 19 anos, vai realizar a sua primeira exposição no Gabinete da Juventude de

Albufeira, de 5 a 16 de setembro.

 

 "O Abstracionismo", seu estilo artístico de eleição, é o tema escolhido para a sua estreia enquanto

pintora.

 

 A jovem residente no concelho, descobriu desde cedo a sua vocação para o universo das artes,

encontrando-se atualmente a frequentar o Curso de Artes Visuais, na Universidade do Algarve.

 

 A exposição "O Abstracionismo" poderá ser apreciada no GAJ, de segunda a sexta feira, das 9h30 às

18h00.

 

 2011-08-31

 

 Algarve Directo
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Daniela Magalhães expõe "O Abstracionismo" no GAJ
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/08/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=119460

 

"O Abstracionismo", enquanto seu estilo artístico de eleição, foi o tema escolhido para a estreia da

pintora Daniela Magalhães, de 19 anos de idade, que no Gabinete da Juventude (GAJ) de Albufeira, de

5 a 16 de Setembro. vai realizar a sua primeira exposição.

 

 A jovem Daniela descobriu desde cedo a sua vocação para o universo das artes, encontrando-se

atualmente a frequentar o Curso de Artes Visuais, na Universidade do Algarve.

 

 A exposição "O Abstracionismo" poderá ser apreciada no GAJ, de segunda a sexta feira, das 09:30 às

18:00 horas.

 

 Redacção/RS

 

 09:46 quarta-feira, 31 agosto 2011

 

 

«O Abstracionismo» em exposição no Gabinete da Juventude de Albufeira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/08/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=119436

 

O GAJ - Gabinete da Juventude de Albufeira vai acolher, entre 5 e 16 de setembro, a exposição de

pintura O Abstracionismo, a primeira mostra da jovem artista Daniela Magalhães.

 

 O abstracionismo, o estílo artístico de eleição da pintora de 19 anos, residente no concelho, é o tema

escolhido para esta estreia em exposições.

 

 Daniela Magalhães descobriu desde cedo a sua vocação para o universo das artes, encontrando-se

atualmente a frequentar o Curso de Artes Visuais, na Universidade do Algarve.

 

 A exposição O Abstracionismo poderá ser apreciada no GAJ, de segunda a sexta feira, das 9:30 horas

às 18:00.
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 Redacção/RS

 

 08:06 quarta-feira, 31 agosto 2011

 

 

Allgarve é feito por gente pacóvia que olha a região de forma colonialista

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 31/08/2011

Meio: Público

Jornalistas: Carlos Filipe

Idálio Revez

 

a O Ministério da Cultura, a principal  autarquia da região algarvia, todos se  desinteressaram pelo

projecto Faro  Capital da Cultura 2005, que sucedeu  a Coimbra, mas já não passou o testemunho a

Évora. Ficou a faísca, uma  orquestra sinfónica, um teatro municipal e um programa do qual se

orgulha  o seu comissário, António Rosa Mendes: “Marcou um antes e um depois,  e pela primeira vez

a população do  Algarve teve acesso a uma produção  cultural de nível qualitativo abissalmente

superior ao que antes lhe era  proporcionado.” Professor na Universidade do Algarve, historiador,

António Rosa Mendes  recorda um estímulo que deveria ter  tido continuidade. Critica a então

responsável pela pasta da Cultura,  Isabel Pires de Lima, que desligou a  corrente das capitais da

cultura, os  autarcas com mera visão concelhia,  e que confundem a animação cultural, que diz ser

demagógica, com a  cultura ao serviço das populações e  do desenvolvimento. “O projecto teve  êxito,

pois tocaram-se públicos que antes eram virgens nesta matéria, e que  foram captados para uma

cultura nãodemagógica, virada para a dignidade  das pessoas e para o fomento da criatividade e do

espírito crítico. Mas depois  houve um desinteresse completo”, diz  Rosa Mendes, acerca do programa

Faro Capital da Cultura 2005.

Foi por isso que, em 2006, em  declarações públicas, Rosa Mendes  criticou a então ministra Isabel

Pires  de Lima por ter acabado com as capitais da cultura. “Foi um desastre. Isto  precisava de um ano

de preparação,  outro de realização e um terceiro para  consolidação. E só depois a prossecução. Em

Faro, em Novembro de 2004  não havia nada, nem estrutura, sede  ou programação”, conta,

admitindo  que aceitou ser comissário porque  era uma oportunidade para a região.  Mas a ministra,

lamenta, “não só desapoiou o programa, como até acabou  por frustrar as expectativas legítimas  de

Évora, que já estava destinada a  ser a próxima capital”. As capitais da  cultura, defende, “são um

excelente  instrumento para corrigir as assimetrias regionais e para a dinamização  cultural do país, e

muito mais baratas  que realizações como o Allgarve.” “Tivemos uma despesa total de 5,2  milhões de

euros, sem um cêntimo de  Idálio Revez e Carlos Filipe “Allgarve é feito por gente  pacóvia que olha a

região  de forma colonialista” António Rosa Mendes, comissário do programa Faro  Capital da Cultura

2005, desafi a as autarquias a darem  continuidade a um projecto que ligou a região à cultura
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pessoas”: “Os nossos problemas económicos têm uma solução cultural,  que passa pelo espírito

crítico, pela  capacidade das pessoas de equacionarem a realidade. Não há democracia,  não há

desenvolvimento sem cultura.  Não se quer a cultura pedante para as  elites, quer-se a cultura ao

serviço da  dignidade das populações”.

“Vieram aqui os maiores intérpretes da música portuguesa, realizaramse 50 exposições do melhor que

há,  nacional e internacional, editaram-se  obras representativas dos melhores  autores algarvios.

Comprámos equipamento portátil de cinema, que  apenas nos custou 35 mil euros, que  durante o

Verão de 2005 levámos  aos locais mais recônditos da serra.  Comoveu-me ouvi-los dizer que há  30

anos não viam um ? lme.” Mais:  “[A companhia] O Bando esteve em  Querença, em residência

artística, dinamizando toda a aldeia. Já para não  falar da Cornucópia, de Luís Miguel  Cintra, que pela

primeira vez esteve  no Algarve, e que nesse ano ganhou o  prémio Pessoa. Uma capital da cultura

pode desencadear forças, mas não  faz revoluções culturais. É preciso é  uma política continuada”.

Sobre o que pode ser feito para remediar tempo perdido, Rosa Mendes  admite que as autarquias

terão que  trabalhar em rede, conjugar esforços.  “Há estruturas físicas e bons gestores  culturais, há

massa crítica capacitada  para produzir boa cultura”. O pior, nota, é não existir uma estrutura

supramunicipal que coordene esforços. “A  regionalização não se faz de cima para  baixo, mas ao

contrário. Os regionalistas algarvios estão à espera que a regionalização seja feita pela Assembleia  da

República. Que caia do céu. Só que  ao nível do Algarve eles não são regionalistas – defender o

património da  região, os seus valores, a identidade  da região –, se não saltarem particularismos

concelhios, o eterno problema  do Algarve.” O insulto Sobre o programa Allgarve, promovido pelo

Turismo, Rosa Mendes protesta “pela cumplicidade dos decisores  algarvios a essa infeliz iniciativa,

que  começa por lhe adulterar o nome”:  “Quando D. Afonso III incorporou este  território no reino

continuou a chamar-lhe Algarve. Não se adultera uma  realidade histórica. Só gente ignorante  o faz. E

os promotores do Allgarve são  Especial Algarve Animação de Verão ou a cultura ao serviço das

populações? Apoios nem sempre chegam à orquestra, âncora cultural da região altamente ignorantes,

pois desprezam  a história. Acham que há uma cultura  para os turistas e outra cultura para  os

indígenas. Toda a sua programação  está contida na pacovice do nome. O  Allgarve é uma atitude

pacóvia, feita  por gente pacóvia que olha a região  de forma colonialista”.

Também não tem dúvidas ao garantir que o turista não quer o Allgarve, quer o Algarve real, o que faz

a  diferença: “Um turista desloca-se a  determinado país ou região para ver  o diferente, para ver a

cultura local,  e não para ver fachadas e produtos  que nada têm a ver com a região. Isso é uma

concepção de puro novoriquismo e o desprezo absoluto para  com os agentes culturais algarvios.

Basicamente, isto é dar dinheiro a  ganhar a uns quantos senhores, que  nada deixam na região e

que, principalmente, nada contribuem para  o desenvolvimento do Algarve. Esse  papel caberá às

autarquias, pois são  elas que estão no terreno.” António Rosa Mendes cita o poeta  algarvio António

Pereira para criticar  o que considera ser a burguesia instalada nas autarquias após o 25 de Abril  de

1974, que destruiu a paisagem do  litoral algarvio. “Como poder agora  dizer, como o poeta, ‘Eu sou

algarvio  e a minha rua tem o mar ao fundo’.  O Algarve foi destruído. E isto tem  consequências

graves para desenraizamento, e até para o surgimento da  criminalidade”, assiste, para rematar:  “A

galinha dos ovos de ouro é a beleza que atrai turistas. A cultura não é  ornamento, ou luxo dos
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ociosos, das  elites, não pode ser um dia de férias  da pátria, como dizia Miguel Torga. O  Algarve

poderá criar cultura a partir  do seu património cultural, combinando com a vanguarda, com as novas

criações, bene? ciando do facto de ser  uma região cosmopolita.” Um dos projectos visíveis da capital

da cultura: o teatro municipal passivo. Que foi dinheiro aplicado e  reprodutivo, e uma gota de água

comparada com os investimentos feitos  em Lisboa e Porto, para o glamour  das elites. Não foi

dinheiro aplicado  para populismo e demagogia, mas para captar novos públicos. Cultura de  qualidade

deve ser intransigente com  os subprodutos como os ‘tonycarreirismos’ que proliferam pelo Algarve  e

a imagem de marca desse famigerado Allgarve”, defende o professor  universitário.

Reversão Mas também os autarcas não escapam  às críticas: “A Faro Capital da Cultura  apontou um

caminho, e mostrou que  Faro não é uma cidade que se possa  desinserir do seu contexto regional.  A

cultura é elemento fundamental  do desenvolvimento, que não se faz  apenas pela cidade, mas de

toda a geogra? a do Algarve.” E acrescenta: “Poderia ter-se concentrado apenas em  Faro, mas

abarcou os 16 concelhos da  região, demonstrando que é possível  trabalhar superando os egoísmos

concelhios – um mal endémico do Algarve  – produzindo e realizando em rede.  Fiquei surpreendido

que o presidente da Câmara de Faro [na altura José  Apolinário] não tenha querido saber  das linhas

de força que ? caram, ou a  forma como poderíamos dar continuidade ao projecto. Reverteu-se então

para o anterior sistema, o da animação cultural.” O historiador salienta quão errado é  “confundir a

demagogia da animação  cultural com a cultura ao serviço das  Um turista desloca-se a  determinado

país ou região  para ver o diferente, para ver  a cultura local, e não para ver  fachadas e produtos que

nada têm a ver com a região VIRGILIO RODRIGUES O que fazer TEATRO A Mais Louca História da

Aviação  Jeannine Trévidic e Elisabete  Martins surpreendem quem se  apresente no Aeroporto de Faro

 com uma viagem pela “mais louca  história da aviação”. Na zona de  check-in, apresentam-se figuras

como Ícaro, Leonardo da Vinci e  os aviadores portugueses Gago  Coutinho e Sacadura Cabral  (em

inglês). Aos passageiros,  desejam-se umas “boas-idas”  através da viagem liderada pela  comandante

Trévidic com “a  duração aproximada de 9m30s, a  uma altitude de 30.000 pés” até à  aterragem

interrogativa: “Como  iremos voar no futuro?” Último  dia às 11h00 e 15h00, entrada livre.

EXPO Manuel Baptista Trabalho escultórico inédito  de Manuel Baptista, projectado  durante as

décadas de 60 e 70  e só agora concretizado. Um  “raro momento histórico”. É  assim que o

comissário João  Pinharanda define a descoberta  de uma nova faceta de Manuel  Baptista (n. 1936,

Faro). A par  das esculturas são também  exibidos os muitos cadernos de  estudo que permitem ao

público  compreender o pensamento  do artista. A exposição Fora de  Escala – Desenho e Escultura

196070, de entrada livre, pode ser vista  no Centro Cultural de Lagos, até 8  de Outubro, de segunda

a sábado  das 15h00 às 24h00. Tel: 282 770  450 PASSEIO Pôr do sol O cabo de S. Vicente (Sagres),

extremo sudoeste de Portugal  continental, proporciona um pôr  do sol inesquecível, exponenciado

pela sensação de “fim de mundo”,  com todo o oceano aos pés e o  vento forte que geralmente se faz

sentir. Poderá ainda assistir ao  acendimento do farol. GPS: 37° 1’  23.4984” N / 8° 59’ 46.0428” W.

GASTRONOMIA Cataplana Experience O festival que visa promover  a cataplana está de regresso  à

Marina de Vilamoura,  integrando mais uma vez o  programa Allgarve. Até  3 de Setembro poderá

visitar o mercado  gourmet e assistir a  espectáculos de show  cooking, demonstrações  e degustações

de pratos  elaborados em cataplana  por alguns dos “melhores  chefs a trabalhar em Portugal”,  como
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Luís Baena e Henrique Sá  Pessoa. A entrada é livre, mas os  show cookings estão sujeitos a

marcação, no local a partir das  17h00.

PRAIA AZUL Falésia  Areal sob arriba de argila  vermelha com apontamentos  de areia branca, que se

eleva  a 40m de altura. A praia,  no concelho de Albufeira, é  envolvida por um bosque de  pinheiros-

mansos no topo da  falésia, por onde se desenvolvem  diversos trilhos que permitem  caminhadas

sobranceiras à linha  de costa. A praia tem acesso por  estrada e possui um parque de

estacionamento junto à mesma,  com acesso por escadas de  madeira. Dispõe de equipamentos  de

recreio. GPS: 37° 5’ 10.14” N /  8° 10’ 6.01” S. Fonte: Associação  Bandeira Azul da Europa À MESA

Eleven no T Clube  Este Verão, o Eleven vai até à  Quinta do Lago, no Algarve.  Durante os meses de

Julho e  Agosto, com a assinatura de  Joachim Koerper, será possível  desfrutar de diversos pratos

com  a originalidade e harmonia que  distinguem o restaurante lisboeta.  Esta é mais uma iniciativa de

2011,  ano do Eleven, em que a ideia é  realizar um conjunto de eventos  culturais, gastronómicos e

de  lazer inspirados na simbologia do  número 11 que dá nome ao espaço.  Almancil, C. C. Buganvilla

Plaza.  Das 17h00 às 00h00. Reservas:  289 396 751 À NOITE Stevie Rays  Localizado no centro

histórico de  Lagos, o Steve Ray’s é um bar de  decoração sofisticada, dedicado  à música ao vivo.

Privilegia  sonoridades ligadas aos blues,  jazz, soul e música  latina, mas recebe  ocasionalmente DJ

internacionais e  outras melodias.  Em Setembro  conta com o DJ  Toby One todas as  sextas-feiras

(excepto dia  23). Os concertos decorrem a  partir da meia-noite. Encerra ao  domingo. Rua Senhora

da Graça,  9. Tel: 914 923 883.

agenda@publico.pt lazer@publico.pt Ipimar autoriza  apanha de mexilhão Sem biotoxinas a Os

bivalves que estavam contaminados com toxinas no Algarve já  podem ser capturados, depois de o

Instituto de Investigação das Pescas e  do Mar (Ipimar) ter levantado a interdição da apanha do

mexilhão entre  Faro e Olhão.

Desde o ? m-de-semana que já é  permitido apanhar e comercializar  mexilhão proveniente daquela

zona,  o que faz com que não existam actualmente bivalves com captura e consumo interditado na

região algarvia,  informou o Ipimar. A apanha deste  bivalve tinha sido proibida devido à  presença de

biotoxinas DSP, mas os  resultados negativos nas últimas análises levaram ao levantamento da

interdição. Há dez dias, aquele instituto  já tinha ordenado o levantamento da  interdição de apanha e

consumo de  conquilhas que vigorava nas zonas do  litoral entre Olhão e Faro e entre Vila  Real de

Santo António e Tavira.

A primeira interdição devido à  presença de toxinas em bivalves foi  decretada em Março e tem vindo

desde então a ser progressivamente  levantada em algumas espécies, chegando entretanto à

conquilha e agora  ao mexilhão. O consumo de bivalves  contaminados com a toxina DSP pode

provocar diarreias, vómitos e outras  indisposições.

Concurso para oito  edifícios antigos Aposta turística a A Câmara de Vila Real de Santo António quer

transformar oito edifícios  do centro histórico em hotéis de charme, procurando, além da recuperação

do património, atrair turismo cultural  à zona pombalina.

Os edifícios são propriedade da câmara e da empresa municipal Sociedade de Gestão Urbana, que “já

lançou o  concurso público para a reabilitação  e exploração de oito imóveis situados  no centro

histórico da cidade”, no âmbito de um contrato-programa assinado com a autarquia que visa a sua
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transformação em hotéis de charme,  explicou o município. “A exploração  conjunta dos imóveis

deverá permitir  a criação de um hotel, apartamentos  de charme e de um hotel design”, precisou a

câmara, em comunicado.

O presidente da câmara, Luís Gomes, citado pela Lusa, explicou que  a autarquia “aposta na

valorização do  património urbanístico”, assim como  na “promoção de emprego” e na “notoriedade do

concelho enquanto destino turístico”, aliando “as vertentes  económicas e culturais”. O concurso

público “tem a forma de procedimento por negociação, cujo objecto será a  concessão de obras

públicas, adquirindo o adjudicatário, em contrapartida,  o direito de proceder à exploração dos

prédios através da oferta de alojamento, durante o período estipulado em  contrato”, esclareceu a

autarquia.

Orquestra como índice de civilização O “nacional-carreirismo”  da animação cultural a Acabado o

estímulo, a obra feita não ? cou perdida, a cultura não  ? cou esquecida. “Ficou retraída”,  aponta o

comissário da Faro Capital  da Cultura. “Ficaram pólos e empreendimentos culturais pro? ssionais

acima de qualquer suspeita. Não vejo  necessidade de mais investimentos  materiais. Temos um

excelente teatro  em Faro, outro em Portimão, praticamente todos os concelhos têm equipamentos,

auditórios, quase todos  têm bibliotecas. Não há é investimento na dinamização desses espaços.  No

património, na sua singularidade  paisagística”, resume António Rosa  Mendes.

E há a Orquestra do Algarve. “E ter  uma orquestra sinfónica é um grande  índice de civilização”,

orgulha-se o  comissário da capital da cultura, que  lança alguns alertas: “Ciclicamente  sabe-se que

as autarquias, que são as  principais ? nanciadoras da orquestra, deixam de pagar. Mas contratam  o

Tony Carreira. Salvaguardando algumas excepções, há autarquias que  ainda não compreendem que a

cultura não é dar apenas circo às populações. Mas gastam rios de dinheiro  a contratar estes artistas –

e contra  Tony Carreira não tenho nada, funciona apenas como símbolo. Mas que  o façam os

promotores privados, e  nunca com os dinheiros públicos. As  autarquias têm responsabilidade para

com o público e não podem ceder à  demagogia e ao populismo, e a essa  animação cultural.” O

professor universitário lamenta  que as autarquias continuem apenas  a olhar para o próprio umbigo,

quando precisam de coordenar esforços  e a alargar o seu raio de acção a toda  uma região. Mas nem

tudo está mal,  como concede: “Vão existindo manifestações que sugerem que o problema pode ser

ultrapassado. No ano  passado, uma grande exposição – Algarve, do Reino à Região – envolveu 12

concelhos. E já existe uma rede de  museus do Algarve, tal como uma rede de bibliotecas e de

arquivos”.

Na sua opinião, “há uma nova massa crítica”: “Tem começado pela base,  pelos técnicos e não pelos

próprios decisores. Hoje existem gestores culturais que dominam os instrumentos de  gestão cultural

com pro? ssionalismo.  São eles os dinamizadores. Contudo,  os actos são sempre sub? nanciados,

pois não constituem prioridades para  os nossos decisores políticos. Aquela  exposição continua a ser

fundamental para a identidade local, regional,  de valorização do património, para  valorizar aquilo

que, de facto, atrai o  turismo.” I.R./C.F.
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: A bordo com cientistas em Sagres
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/08/2011

Meio: Náutica Press.com

URL: http://www.nauticapress.com/modules/news/article.php?storyid=2167

 

(2011/8/30 11:41:08)

 

 A bordo com cientistas: descoberta da biodiversidade subaquática de Sagres

 

 Sexta-feira, 30 de Setembro às 9:00 - 2/10 às 17:00

 

 Local: Sagres

 

 Organização: Centro de Ciencias do Mar (CCMAR) /

 

 Local: Zona costeira de Sagres - Martinhal

 

 Durante esta acção, integrada na 2ª. Edição do Festival de Observação de Aves em Sagres, os

participantes terão oportunidade de estar em contacto directo com cientistas que se encontram a

realizar estudos científicos em Sagres sobre a biodiversidade marinha. Durante este passeio poderão

ser observados os fundos marinhos e algumas das espécies que se encontram na costa atlântica Sul,

através de sonda de varrimento lateral e ROV. O tema das alterações climáticas e do mapeamento da

biodiversidade na Europa será abordado pelos cientistas no contexto da investigação realizada.

 

 Data: 1 de Outubro (Sábado)

 

 Ponto de encontro: 10h00-13h00 Marina Sagres

 

 Embarcação de Investigação, PAGRUS

 

 Duração: 1h00 por grupo de 5 participantes pessoas (3 grupos).

 

 Nº máximo de participantes: 15

 

 Idade mínima: 12

 

 Recomendações: roupa confortável, corta-vento, protector solar, óculos escuros, ténis.

 

Página 40



A41

 Coordenador acção: Doutor Jorge Gonçalves, investigador do CCMAR - Centro de Ciências do Mar da

Universidade do Algarve.

 

 Palestras "Fauna de Sagres"

 

 Data: 1 de Outubro (Sábado)

 

 Local: antiga Escola Primária de Sagres

 

 14h00: Recepção dos participantes

 

 14h15-15h30: Palestras

 

 - Mamiferos silvestres de Sagres (Dra. Catarina Ferreira, Instituto de Investigación en Recursos

Cinegéticos)

 

 - Os recursos pesqueiros de Sagres (Prof. Maria Margarida Castro, Centro de Ciências do Mar da

Universidade do Algarve)

 

 - Os invertebrados dos charcos temporários de Sagres (Prof. Luís Cancela da Fonseca, Universidade

do Algarve

 

 Preço: Grátis

 

 Inscrição obrigatória (30 lugares): envie um e-mail para, referindo a data da actividade, os nomes

dos participantes, os e-mails e as entidades que representam.

 

 

Bolsa de Técnico de Investigação II (m/f)(29-08-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/08/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=41717&bl=1&viewall=true

 

CCMAR

 

 Anúncio para atribuição de Bolsa de Técnico de Investigação

 

 No âmbito do projecto PTDC/MAR/112792/2009
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 Ref. ª: CCMAR/BTI/0038/2011

 

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

uma bolsa de técnico de investigação no âmbito do projecto SATA - (PTDC/MAR/112792/2009),

designado por "Aplicação de metabolitos secundários por macroalgas como antibióticos naturais para a

aquacultura", financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), nas seguintes condições:

 

 Funções a desempenhar:

 

 - Manutenção dos cultivos de macroalgas e plantas marinhas em laboratório, tanques e mesocosmos;

 

 - Extracção de metabolitos hidrossolúveis das macroalgas;

 

 - Auxílio na manutenção do cultivo de larvas de peixe e seu alimento vivo (Rotíferos e Artemia).

 

 Orientação Cientifica: Doutor Leonardo Filipe Rodrigues Mata, Investigador Pós Doc. no CCMAR e

coordenador do projecto.

 

 Requisitos:

 

 1. Licenciatura em Biologia Marinha, Aquacultura ou cursos relacionados.

 

 2. Carta de condução de veículos ligeiros

 

 Critérios de avaliação:

 

 1. Experiência na manutenção de cultivos de macroalgas e plantas marinhas em laboratório, tanques

e mesocosmos (40 %);

 

 2. Experiência no cultivo e manutenção de larvas de peixe e seu alimento vivo (rotíferos e artémia)

 

 (25 %)

 

 3. Média final das disciplinas do curso (25 %);

 

 4. Carta de marinheiro (10%).

 

 Condições da bolsa:

 

Página 42



A43

 Duração de 12 meses, com inicio previsto para 24 de Outubro de 2011, em regime de exclusividade,

eventualmente renovável até ao limite da duração do projecto de investigação no qual se enquadra,

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 - BTI para Licenciado ou Bacharel).

 

 Prazos de recepção: De 29 de Agosto a 12 de Setembro de 2011.

 

 Candidatura: 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.

 

 Envio de candidaturas: As candidaturas devem ser enviadas com a  Ref. ª: CCMAR/BTI/0038/2011

por e-mail para., ou 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:, Professor Doutor Rui Orlando Pimenta Santos, Professor

Associado c/Agregação na Universidade do Algarve e investigador no CCMAR (presidente do júri),

Doutor João Silva, Investigador Auxiliar do Centro de Ciências do Mar do Algarve e Doutor Leonardo

Filipe Rodrigues Mata, Investigador Pós-Doutorado no CCMAR e coordenador do projecto.

 

 Faro, 03 de Agosto de 2011

 

 [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]

 

 

Bolsa de Técnico de Investigação III (m/f)(29-08-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/08/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=41781&bl=1&viewall=true

Página 43



 

CCMAR - Centro de Ciências do Mar do Algarve, Universidade do Algarve

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve - grupo MAREE, abre concurso para atribuição de uma bolsa

de Técnico de Investigação no âmbito do projecto PTDC/MAR/099887/2008, intitulado RiaScapeGen

"Genética paisagística duma lagoa costeira; uma abordagem empírica e de modelação usando a erva

marinha Zostera noltii na Ria Formosa", financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, nas

seguintes condições:

 

 Funções a desempenhar:

 

 Colaborar na amostragem e processamento de amostras recolhidas.

 

 Organização e catalogação do material biológico recolhido: a) tecidos vegetais conservados em sílica

e b) correspondentes amostras de  ADN.

 

 Extracção, purificação e quantificação de ADN das amostras de tecido vegetal recolhidas.

 

 Amplificação via PCR de multiplexes contendo 9 loci microssatélites.

 

 Coordenação com os serviços do CCMAR para o envio de amostras para sequenciação.

 

 Leitura dos fragmentos resultantes da sequenciação com recurso ao software Strand e MsatAllele.

 

 Orientação Cientifica: Doutor Filipe Alexandre Oliveira dos Santos Alberto, Investigador auxiliar no

CCMAR.

 

 Requisitos:

 

 1)      Licenciatura em Biologia Marinha, Biologia, Biotecnologia, Bioquímica, ou área afim.

 

 2)      Experiência por períodos superiores a 6 meses com as técnicas laboratoriais associadas à

genotipagem com recurso a marcadores microssatélites (extracção de ADN, amplificação via PCR,

leitura de fragmentos após sequenciação).

 

 3)      Conhecimento de inglês escrito e falado

 

 Critérios de avaliação:

 

 1.                  Experiência na execução das técnicas de genotipagem de loci microssatélites. (60%)
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 2.                  Notas curriculares. (30%)

 

 3.                  Número de publicações (10%).

 

 Condições da bolsa: Duração de 6 meses, com inicio previsto para 17 de Outubro de 2011, em regime

de exclusividade, conforme regulamento de bolsas de investigação científica do CCMAR em

http://www.ccmar.ualg.pt/home/assets/files/Outros/Reg_bolsas.pdf. A Bolsa poderá, eventualmente,

ser renovada por períodos adicionais até à totalidade de 12 meses.

 

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

pelo CCMAR. (745EUR -Licenciado)

 

 Prazos de recepção: De 12 a 26 de Setembro de 2011.

 

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

obtido em http://goo.gl/n4EDo e 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.

 

 Envio de candidaturas: As candidaturas devem ser enviadas para Centro de Ciências do Mar, com a

Ref.ª: CCMAR/BI/0040/2010 por email para ccmar@ualg.pt ou 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: Prof. Doutora Ester Serrão (presidente do júri), Doutor Filipe

Alberto (vogal) e Doutor Gareth Pearson (vogal).

 

 (diaponível em www.eracareers.pt a 29-08-11)

 

 [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 http://twitter.com/NaturJobs]
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"Primeiro estranha-se, depois entranha-se"

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 29/08/2011

Meio: Diário de Notícias

Jornalistas: Hugo Filipe Coelho

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

«Recortes de Olhão» dinamizam concelho durante uma semana
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/08/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=119362

 

Entre os dias 5 e 11 de setembro, o concelho de Olhão vai acolher a sua primeira Semana Cultural,

intitulada Recortes de Olhão, que incluirá, entre outras iniciativas, uma Noite Romana, um passeio

pela zona histórica e pelo património de Moncarapacho e um café-concerto no auditório municipal.

 

 Trata-se de uma organização da divisão de Cultura da Câmara Municipal de Olhão, "aproveitando as

noites mornas e o final das férias" para colocar a cultura em destaque na cidade olhanense.

 

 Logo no dia 5, às 18:00 horas, a biblioteca municipal de Olhão acolhe a conferência A Ria Formosa,

por Sadat Muzavor (professor e investigador na Universidade do Algarve), na qual se pretende abordar

a origem, a evolução e os ecossistemas da Ria Formosa.

 

 No dia seguinte, 6, às 19:00, realiza-se uma visita guiada pelo Centro Histórico de Olhão. O passeio

percorre ruas, ruelas, travessas, becos e largos com grande valor histórico e social, assim como os

monumentos que integram a zona. Com um número máximo previsto de 20 participantes, o ponto de

encontro será no Museu da Cidade de Olhão (Edifício do Compromisso Marítimo). A inscrição

(289700103 ou museu@cm-olhao.pt) é gratuita.

 

 A exposição documental A Evolução Administrativa da Câmara é inaugurada no dia 7 de setembro,

pelas 18:00, no hall de entrada da Câmara Municipal de Olhão, estando posteriormente aberta ao

público no horário de funcionamento da mesma.

 

 Esta exposição pretende mostrar um pouco do progresso administrativo da Câmara desde a sua
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fundação, em 1826, até à atualidade, abordando, através de documentos e peças, um percurso que

contribuiu a par e passo - dos manuscritos aos impressos e mais tarde à era digital - para uma

evolução e modernização administrativa incontornáveis.

 

 Ria com Histórias é o nome da iniciativa destinada aos mais novos, no mesmo dia, que decorrerá

entre as 11:00 e as 16:00, no jardim municipal. Ouvir as Lendas da Ria Formosa, descobrindo os seus

encantos e segredos são o mote.

 

 Um café-concerto no auditório municipal, às 22:00 de dia 8, será mais um dos pontos altos desta

iniciativa. Trata-se de uma noite de stand up comedy com Jorge Serafim, contador de histórias de

humor, seguindo-se Zé Eduardo, com música e canções para embalar o final do dia.

 

 A Noite Romana Salve Chrisanto! (máximo de 25 participantes) terá lugar a 9 de setembro, a partir

das 21:00, no Parque Natural da Ria Formosa, numa viagem ao tempo de Crisanto, um escravo,

oriundo da Grécia, que habitou o território hoje conhecido pelo nome de Quinta de Marim, conhecendo

os seus costumes e a sua história através de um percurso acompanhado pelo Parque Natural da Ria

Formosa.

 

 Um Passeio no Caíque Bom Sucesso, dia 10, às 9:30, é a proposta de viagem, com o objetivo de

proporcionar aos participantes uma abordagem histórico-cultural da Ria Formosa, perspetivando-a

como elemento fundamental para o entendimento da evolução do território local. O ponto de encontro

será no Museu da Cidade de Olhão, mediante inscrição prévia. A organização recomenda a utilização

de vestuário e calçado cómodo, assim como levar água e merenda.

 

 À noite é tempo de teatro ao ar livre. A partir das 22:00, no espaço entre os mercados municipais, a

peça Mê menine, e o tê pai?, promete voltar a fazer sucesso, com interpretações de João Evaristo e

Joaquim Parra.

 

 No último dia dos Recortes de Olhão, 11 de setembro, às 10:00, realiza-se uma visita guiada a

Moncarapacho, com o intuito de dar a conhecer o património desta vila.

 

 No percurso serão abordados aspetos relacionados com a história e a arquitetura desta típica vila do

concelho de Olhão. O número máximo de participantes é de 20 e a inscrição é gratuita.

 

 À tarde, a partir das 15:00, a agenda prossegue em Moncarapacho para uma edição do Chá

Dançante, evento organizado todos os domingos pela Casa do Povo de Moncarapacho.

 

 Redacção/RS

 

 07:30 segunda-feira, 29 agosto 2011
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Aguardente de batata-doce no Natal, medronho para o Brasil

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 29/08/2011

Meio: Público

Jornalistas: Idálio Revez

 

Idálio Revez Aguardente de  batata-doce no  Natal, medronho  para o Brasil Produtor de licores lança

aguardente a partir do tubérculo  utilizado para produzir combustível  pelos militares japoneses É raro

encontrar aguardente de medronho nos restaurantes algarvios Especial Algarve Universidade ajudou a

descobrir a fórmula da fermentação O medronho foi um dos produtos  em destaque na Fatacil, na

área da promoção das bebidas.  Luís Sequeira, de Silves, esteve  em foco com a “revelação” da

aguardente de batata-doce,  mas a Câmara de Monchique  apoiou também o lançamento  do livro

Cocktails Gourmet, de  Vitorino Daniel Rodrigues. O  bartender profissional apresenta  32 propostas de

cocktails com  aguardente de medronho ou  melosa, com recurso à fruta da  época – figo, limão,

tangerina,  maçã. Na preparação da bebida,  seguindo a técnica do “faça você  mesmo”, sugere nove

técnicas  diferentes. O presidente da  câmara, Rui André, considerou  a publicação “um valioso

contributo na promoção e  divulgação de um produto de  invulgar qualidade, como é a  aguardente de

Monchique”.  Luís Sequeira nota ser raro  encontrar aguardente  de medronho nos  restaurantes

algarvios.  “Continua a produzirse em garrafão, por  baixo da mesa”, critica.  Uma garrafa de litro é

transaccionada por 30 a 35  euros, mais de metade em  imposto.

Cocktails de  medronho a O que é que falta à batata-doce  para dar aguardente? Um produtor  de

medronho da serra de Silves fez  a pergunta ao ex-presidente da Câmara de Aljezur Manuel Marreiros,

 quando já sabia a resposta. O autarca começou por enumerar as mil e  uma aplicações do tubérculo –

desde a doçaria aos manjares gourmet  –, mas faltava-lhe o segredo que Luís  Sequeira garantia ter

no bolso. O ovo  de Colombo – quer dizer, a técnica  da fermentação – foi descoberta na  Universidade

da Algarve.

Há cerca de dois anos, partindo  do princípio de que “tudo o que tem  doce, pode dar álcool”, Luís

Sequeira agarrou na batata-doce e pensou  fazer aguardente. Após umas primeiras experiências,

pediu ajuda à Universidade do Algarve para encontrar  a fórmula para a fermentação. Uma  vez dado

o primeiro passo, “não teve  nada que saber, foi tudo muito fácil”.  Manuel Marreiros, recorda o

produtor, não parecia estar convencido de  que da batata também se podia extrair aguardente. “Já

vários produtores tentaram, mas não conseguiram”,  observou-lhe o antigo autarca, que  fez da

cultura tradicional da batatadoce de Aljezur um cartaz de promoção turística.

Luís Sequeira revela os antecedentes históricos da descoberta. “Na  Universidade do Algarve chegou-

se  à conclusão que, durante a segunda  guerra mundial, a força área japonesa e os carros de

combate andavam  movidos a álcool produzido a partir  de batata-doce”. Logo, concluiu, “só  preciso

de conhecer a fórmula certa  para a fermentação”. A experiência  de destilar medronho e ? go já ele
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domina há muitos anos, mas agora  deparava-se com um novo desa? o. Na  zona serrana do Algarve

não faltam  artesãos que dominam a alquimia das  bebidas espirituosas, mesmo sem terem estudado

Química.

Durante a última Fatacil-Feira de  Artesanato, Turismo, Agricultura,  Comércio e Indústria, que

terminou  ontem em Lagoa, Luís Sequeira foi  um dos produtores que se destacou  na secção dos

produtos regionais do  Algarve. “As pessoas vêm aqui porque  sabem que eu, todos os anos,

apresento um produto diferente”. Este  ano a novidade foi o licor de romã.  Lá para Dezembro,

próximo do Natal, terá “aguardente de batata-doce  normal e aguardente com mel”. Mas  as

revelações não ? cam por aqui: “Tenho também, na altura do Inverno,  o mon chéri algarvio –

bombons de  chocolate com aguardentes líquidas  dentro”.

Licor de esteva A etapa seguinte passa por lançar-se  na exportação. “Estou a estabelecer  contactos

para vender para o Brasil  aguardente de medronho e licores”,  disse. A di? culdade reside, para já, na

 capacidade de produção. “Não quero  deixar o método artesanal, porque  é dessa forma que posso

garantir a  qualidade”, mas para dar o salto para o patamar superior, admite, é necessário aumentar a

oferta. O fabrico  tem a marca Talurdinha, seguindo a  tradição da família: “O meu sogro já  fazia

aguardente”.

Luís Sequeira possui dois alambiques, mas está a pensar em adquirir mais e recrutar um colaborador

para o ajudar. “Tudo o que produzo  é analisado nos laboratórios da Universidade do Algarve – faz-se

umas  sessões de provas e depois é que sai  para o mercado”, sublinha. A aguardente de batata-doce,

comenta, saiu  uma “maravilha”, que vai chegar ao  público por altura do Natal. A prova  dos nove

terá lugar na Feira da Batata-doce, no primeiro ? m-de-semana  de Dezembro, em Aljezur. Na

ocasião, adianta, vai ser ainda divulgado o licor de esteva, tendo por base  a aguardente de

medronho. E quanto  ao índice dos valores alcoólicos, o  medronho não manda abaixo com  facilidade?

“Não, mas é preciso saber beber”, adverte. Para suavizar  a bebida sugere uma alternativa:

medronho com mel, servido em  forma de cocktail”. Os apreciadores dizem que estraga a aguardente,

mas o produtor contrapõe:  “Não há quem goste de beber uísque  com gelo?” PEDRO CUNHA

 

 

Melhor forma de encontrar quartos passa pela internet

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 28/08/2011

Meio: Jornal da Madeira

 

7

 

NESTE MOMENTO OS SITES DE ALUGUER DE CASAS TÊM BASTANTE OFERTA PARA ESTUDANTES

 

Melhor forma de encontrar quartos passa pela internet

A 19 de Setembro serão divulgadas as listas com as colocações no ensino superior. A partir desta data
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o primeiro passo a dar pelo estudante será o de procurar casa na zona da universidade onde ?cou

colocado. Se souber à partida que não consegue ?car alojado numa residência universitária, a solução

passa pelo aluguer de quartos ou apartamentos. Neste momento, um quarto em Lisboa ronda os 200

euros (a dividir) e poderá chegar aos 500 euros caso o estudante queira viver sozinho num

apartamento.

As listas com os resultados das colocações no ensino superior começam a ser divulgadas já a partir do

dia 19 de Setembro. Para quem concorreu a uma universidade do continente ou Açores a primeira

preocupação é a de conseguir alojamento. Actualmente, com a ajuda da Internet, esta tarefa pode

revelar-se bastante mais fácil uma vez que já são muitos os sites que disponibilizam informação útil e

detalhada (o que ajuda na credibilidade) sobre os quartos ou apartamentos vagos para alugar a

estudantes. Se o candidato sabe à partida que vai ?car colocado na universidade pretendida e que não

reúne as condições para poder concorrer às residências universitárias, o melhor é mesmo começar já

a procurar um espaço onde ?car porque depois será mais difícil de encontrar um bom quarto. Neste

momento, um quarto em Lisboa ronda os 200 euros (existem preços inferioresse for para dividir) e

poderá chegar, ou mesmo ultrapassar, os 500 euros caso o estudante queira viver sozinho num

apartamento. Já no Norte, as ofertas existentes acabam por ser relativamente mais baratas. Apesar

de, em todas as universidades e institutos superiores estar a?xado, com maior incidência no início de

cada ano lectivo, anúncios com quartos para alugar e de jovens que aceitam partilhar apartamentos, a

desvantagem está no facto do aluno colocado ter conhecimento das ofertas existentes apenas na

altura da matrícula. Se o estudante optar pela procura on-line ?cará muito mais informado acerca das

propostas existentes no mercado, podendo inteirar-se das mesmas de forma muito mais rápida. O

“BQuarto” é exemplo desses sites que oferecem uma variada informação acerca de quartos e

apartamentos disponíveis para aluguer. Em www.bquarto.pt o utilizador pesquisa a região pretendida

e ?ca logo com uma lista de opções, a maioria com fotogra?a do quarto a alugar e as condições

oferecidas, incluindo naturalmente o preço. Além disso, é um espaço de encontro entre as pessoas

que têm e as que procuram alojamento. Para os anunciantes, uma das vantagens deste site é que,

depois de colocado o anún-

 

A oferta “on-line” de quartos é bastante diversa.

 

cio, o utilizador passa a ser considerado “membro da BQuarto” e será automaticamente visto e

divulgado por email por todos os outros membros. De salientar que o “busca quarto” abrange todos os

distritos do território português, incluindo as regiões autónomas. Para além desta página, existe

também o Alugar Casa, outro dos sites onde os jovens que vão estudar pela primeira vez para o

continente poderão encontrar alojamento. A página, para além de ter anúncios de quartos individuais,

dispõe também de ofertas de apartamentos que vão desde a tipologia T1 até à T3 a partilhar se assim

quiserem os interessados. Tal como o site anteriormente referido, também este oferece opções de

todas as zonas do país. 1

 

No centro de Lisboa o aluguer de um quarto ronda os 200 euros e poderá chegar aos 500 euros
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mensais se tratar-se de um apartamento.

Residência da UMa dá para 209 alunos

Os serviços de acção social da Universidade da Madeira (UMa) dispõem da residência Nossa Senhora

das Vitórias com 82 quartos com capacidade para 209 pessoas. A candidatura à residência

universitária é formalizada no mesmo momento em que o aluno se candidata a uma bolsa de estudo.

 

Residências em Ponta Delgada e Angra do Heroísmo

Os serviços de acção social da Universidade dos Açores administram duas residências, uma situada em

Ponta Delgada (com capacidade para alojar 300 alunos) e outra em Angra do Heroísmo (com

capacidade para 88). As candidaturas às residências são efectuadas anualmente através de formulário

incluído no boletim de candidatura a benifícios sociais. Para os alunos que se inscrevem pela primeira

vez no ensino superior, o prazo decorre durante um mês, após a divulgação dos resultados do

concurso nacional de acesso.

 

em foco

 

Texto: Lúcia M. Silva Fotos: Arquivo JM e DR

 

Preços variam entre os 63 e os 72 euros

Os preços praticados pelas residências universitárias variam entre os 63 e os 72 euros. Por exemplo,

em Lisboa, o preço pelas várias residências é de 72,25 euros, chegando aos 125 caso o estudante não

seja bolseiro. Já as universidades do Porto e Algarve cobram 63,90 euros mensais aos alunos

bolseiros, enquanto que a Universidade de Coimbra é de 72,75 euros. De salientar que todos estes

valores são para os alunos bolseiros ou que estejam a frequentar algum programa de mobilidade.

 

7

 

POR NORMA AS CANDIDATURAS A ESTE TIPO DE ALOJAMENTO SÃO FEITAS LOGO APÓS A

MATRÍCULA

 

Residências universitárias são boa opção para estudantes deslocados do seio familiar

As residências universitárias destinam-se essencialmente a estudantes matriculados no ensino

superior público que, pelas suas condições sócio-económicas, necessitem de alojamento para poderem

prosseguir os seus estudos e que, pela distância ou di?culdade de transporte, não possam residir com

o agregado familiar, durante o ano lectivo. Para os alunos do 1.º ano, as candidaturas de acesso

podem ser feitas após a publicação das listas dos alunos colocados e durante o período das matrículas.

Aliás, por norma, o aluno que concorre à bolsa de estudo pode ao mesmo tempo concorrer à

residência da universidade onde ?cou colocado. Apesar de serem muitos os estabelecimentos de

ensino superior no país, passamos a divulgar as residências das principais universidades, isto é,

Lisboa, Porto, Coimbra e Faro. Na capital portuguesa, o Instituto Politécnico de Lisboa dispõe de uma
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residência com capacidade para alojar cerca de 200 alunos. Os alunos que se inscrevem pela primeira

vez têm 30 dias após a data de matrícula para procederem à candidatura. Já a Universidade de Lisboa

tem 13 residências com capacidade para alojar cerca de 600 alunos. Aqui, só terão acesso a

alojamento os estudantes que venham a reunir a condição de bolseiros. A Universidade Nova de

Lisboa administra três residências universitárias, com um total de 452 camas, para uso dos alunos da

universidade, com preferência para os bolseiros e estudantes estrangeiros de programas de

mobilidade. Por ?m, a Universidade Técnica de Lisboa tem oito residências universitárias com

capacidade para alojar 435 alunos. Aqui, têm prioridade os estudantes bolseiros que se encontrem

deslocados do agregado familiar. A Norte, os serviços de acção social da Universidade do Porto

facultam, nos seus três pólos nove residências com capacidade para acomodar 1.216 estudantes. Já

em Coimbra, a divisão de alojamentos da universidade reúne 14 residências universitárias para 1.285

lugares, sendo 571 masculinos e 714 femininos. A Sul, os serviços da acção social da Universidade do

Algarve têm várias residências femininas e masculinas, distribuídas pela cidade de Faro, assim como

junto ao Campus Universitário de Gambelas e na cidade de Portimão. As condições de admissão são

semelhantes às restantes universidades do país. 1

 

Residência da Universidade Nova de Lisboa.

Quarto pela “net” é o ideal para universitários Págs. 4 e 5

 

 

Melhor forma de encontrar quartos passa pela internet
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/08/2011

Meio: Jornal da Madeira.pt

Jornalistas: Lúcia Mendonça da Silva

URL: http://www.jornaldamadeira.pt/not2008.php?Seccao=17&id=193658&sdata=2011-08-
28

 

EM FOCO: Neste momento os sites de aluguer de casas têm bastante oferta para estudantes

 

 As listas com os resultados das colocações no ensino superior começam a ser divulgadas já a partir

do dia 19 de Setembro. Para quem concorreu a uma universidade do continente ou Açores a primeira

preocupação é a de conseguir alojamento.

 

 Actualmente, com a ajuda da Internet, esta tarefa pode revelar-se bastante mais fácil uma vez que já

são muitos os sites que disponibilizam informação útil e detalhada (o que ajuda na credibilidade) sobre

os quartos ou apartamentos vagos para alugar a estudantes.

 

 Se o candidato sabe à partida que vai ficar colocado na universidade pretendida e que não reúne as
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condições para poder concorrer às residências universitárias, o melhor é mesmo começar já a procurar

um espaço onde ficar porque depois será mais difícil de encontrar um bom quarto.

 

 Neste momento, um quarto em Lisboa ronda os 200 euros (existem preços inferioresse for para

dividir) e poderá chegar, ou mesmo ultrapassar, os 500 euros caso o estudante queira viver sozinho

num apartamento. Já no Norte, as ofertas existentes acabam por ser relativamente mais baratas.

 

 Apesar de, em todas as universidades e institutos superiores estar afixado, com maior incidência no

início de cada ano lectivo, anúncios com quartos para alugar e de jovens que aceitam partilhar

apartamentos, a desvantagem está no facto do aluno colocado ter conhecimento das ofertas

existentes apenas na altura da matrícula.

 

 Se o estudante optar pela procura on-line ficará muito mais informado acerca das propostas

existentes no mercado, podendo inteirar-se das mesmas de forma muito mais rápida.

 

 O "BQuarto" é exemplo desses sites que oferecem uma variada informação acerca de quartos e

apartamentos disponíveis para aluguer. Em www.bquarto.pt o utilizador pesquisa a região pretendida

e fica logo com uma lista de opções, a maioria com fotografia do quarto a alugar e as condições

oferecidas, incluindo naturalmente o preço. Além disso, é um espaço de encontro entre as pessoas

que têm e as que procuram alojamento.

 

 Para os anunciantes, uma das vantagens deste site é que, depois de colocado o anúncio, o utilizador

passa a ser considerado "membro da BQuarto" e será automaticamente visto e divulgado por email

por todos os outros membros.

 

 De salientar que o "busca quarto" abrange todos os distritos do território português, incluindo as

regiões autónomas.

 

 Para além desta página, existe também o Alugar Casa, outro dos sites onde os jovens que vão

estudar pela primeira vez para o continente poderão encontrar alojamento. A página, para além de ter

anúncios de quartos individuais, dispõe também de ofertas de apartamentos que vão desde a tipologia

T1 até à T3 a partilhar se assim quiserem os interessados. Tal como o site anteriormente referido,

também este oferece opções de todas as zonas do país.

 

 Facilitar o acolhimento e integração dos estudantes da Região na grande Lisboa é um dos objectivos

do Núcleo de Estudantes Social-Democrata Madeirense em Lisboa que, no ano passado, editou um

guia da cidade de Lisboa com informações úteis sobretudo aos alunos que estão a estudar pela

primeira vez no continente. Esta organização poderá ser também uma ajuda a quem se encontra pela

primeira vez no continente português.
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 Quem vai procurar um quarto para morar deverá tomar alguns cuidados para evitar dores de cabeça

desnecessárias e até mesmo para não cair em nenhum "conto do vigário". A primeira coisa a ter em

conta é que irá morar com outras pessoas e com as quais terá de conviver. Por isso é aconselhável

que o inquilino fale desde cedo das suas preferências e hábitos, mostrando também interesse nos

gostos dos colegas para evitar incompatibilidades futuras. Para evitar dissabores há que desconfiar

das pessoas que dizem ter um quarto para alugar mas que só o irão mostrar se pagar um ou mais

meses adiantados. Nunca assine contratos ou faça pagamentos adiantados sem ter a chave do espaço

na mão.

 

 Outros cuidados adicionais ao alugar um quarto ou apartamento têm a ver com a localização. O

inquilino deve ter em conta se existe na área circundante uma boa rede de meios de transporte, um

supermercado e até mesmo uma farmácia, e se a casa onde vai morar fica perto da universidade.

 

 Os serviços de acção social da Universidade da Madeira (UMa) dispõem da residência Nossa Senhora

das Vitórias com 82 quartos com capacidade para 209 pessoas. A candidatura à residência

universitária é formalizada no mesmo momento em que o aluno se candidata a uma bolsa de estudo.

 

 Os serviços de acção social da Universidade dos Açores administram duas residências, uma situada

em Ponta Delgada (com capacidade para alojar 300 alunos) e outra em Angra do Heroísmo (com

capacidade para 88). As candidaturas às residências são efectuadas anualmente através de formulário

incluído no boletim de candidatura a benifícios sociais. Para os alunos que se inscrevem pela primeira

vez no ensino superior, o prazo decorre durante um mês, após a divulgação dos resultados do

concurso nacional de acesso.

 

 Os preços praticados pelas residências universitárias variam entre os 63 e os 72 euros. Por exemplo,

em Lisboa, o preço pelas várias residências é de 72,25 euros, chegando aos 125 caso o estudante não

seja bolseiro. Já as universidades do Porto e Algarve cobram 63,90 euros mensais aos alunos

bolseiros, enquanto que a Universidade de Coimbra é de 72,75 euros. De salientar que todos estes

valores são para os alunos bolseiros ou que estejam a frequentar algum programa de mobilidade.

 

 As residências universitárias destinam-se essencialmente a estudantes matriculados no ensino

superior público que, pelas suas condições sócio-económicas, necessitem de alojamento para poderem

prosseguir os seus estudos e que, pela distância ou dificuldade de transporte, não possam residir com

o agregado familiar, durante o ano lectivo.

 

 Para os alunos do 1.º ano, as candidaturas de acesso podem ser feitas após a publicação das listas

dos alunos colocados e durante o período das matrículas. Aliás, por norma, o aluno que concorre à

bolsa de estudo pode ao mesmo tempo concorrer à residência da universidade onde ficou colocado.

 

 Apesar de serem muitos os estabelecimentos de ensino superior no país, passamos a divulgar as

Página 54



residências das principais universidades, isto é, Lisboa, Porto, Coimbra e Faro. Na capital portuguesa,

o Instituto Politécnico de Lisboa dispõe de uma residência com capacidade para alojar cerca de 200

alunos. Os alunos que se inscrevem pela primeira vez têm 30 dias após a data de matrícula para

procederem à candidatura. Já a Universidade de Lisboa tem 13 residências com capacidade para alojar

cerca de 600 alunos. Aqui, só terão acesso a alojamento os estudantes que venham a reunir a

condição de bolseiros. A Universidade Nova de Lisboa administra três residências universitárias, com

um total de 452 camas, para uso dos alunos da universidade, com preferência para os bolseiros e

estudantes estrangeiros de programas de mobilidade. Por fim, a Universidade Técnica de Lisboa tem

oito residências universitárias com capacidade para alojar 435 alunos. Aqui, têm prioridade os

estudantes bolseiros que se encontrem deslocados do agregado familiar.

 

 A Norte, os serviços de acção social da Universidade do Porto facultam, nos seus três pólos nove

residências com capacidade para acomodar 1.216 estudantes.

 

 Já em Coimbra, a divisão de alojamentos da universidade reúne 14 residências universitárias para

1.285 lugares, sendo 571 masculinos e 714 femininos.

 

 A Sul, os serviços da acção social da Universidade do Algarve têm várias residências femininas e

masculinas, distribuídas pela cidade de Faro, assim como junto ao Campus Universitário de Gambelas

e na cidade de Portimão. As condições de admissão são semelhantes às restantes universidades do

país.

 

Lucia Mendonça da Silva
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Aumento do IVA asfixia o Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/08/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=47304

 

28-08-2011 9:00:00

 

 A redução da TSU - Taxa Social Única e sobretudo o aumento do IVA associado, além de poder falhar

o objectivo de melhorar a competitividade das empresas, poderá ter um "impacto negativo fortíssimo"

na economia, especialmente a do Algarve, defendem António Covas e Vítor Neto.

 

 O estudo sobre a desvalorização fiscal, elaborado por representantes do Banco de Portugal e dos

ministérios das Finanças, Economia e Emprego e Solidariedade e Segurança Social, já foi discutido

com a troika e servirá de base de trabalho para a decisão do Governo sobre a eventual redução da

TSU.

 

 O relatório aponta como cenário de referência uma descida de 3,7 por cento na contribuição patronal

para a Segurança Social e um aumento de 2,19 por cento do IVA.

 

 Para António Covas, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, a

descida da TSU não terá qualquer efeito na melhoria da competitividade das empresas. "É uma

descida muito baixa e até acaba por ter um efeito difuso na estrutura de custos da empresa",

sustenta.

 

 Uma maior redução da TSU - entre seis a sete por cento, como já defendeu um dos elementos da

troika - poderia ter o efeito pretendido, mas "tem um contra-efeito - é o problema do seu

financiamento", nota António Covas.

 

 O aumento do IVA - medida necessária para compensar a perda de receita estimada entre 80 e 480

milhões de euros anuais - por outro lado, também poderá não cumprir o objectivo pretendido: "há um

aumento da taxa mas pode haver uma quebra da receita fiscal. Porquê? Porque há uma quebra do

consumo", avisa o economista.

 

 Neste momento, ainda não se sabe quais são os produtos cujas taxas do IVA vão subir de 13 para 23

por cento, mas se for uma subida generalizada em actividades como o alojamento turístico, a
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restauração e o golfe, como antecipa a Confederação do Turismo Português, vai ter "um impacto

negativo fortíssimo" na economia regional, alerta António Covas.

 

 Um impacto negativo, cuja dimensão pode ainda ser agravada pela proximidade do Algarve a

Espanha. "O fluxo de visitantes espanhóis pode sofrer uma redução e o contrário também pode

acontecer: os algarvios podem aproveitar para se ir abastecer a Espanha", conclui.

 

 Discussão em aberto

 

 Para Vítor Neto, presidente do NERA - Associação Empresarial da Região do Algarve, o debate sobre

esta matéria ainda está em aberto e tem de ser "muito bem ponderado", sob pena de medidas

aparentemente positivas se revelarem "muito negativas para o conjunto da economia".

 

 Segundo o empresário, é preciso participar neste debate, mas de forma "construtiva, não demagógica

ou corporativa". Vítor Neto assume, no entanto, uma posição de partida: a ser aplicada, a redução da

TSU deve ser extensiva a todo o tecido empresarial.

 

 "Há quem defenda a redução da TSU apenas para as empresas exportadoras industriais: no ano

passado essas empresas eram 17 ou 18 mil, num universo de 350 mil empresas", lembra o

empresário. Esta solução, segundo o presidente do NERA, seria uma "medida discriminatória" e

dificilmente colheria a aprovação da União Europeia.

 

 Para a medida ter efeito, acrescenta Vítor Neto, "teria de ser uma redução bastante grande" e neste

caso a compensação, nomeadamente através do aumento do IVA, "poderia ser insuportável".

 

 Por exemplo, diz o presidente do NERA, aumentar a taxa do IVA na restauração e no turismo significa

"um impacto extremamente negativo neste sector - um sector exportador", sublinha.

 

 

Olhão acolhe Semana Cultural "Recortes de Olhão"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/08/2011

Meio: Algarve Directo Online

URL: http://www.algarvedirecto.net/det_noticias.php?cod_noticia=6195

 

Entre os dias 5 e 11 de Setembro Olhão acolhe a sua primeira Semana Cultural, intitulada "Recortes

de Olhão".

 

 Uma organização da Divisão de Cultura do Município olhanense onde se incluem, entre outras
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iniciativas, uma Noite Romana, um passeio pela zona histórica e pelo património cultural de

Moncarapacho ou um café-concerto no Auditório Municipal.

 

 Aproveitando as noites mornas e o final das férias, a cultura volta a estar em destaque na cidade

olhanense. Com vários eventos previstos tão diferenciados, o difícil será escolher em quais deles

participar. Na dúvida, o melhor será mesmo anotar todos na agenda. Logo no dia 5, às 18h00, a

Biblioteca Municipal de Olhão acolhe a conferência "A Ria Formosa", pelo professor Sadat Muzavor, na

qual se pretende abordar a origem, a evolução e os ecossistemas da Ria Formosa. Sadat Muzavor foi

professor e investigador na Universidade do Algarve, na Faculdade de Ciências do Mar e Ambiente,

tendo publicado em 2010 o 6º e último volume do Roteiro Ecológico da Ria Formosa, intitulado Flora.

 

 No dia seguinte, 6 de Setembro, às 19h00, realiza-se uma visita guiada pelo Centro Histórico de

Olhão. O passeio percorre ruas, ruelas, travessas, becos e largos com grande valor histórico e social,

assim como os monumentos que integram o Centro Histórico. Com um número máximo previsto de 20

participantes, o ponto de encontro será no Museu da Cidade de Olhão (Edifício do Compromisso

Marítimo). A inscrição (289 700 103 ou museu@cm-olhao.pt) é gratuita.

 

 A exposição documental "A Evolução Administrativa da Câmara" é inaugurada no dia 7 de Setembro,

pelas 18h00, no hall de entrada da Câmara Municipal de Olhão, estando posteriormente aberta ao

público no horário de funcionamento da mesma. Esta exposição pretende mostrar um pouco do

progresso administrativo da Câmara desde a sua fundação, em 1826, até à actualidade abordando,

através de documentos e peças, um percurso que contribuiu a par e passo - dos manuscritos aos

impressos e mais tarde à era digital - para uma evolução e modernização administrativa

incontornáveis. Exibe pequenos apontamentos que ajudam a perceber a história da Autarquia.

 

 "Ria com Histórias" é o nome da iniciativa destinada aos mais novos, no mesmo dia, que decorrerá

entre as 11h00 e as 16h00 no Jardim Municipal. Ouvir as Lendas da Ria Formosa, descobrindo os seus

encantos e segredos são o mote. Reis, príncipes e princesas não vão faltar nas histórias que há para

contar e ouvir!

 

 Um Café-Concerto no Auditório Municipal, às 22h00 de 8 de Setembro, será mais um dos pontos altos

desta iniciativa. Trata-se de uma noite de "stand up comedy" com Jorge Serafim, contador de histórias

de humor, seguindo-se Zé Eduardo com música e canções para embalar o final do dia.

 

 A Noite Romana Salve Chrisanto! (máximo de 25 participantes) terá lugar a 9 de Setembro, a partir

das 21h00, no Parque Natural da Ria Formosa. Far-se-á uma viagem ao tempo de Crisanto, um

escravo, oriundo da Grécia e que habitou o território que hoje conhecemos pelo nome de Quinta de

Marim. Será possível conhecer os seus costumes e a sua história através de um percurso

acompanhado pelo Parque Natural da Ria Formosa. A Família, a Mulher, as villae, o Comércio e a

Morte serão os temas abordados nesta visita temática nocturna.
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 Um Passeio no Caíque Bom Sucesso, a 10 de Setembro, às 09h30, é a proposta para começar este

dia em beleza. A 'viagem' tem como principal objectivo proporcionar aos participantes uma abordagem

histórico-cultural da Ria Formosa, perspectivando-a como elemento fundamental para o entendimento

da evolução do território de Olhão.

 

 O ponto de encontro será no Museu da Cidade de Olhão, mediante inscrição prévia. A organização

recomenda a utilização de vestuário e calçado cómodo, assim como levar água e merenda. À noite é

tempo de teatro ao ar livre. A partir das 22h00, no espaço entre os Mercados Municipais, a peça de

teatro "Mê menine, e o tê pai?", promete voltar a fazer sucesso. Com interpretações de João Evaristo

e Joaquim Parra, prevê-se um serão inesquecível com muitas gargalhadas!

 

 No último dia dos Recortes de Olhão, 11 de Setembro, às 10h00 realiza-se uma visita guiada a

Moncarapacho, com o intuito de dar a conhecer o património desta vila. No percurso serão abordados

aspectos relacionados com a história e a arquitectura desta típica vila do concelho de Olhão (o número

máximo de participantes é de 20). O ponto de encontro é o Museu da Cidade de Olhão. À tarde, a

partir das 15h00, continuamos em Moncarapacho para participar no Chá Dançante, evento organizado

todos os domingos pela Casa do Povo de Moncarapacho.

 

 2011-08-27

 

 Algarve Directo

 

 

IVA. Aumento asfixia Algarve

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 26/08/2011

Meio: Algarve

Jornalistas: Rodrigo Burnay

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Avaliação do Allgarve concluída em Fevereiro

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 26/08/2011

Meio: Algarve
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Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

«Marketing de Vinhos», o colóquio falhado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/08/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=50951

 

Há um excesso de produção anual na ordem dos 3 mil milhões de litros de vinho. Em Portugal, em 10

anos, o consumo de vinhos passou de 50,5 litros para 42,2 litros por cabeça / ano

 

 Os vinhos algarvios foram, uma vez mais e muito bem, uma das grandes preocupações da Fatasul e

da Direção Regional de Agricultura. Durante a manhã do passado sábado, dia 18, no Convento de S.

José, decorreram em simultâneo um concurso de vinhos e um colóquio subordinado ao tema

Marketing de Vinhos.

 

 O Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Algarve Engº Castelão Rodrigues abriu a sessão e

apresentou os oradores, um painel de grande nível, digno de encher qualquer auditório.

 

 O Dr. António José Raiado Pereira, professor de marketing da Escola Superior de Gestão de Hotelaria

e Turismo da Universidade do Algarve, começou por dizer que, a nível mundial, há um excesso de

produção anual na ordem dos 3 mil milhões de litros de vinho. E que, em Portugal, em 10 anos, o

consumo anual de vinhos per capita passou de 50,5 litros para 42,2 litros.

 

 Esta realidade, por si só, justificaria a presença maciça dos produtores algarvios, que se queixam de

dificuldades em entrar no próprio mercado algarvio, quer na restauração, quer no consumo

domiciliário. Contudo, barlavento só encontrou 3 produtores na escassa audiência.

 

 Dois especialistas em marketing de vinhos, oriundos da vizinha Huelva, o Prof. Dr. Alfonso Vargas-

Sanchez e a Drª Cristina de la Orden, trouxeram-nos experiências comprovadas de sucesso. O

primeiro, que mostrou ser um profundo conhecedor da nossa realidade vinícola, mostrou o sucesso da

Conn Creek, nos EUA, onde os visitantes são estimulados a fazer o seu próprio blending, preciosa

ajuda para os enólogos afinarem o produto final pelo gosto do consumidor. E o Tren del Viño, no Chile,

que considerou uma experiência de fácil implantação no Algarve.

 

 A Drª Cristina de la Orden falou do turista cultural enológico e do que tem sido efetuado na província

de Huelva para cativar e satisfazer esse nicho de mercado.
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 A Eng. Maria João Fernão-Pires do Instituto da Vinha e do Vinho explicou o porquê da criação da

marca Wines of Portugal, direcionada principalmente aos mercados norte-americano e britânico. E foi

dizendo que os nossos vinhos se distinguem por uma personalidade muito própria, mistura de

qualidade, distinção e complexidade. Estas qualidades, segundo ela, são o resultado natural de vinhos

baseados na produção multivarietal, com recurso a algumas castas muito antigas e exclusivas de

Portugal. Nas suas palavras, os vinhos portugueses afirmam-se pela distinção e diferença.

 

 Embora escassa, a assistência conseguiu gerar um debate final aceso e interessante, onde foram

feitas algumas afirmações que barlavento promete dissecar a apresentar aos leitores num futuro

próximo.

 

 26 de Agosto de 2011 | 12:20

 

 josé garrancho

 

 

Escola de arte nómada fotografa a solidão da serra

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 26/08/2011

Meio: Público

Jornalistas: Idálio Revez

 

a A arqueóloga Isabel Luzia, no  meio da serra do Caldeirão, garante:  “Aqui há ouro, o nome não

engana”.  O sítio da Corte d’Ouro (Ameixial)  ? ca na fronteira do Algarve com  o Alentejo. O grupo,

constituído  na maioria por fotógrafos,  antropólogos e professores, ? ca  rendido ao cheiro da esteva –

o  perfume das plantas selvagens  anda à solta. Alguns sacam as  objectivas. Como fotografar um

lugar que se cola à pele de quem o  visita? A pergunta vai ter resposta a  partir da iniciativa do

Mobilehome  – Centro de Criação Artística para  o Desenvolvimento de Práticas  Educativas, uma

escola de arte  nómada em digressão pelo interior  do concelho de Loulé.

Nuno Faria, professor da  Universidade do Algarve, coordena  o projecto que consiste em colocar  um

grupo de artistas com a missão  de registar “um caso de estudo”  sobre um território perdido no

tempo. A memória da terra surge  dispersa por fragmentos, perdidos  pelos campos – os palheiros de

pedra, cobertos a colmo, destacamse na paisagem. “A maior pobreza  do Ameixial é a solidão”,

lamenta  o presidente da junta de freguesia,  Abílio Sousa, olhando para os  sobreiros, doentes, a

morrerem  de pé. Ao aproximar-se do velho  moinho de Pisões, que há muitas  décadas deixou de

produzir farinha,  irozina: “Um árabe, rico, é que nós  precisávamos”.

A azenha, datada de 1831, está  coberta de silvas. As amoras  fazem as delícias da passarada. O

autarca espera que os investidores  turísticos, um dia, também, passem  por aqui. “Há muitos montes
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abandonados que poderiam ser  convertidos em unidades hoteleiras,  mas quem chega aqui?” Isabel

Luzia lembra que, no  segundo milénio antes de Cristo,  o sítio foi cobiçado pela riqueza  Idálio Revez

Reportagem Escola de  arte nómada  fotografa a  solidão da serra Os sobreiros, doentes, morrem  de

pé. As pessoas apanham ervas  para curar as feridas dos animais.  Retratos de uma terra deserta A

serra do Caldeirão é o lugar escolhido para esta experiência A professora conhece o meio – vive  em

Castro Marim, onde explora  uma unidade de turismo rural –,  mas o lugar parece tomado pelo  cheiro

que não se sabe se será, ou  não, de hortelã. Não mais largara  a planta de “cheiro poderoso”.  Num

lugar, junto a uma ribeira,  um velho agricultor é chamado a  desvendar o enigma. “Não sei como  se

chama a planta, mas sei que é  muito boa para curar as feridas dos  animais”, observa. A natureza,

por  estas bandas, é farmácia de porta  aberta.

Especial Algarve Centro de criação artística procura inspiração no interior de Loulé  A escolha do

Ameixial para  desenvolver este projecto  resultou, explica Nuno Faria, de  uma opção da Câmara de

Loulé,  “por ser um território especial”.  As memórias do lugar saltam a  cada instante e não apenas as

de  séculos passados.

À entrada da aldeia, o grupo  depara-se com um dos muitos  exemplos, pouco edificantes,  da forma

como são utilizados  os equipamentos públicos. Um  parque de campismo, de quatro  hectares,

construído há cerca de  20 anos, nunca chegou a abrir,  apesar de estar equipado e com  as devidas

infra-estruturas.  O presidente da junta de  freguesia aproveita a presença  do grupo de artistas

ligados à  arte contemporânea para lhes  mostrar esta realidade, o estado  de degradação a que

chegou  este equipamento. Ao longo  da Estrada Nacional 2, outros  exemplos vão surgindo – as

velhas “casas dos cantoneiros”,  restauradas para servir de  apoio aos turistas no percurso  da

“estrada-património”,  permanecem abandonadas. Para  travar a vandalização, as portas e  janelas

acabaram por ser tapadas  com tijolos e cimento. I.R.

Um parque à espera de campistas de minerais, e funcionava como  um “espécie de supermercado” da

península Ibérica no comércio do  cobre. “O ouro já foi aqui explorado  nesta zona, por garimpeiros”.

O nome do sítio, Corte d’Ouro,  sublinha, tem a ver, justamente,  com esse passado. Abílio Sousa

acrescenta a versão popular da  história: “Dizem que terão ? cado  por aqui uns baús com libras,

perdidos na luta travada entre  almocreves, mas não consta que  alguém os tivesse encontrado”. A

forma de construção das casas no  monte Vale das Hortas, acrescenta  a arqueóloga, “não deixa

dúvidas  de que este é um local que já teve  uma grande importância estratégica  na região – esta

con? guração,  defensiva, surge desde a Idade do  Bronze”.

O grupo de artistas e professores,  constituído por 15 elementos,  arrisca a avançar por entre o  mato.

O autarca, conhecedor do  terreno, puxa as silvas, à mão.  “O presidente que desbrava  caminhos”,

graceja Nuno Faria.  Na etapa seguinte, o curador, ao  atravessar o ribeiro, faz equilíbrio  nas

passadeiras para não meter  o pé na poça. “Há em Portugal  uma lacuna crónica ao nível da

documentação do território,  da paisagem, seja urbana, seja  rural”, nota. Nesse contexto,  surgiu há

três anos o Mobilehome,  com o objectivo de “criar uma  escola que seja accionada pelo  encontro –

trazer um conjunto  de pessoas muito quali? cadas,  artistas, professores, curadores”.  Este ano, os

dois workshops, em  curso, são orientados em torno da  “fotogra? a enquanto elemento de

documentação – crítica sistemática  de uma determinada realidade”.
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A antropóloga Eglantina  Monteiro colhe uma planta. O  cheiro forte, explica, “parece  hortelã da

ribeira”. À medida que  o sol aperta e a temperatura sobe,  a serra ? ca inundada de aromas. O  grupo

abranda um pouco a marcha  na subida das veredas, mas segue  determinado na caça de imagens.

Património da Estrada Nacional 2 ao abandono  VASCO CÉLIO Vontade de aprender Mobilehome, um

centro de arte em movimento a Até que ponto uma imagem traduz  a realidade? A discussão é antiga

e  continua sem uma resposta linear.  O Curso Experimental de Arte Contemporânea – Mobilehome

pretende  dar o seu contributo para o debate,  a partir da realidade da freguesia  mais isolada do

concelho de Loulé  – Ameixial.

Os trabalhos de fotogra? a documental sobre o Ameixial vão estar  em debate, a 1 de Setembro, no

cine-teatro louletano. A iniciativa é  ministrada por Joachim Brohm (da  Academia de Artes Visuais de

Leipzig,  Alemanha), a antropóloga Eglantina  Monteiro, o arquitecto João Soares  e o curador Nuno

Faria. No âmbito  deste projecto, entre os dias 5 e 15  do próximo mês, o departamento de  fotogra? a

do Arco-Centro de Artes  e Comunicação Visual, organiza em  Loulé dois cursos, um de nível

iniciação/intermédio e o outro avançado. Nuno Faria lembra que este é o  momento do debate das

ideias. “Em  Portugal há uma grande lacuna de debate público, ao nível da memória e  de autocrítica.”

O professor alemão Joachim Brohm, no entender do coordenador do  projecto, “assume o papel

central”  da iniciativa Mobilhome. Além de  ter sido durante muitos anos reitor  da Academia de Artes

Visuais de Leipzig, representa um olhar exterior  sobre esta realidade. “Vamos estar a  trabalhar a

imagem da realidade com  a realidade da imagem”, sintetiza  Nuno Faria. O curador do projecto  foi

professor no Arco, consultor da  Fundação Calouste Gulbenkian. No  Algarve, onde reside há quatro

anos,  empenhou-se na criação de novos públicos ligados à arte contemporânea,  no âmbito do

programa de divulgação turística Allgarve.

O escultor Otelo Fabião, um dos  participantes, que se serve da fotogra? a documental como

instrumento  de trabalho, acrescenta: “Vim aprender com os mestres.” I.R.

 

 

Oito ou oitenta
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/08/2011

Meio: Avezinha.com

URL: http://www.jornalavezinha.com/noticia.asp?idEdicao=254&id=12477&idSeccao=2266&A
ction=noticia

 

Há oitenta anos

 

 No jornal nº 897, de 7 de Agosto de 2003, o destaque da primeira página refere-se à marina de

Albufeira que após longos meses de espera foi ligada ao mar.

 

 Ainda na 1ª página, referência para os títulos "Festas de Verão animam capital do turismo" e "Velhos
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da Torre guardados em CD.

 

 Na página 5, as notícias da abertura do Gabinete de Apoio ao Emigrante em Silves e da aprovação do

ante-projecto da via distribuidora Norte de Quarteira.

 

 As reportagens sobre a 6ª Festa da Sardinha nos Olhos de Água e da Feira Aventura em Albufeira

ocupam a página 7.

 

 As peças sobre a Feira de Actividades Económicas de S.B.Messines e o espectáculo "Amália", na

Fábrica do Inglês, em Silves, preencheram a página 9.

 

 No suplemento "Leia"esteve em destaque a II Semana Cultural de Paderne.

 

 A edição nº 898, de 14 de Agosto, apresenta em destaque os incêndios no Algarve. Referência ainda

para os Dias Medievais em Castro Marim e o Festival de Folclore em Olhos de Água.

 

 O Festival Internacional de Música de Ayamonte e a apresentação de dois novos livros de António

Nóbrega sobre a actividade turística na página 8.

 

 A reportagem da visita dos alunos do curso de arquitectura paisagística da Universidade do Algarve

ao castelo de Paderne ocupou toda a página 9.

 

 Na última página uma chamada para a notícia, na página 13, da inauguração da Casa do Ermitão, na

Orada.

 

 O jornal nº 899, de 21 de Agosto, destacava na primeira página, a Festa de Nossa Senhora da Orada.

 

 As notícias da entrada em funcionamento do Tribunal Administrativo e Fiscal em Loulé e da obtenção

de certificação ambiental da Praia da Rocha Baixinha, na página 5.

 

 O lançamento de mais um livro da escritora Luísa Monteiro, desta vez com o título "O Lagarto",

esteve em destaque na página 8.

 

 Destaque ainda para a entrevista ao presidente do Grupo dos Amigos de Salir, Júlio Sousa, que falou

sobre o Centro Comunitário daquela vila, entre outros assuntos.

 

 Há oitenta anos

 

 Da rubrica Notícias da Terra, retirámos:
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 "A nossa freguesia prepara-se para receber condignamente Sua Exª Revmº., p Sr. Dom Marcelino

António Maria Franco, que no dia 21 do próximo mês de Setembro virá até nós em visita pastoral,

demorando-se até ao dia 28.

 

 Sabemos que é ansiosamente esperada a sua visita e tudo leva a crer que Paderne mais uma vez vai

honrar as suas tradições de paróquia crente e piedosa".

 

 "Encontra-se em Albufeira o antigo editor da nossa folha e nosso prezado amigo, sr. José Gaspar

Rodrigues, que cá tenciona passar alguns meses".

 

 Das Notícias de Fora da Terra, retirámos:

 

 "O director da Avezinha teve a satisfação de administrar pela primeira vez a Sagrada Eucaristia na

capelinha das Caldas de Monchique a um pequeno grupo de crianças da região, ensinadas e

preparadas em sua casa pelas meninas Maria Eugénia Pimentel Júdice e maria Manoela Pimentel

Júdice, da Juventude Católica Feminina".

 

 

Silves comemora Dia do Município
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/08/2011

Meio: Avezinha.com

URL: http://www.jornalavezinha.com/breakingnews/news.asp?Id=785

 

25-08-2011 18:16

 

 Volvidos que estão cerca de 822 anos sobre a conquista da cidade de Silves, a Câmara Municipal de

Silves promove, entre os dias 24 de agosto e 10 de setembro, uma programação especial tendo em

vista assinalar o Dia do Município.

 

 No dia 3 de setembro (Dia do Município)

 

 A programação prevista para o Dia do Município tem início às 17 horas, na Sé Catedral de Silves, com

o Seminário e Exposição "Peças do Arquivo Municipal", ação que contempla a apresentação do Fundo

Arquivístico da Sé de Silves. São intervenientes nesta atividade: o Padre Joaquim Nunes, Chanceler da

Cúria da Diocese do Algarve, João Saboia, Diretor do Arquivo Distrital de Faro, Pedro Penteado,

Subdiretor Geral do Arquivo Nacional - Torre do Tombo e Luís Oliveira, Professor da Universidade do

Algarve, bem como as Técnicas do Arquivo Municipal de Silves Eulina Ribeiro, Maria Luísa Pereira e

Vera Gonçalves.
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 Segue-se a inauguração da exposição PASSION, com degustação de vinhos da Quinta dos Vales, um

dos oito produtores dos Vinhos de Silves, no Castelo de Silves, pelas 19h00. A noite terminará com o

Festival de Bandas Civis, com início marcado para as 21h30, na Praça Al-Muthamid.

 

 

«Marketing de Vinhos», o colóquio falhado

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 25/08/2011

Meio: Barlavento

Jornalistas: José Garrancho

 

Os vinhos algarvios foram,  uma vez mais e muito bem,  uma das grandes preocupações da  Fatasul e

da Direção Regional de Agricultura.  Durante a manhã do passado  sábado, dia 18, no Convento  de S.

José, decorreram em simultâneo um concurso de vinhos e um colóquio subordinado ao tema

«Marketing de  Vinhos».

O Diretor Regional de  Agricultura e Pescas do Algarve Engº Castelão Rodrigues abriu a sessão e

apresentou os oradores, um painel de  grande nível, digno de encher  qualquer auditório.  «Marketing

de Vinhos», o colóquio falhado Há um excesso de produção anual  na ordem dos 3 mil milhões  de

litros de vinho. Em Portugal,  em 10 anos, o consumo de vinhos  passou de 50,5 litros para 42,2 litros

por cabeça / ano josé garrancho | barlavento@mail.telepac.pt O Dr. António José Raiado Pereira,

professor de marketing da Escola Superior  de Gestão de Hotelaria e Turismo da Universidade do

Algarve, começou por dizer  que, a nível mundial, há um  excesso de produção anual  na ordem dos 3

mil milhões  de litros de vinho. E que, em  Portugal, em 10 anos, o consumo anual de vinhos per

capita passou de 50,5 litros para  42,2 litros.

Esta realidade, por si só,  justificaria a presença maciça  dos produtores algarvios, que  se queixam de

dificuldades  em entrar no próprio mercado algarvio, quer na restauração, quer no consumo

domiciliário. Contudo, «barlavento» só encontrou 3 produtores na escassa audiência.  Dois

especialistas em marketing de vinhos, oriundos  da vizinha Huelva, o Prof.  Dr. Alfonso Vargas-

Sanchez  e a Drª Cristina de la Orden, trouxeram-nos experiências comprovadas de sucesso. O

primeiro, que mostrou  ser um profundo conhecedor  da nossa realidade vinícola,  mostrou o sucesso

da Conn  Creek, nos EUA, onde os visitantes são estimulados a fazer o seu próprio «blending»,

preciosa ajuda para os enólogos afinarem o produto final  pelo gosto do consumidor. E  o «Tren del

Viño», no Chile,  que considerou uma experiência de fácil implantação no  Algarve. A Drª Cristina de la

 Orden falou do turista cultural enológico e do que tem  sido efetuado na província de  Huelva para

cativar e satisfazer esse nicho de mercado.

A Eng. Maria João Fernão-Pires do Instituto da Vinha e do Vinho explicou «o  porquê da criação da

marca Wines of Portugal», direcionada principalmente aos  mercados norte-americano e  britânico. E

foi dizendo que  os nossos vinhos se distinguem por uma personalidade muito própria, mistura de
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qualidade, distinção e complexidade. Estas qualidades,  segundo ela, são o resultado  natural de

vinhos baseados  na produção multivarietal,  com recurso a algumas castas  muito antigas e

exclusivas de  Portugal. Nas suas palavras,  os vinhos portugueses «afirmam-se pela distinção e

diferença».Embora escassa, a assistência conseguiu gerar um  debate final aceso e interessante, onde

foram feitas algumas afirmações que «barlavento» promete dissecar a  apresentar aos leitores num

futuro próximo.

 

 

Castelo de Sonhos protege os mais carenciados há 13 anos

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 25/08/2011

Meio: Jornal do Algarve

Jornalistas: Autor Desconhecido

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Bolsa de Técnico de Investigação (m/f)(25-08-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/08/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=41636&bl=1&viewall=true

 

CCMAR - Centro de Ciências do Mar do Algarve, Universidade do Algarve

 

 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 SEPIAMETA - (PTDC/MAR/102348/2008),

designado por "Estudo do metabolismo do choco Europeu, Sepia officinalis (Linnaeus, 1758)",

financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), nas seguintes condições:

 

 Funções a desempenhar:

 

 Execução das actividades do projecto na área da manutenção de um stock de chocos na estação de

aquacultura do Ramalhete (CCMAR, Universidade do Algarve), que incluem a apanha de alimento vivo

na zona circundante da estação. Apoio a desenvolvimento de experiências, amostragens, outro

trabalho de rotina, e preparação de relatórios.
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 Orientação Cientifica: Doutor António de Vilhena Andrade Ferreira Sykes, Investigador no CCMAR e

coordenador do projecto.

 

 Requisitos:

 

 1.      Possuir licenciatura em Biologia Marinha ou relacionadas;

 

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

do projecto o determine (demonstrada na carta de motivação);

 

 3.      Possuir carta de condução.

 

 Critérios de avaliação:

 

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

 

 2.      Experiência de trabalho em manutenção e cultivo de espécies marinhas (preferência dada a

cefalópodes) - factor de ponderação 50%;

 

 3.      Experiência em colheita e transporte de organismos marinhos - factor de ponderação 10%;

 

 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%.

 

 Condições da bolsa:

 

 Duração de 6 meses, com inicio previsto para 12 de Outubro de 2011, em regime de exclusividade,

eventualmente renovável até ao limite da duração do projecto de investigação no qual se enquadra,

conforme regulamento de bolsas de investigação cientifica do CCMAR em http://goo.gl/DT2JS.

 

 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 - BTI para Licenciado ou Bacharel).

 

 Prazos de recepção: De 6 a 21 de Setembro de 2011.

 

 Candidatura: As candidaturas devem ser feitas em formulário próprio (IP.CCM.040/00) que pode ser
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obtido em http://goo.gl/n4EDo e 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.

 

 Envio de candidaturas: As candidaturas devem ser enviadas com a Ref. ª: CCMAR/BTI/0032/2011 por

e-mail para ccmar@ualg.pt ou 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: Doutor António de Vilhena Andrade Ferreira Sykes, Investigador

no CCMAR e coordenador do projecto (presidente do júri), Doutora Cláudia Raquel Cêa de Aragão

Teixeira, Investigadora no CCMAR (vogal) e Doutor José Pedro Andrade e Silva Andrade, Professor

Catedrático da Universidade do Algarve e Investigador no CCMAR (vogal).

 

 (disponível em www.eracareers.pt a 25-08-11)

 

 [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 http://twitter.com/NaturJobs]

 

 

PJ investiga negócios de ex-espião do SIS

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 25/08/2011

Meio: Sábado

Jornalistas: António José Vilela

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Conferência Espírita: Qual a Finalidade da Vida?

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 24/08/2011

Meio: Jornal das Caldas
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Na sexta-feira, dia  26  de Agosto de 2011,  pelas  21H00, vai decorrer uma  conferência espírita que

terá  lugar na sede do Centro  de Cultura Espírita, no Bairro das Morenas, em Caldas  da Rainha, na

Rua Francisco Ramos, nº 34, r/c.    O tema será “Qual a fiConferência Espírita:  Qual a Finalidade da

Vida?  nalidade da Vida?”, analisando os múltiplos aspectos  da nossa vivência diária, à  luz da

Doutrina Espírita. O  conferencista convidado é o  Prof. Reinaldo Barros, licenciado em Artes Plásticas

Pintura, pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de  Lisboa, com o grau de Mestre  em Gestão

do Património  Cultural pela Universidade do  Algarve. É professor de Artes  Visuais na Escola

Secundária de Tavira, cartoonista,  músico, membro da ADEP e  colaborador do Jornal de Espiritismo.

Tem participado em  várias exposições dentro do  âmbito profissional. Colabora  no Centro Espírita Luz

Eterna  em Olhão;  As entradas são livres e  gratuitas.  Este centro tem página na  Internet em

www.ccespirita.

org e e-mail cce@caldasrainha.net

 

 

Protesto

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 24/08/2011

Meio: Correio da Manhã - Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Bolsa de Investigação III (m/f)(24-08-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/08/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=41512&bl=1&viewall=true

 

CCMAR

 

 Anúncio para atribuição de Bolsa de Investigação

 

 No âmbito do projecto PTDC/CVT/102481/2008

 

 Ref. ª: CCMAR/BI/0039/2011
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 O Centro de Ciências do Mar do Algarve - Grupo de Aquacultura abre concurso para atribuição de uma

Bolsa de Investigação, no âmbito do projecto PTDC/CVT/102481/2008, designado por "ULTRAFISH -

Utilização de ultrasons na optimização da nutrição embrionária de peixes: programação nutricional do

potencial de crescimento e capacidades metabólicas em juvenis", financiado pela Fundação para a

Ciência e a Tecnologia, nas seguintes condições:

 

 Funções a desempenhar:

 

 A. Cultivo de larvas de peixes marinhos com interesse para a aquacultura (incluindo manutenção de

cadeia trófica de alimento vivo)

 

 ? Execução operacional de ensaios experimentais com larvas e pós-larvas de dourada e de linguado;

 

 ? Cultivo e manutenção da cadeia trófica (microalgas, rotíferos e Artemia);

 

 ? Monitorização do correcto funcionamento de circuitos experimentais para cultivo de peixes em

sistemas de recirculação de água salgada.

 

 ? Esta tarefa envolve trabalho ao fim de semana, assim como fora do horário normal de expediente.

 

 B. Cultivo de juvenis e manutenção de reprodutores de peixes marinhos com interesse para a

aquacultura (preferencialmente com abordagem nutricional e.g. digestibilidade, retenção e utilização

metabólica de nutrientes)

 

 ? Execução operacional de ensaios experimentais com juvenis de dourada e de linguado;

 

 ? Medição da performance de crescimento, digestibilidade aparente e balanços metabólicos de

nutrientes em peixes marinhos;

 

 ? Manutenção de reprodutores de peixes marinhos (alimentação, medição de parâmetros de

qualidade da água, recolha de posturas e avaliação da qualidade de ovos).

 

 ? Esta tarefa envolve trabalho ao fim de semana, assim como fora do horário normal de expediente.

 

 C. Relatórios de progresso

 

 ? O bolseiro terá de efectuar dois relatórios de progresso das actividades desenvolvidas durante o

período da bolsa.

 

 Orientação Cientifica: Doutor Jorge Proença Dias, Investigador Auxiliar do CCMAR e coordenador do
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projecto.

 

 Requisitos:

 

 1. Possuir Licenciatura em Biologia ou áreas afins.

 

 2. Disponibilidade para trabalho aos fins-de-semana e fora do horário normal de expediente (deve vir

referido na carta de motivação que deve obrigatoriamente ser redigida em inglês)

 

 Critérios de avaliação:

 

 1. Média de Licenciatura

 

 - factor de ponderação 25%

 

 2. Experiência em cultivo de larvas e peixes marinhos de aquacultura e manutenção de sistemas

 

 - factor de ponderação 35%

 

 3. Experiência de fisiologia da nutrição de peixes

 

 - factor de ponderação 40%

 

 Nota: O Júri reserva-se o direito de, perante dúvidas suscitadas na análise das candidaturas,

entrevistar os candidatos que considere necessários para esclarecimentos adicionais.

 

 Condições da bolsa:

 

 Duração de 06 meses, com inicio previsto para 1 de Outubro de 2011, em regime de exclusividade,

eventualmente renovável até ao final do projecto, conforme regulamento de formação avançada de

recursos humanos da FCT 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 Licenciado ou Bacharel).

 

 Prazos de recepção: De 24 de Agosto a 06 de Setembro de 2011.

 

 Candidatura: 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
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eventualmente referências.

 

 Envio de candidaturas: devem ser enviadas com menção da Ref. ª: CCMAR/BI/0039/2011,

preferencialmente por e-mail paraou em alternativa 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: Doutor Jorge Proença Dias, Investigador  Auxiliar do CCMAR

(presidente do júri), Doutor Luís Eugénio Castanheira Conceição, Investigador Auxiliar do CCMAR

(vogal), Doutor Paulo Jorge Travessa Gavaia, Investigador Auxiliar do CCMAR (vogal).

 

 Faro, 9 de Agosto de 2011

 

 [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]

 

 

Associação Académica da UAlg indignada com indefinição na atribuição de bolsas de
ação social
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/08/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=119247

 

A Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) manifestou ontem, terça feira, em carta

dirigida ao Ministério da Educação e Ciência, a sua indignação pela indefinição do processo de

atribuição de bolsas de ação social para o próximo ano letivo.

 

 No documento - enviado ao ministro da Educação e Ciência, Nuno Crato, e ao secretário de Estado do

Ensino Superior, João Queiró -, os estudantes universitários referem que, "a menos de um mês do

arranque do ano letivo 2011/2012", continuam "sem saber quando é que haverá alteração às nefastas

alterações ao regulamento de atribuição de bolsas de estudo do ensino superior introduzidas pelo

anterior governo".

 

 " Assistimos recentemente ao anúncio do corte de 66 milhões de euros para as universidades
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portuguesas, mas medidas que visem diminuir a injustiça social entre os estudantes do ensino

superior tardam em ser definidas e divulgadas", reforçam.

 

 A AAUAlg prevê "iguais atrasos na análise de processos e pagamento das bolsas de estudo que só

prejudicam a normal frequência do ensino superior dos nossos colegas com mais dificuldades

socioeconómicas".

 

 "Preocupa-nos ainda a indefinição dos prazos aos quais os estudantes já inscritos no ensino superior,

e que no passado não foram bolseiros, se possam candidatar à bolsa de estudo de ação social",

acrescentam

 

 Os estudantes algarvios lamentam ainda "a falta de respeito" do Ministério da Educação e Ciência em

não ter chamado os representantes dos estudantes da academica algarvia, "facto que acontece pela

primeira vez nos últimos anos, em que temos contribuído activamente e de forma construtiva para a

melhoria do ensino superior português".

 

 "A leitura que podemos fazer desta atitude, poderá ser o de existir uma relação privilegiada com as

academias ouvidas que nos transcende e provavelmente transcenderá também a maioria dos

estudantes do ensino superior que não se sentem ouvidos nem respeitados pelo atual governo",

sublinha a AAUAlg.

 

 A associação conclui que, "em matéria de melhoria da qualidade e igualdade no ensino superior não

existem academias de 1.ª e de 2.ª classe, nem existem porta-vozes do movimento associativo

predefinidos para estas questões que tanto afetam os estudantes do ensino superior português".

 

 Redacção/RS

 

 08:48 quarta-feira, 24 agosto 2011

 

 

AAUALG Demonstra Indiganção
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/08/2011

Meio: Litoralgarve Online

URL: http://litoralgarve.com/noticias_print.php?Id=1168

 

Litoralgarve

 No Comunicado Guilherme Portada informa o seguinte: " A Associação Académica da Universidade do

Algarve vem, por este meio, demonstrar a sua indignação perante a indefinição do processo de
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atribuição de Bolsas de Acção Social para o próximo ano lectivo. Estamos a menos de um mês do

arranque do ano lectivo 2011/2012 e continuamos sem saber quando é que haverá alteração às

nefastas alterações ao Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo de Ensino Superior introduzidas

pelo anterior Governo. Assistimos recentemente ao anúncio do corte de 66 milhões de euros para as

Universidades Portuguesas, mas medidas que visem diminuir a injustiça social entre os estudantes do

Ensino Superior tardam em ser definidas e divulgadas, prevendo a Associação Académica da

Universidade do Algarve iguais atrasos na análise de processos e pagamento das bolsas de estudo que

só prejudicam a normal frequência do Ensino Superior dos nossos colegas com mais dificuldades

socioeconómicas. Preocupa-nos ainda a indefinição dos prazos aos quais os estudantes já inscritos no

Ensino Superior, e que no passado não foram Bolseiros, se possam candidatar à bolsa de estudo de

Acção Social. "

 

 

 

 

 E ainda Comunica: " A Associação Académica da Universidade do Algarve lamenta ainda a falta de

respeito demonstrada por parte do Ministério da Educação e Ciência em não ter chamado os

representantes dos estudantes desta Academia, facto que acontece pela primeira vez nos últimos

anos, em que temos contribuído activamente e de forma construtiva para a melhoria do Ensino

Superior Português.

 

 A leitura que podemos fazer desta atitude, poderá ser o de existir uma relação privilegiada com as

academias ouvidas que nos transcende e provavelmente transcenderá também a maioria dos

estudantes do Ensino Superior que não se sentem ouvidos nem respeitados pelo actual Governo. Em

matérias de melhoria da qualidade e igualdade no Ensino Superior não existem academias de 1ª e de

2ª classe, nem existem porta-vozes do movimento associativo predefinidos para estas questões que

tanto afectam os estudantes do Ensino Superior Português."

 

 

 

 

 

 

 Data: 2011-08-24 Autor: Litoralgarve
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Festa de Nossa Senhora da Saúde anima Azeitão

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 24/08/2011

Meio: Setubalense

 

Em Setembro Festa de Nossa Senhora da Saúde anima Azeitão A dedução a Nossa Senhora da Saúde

é secular em Vila Fresca de Azeitão. A festa ocorrerá em Setembro e para além da componente

religiosa inclui um programa de animação.

A Sociedade Filarmónica Providência e a Paróquia de S. Simão vão organizar a Festa de Nossa

Senhora da Saúde de 9 a 11 de Setembro, em Vila Fresca de Azeitão, o certame mais antigo da região

de Setúbal, Sesimbra e Palmela, cuja origem remonta a 1723 e que este ano assinala 288 anos de

tradição.

No dia 8 de Setembro celebrase pelas 21 horas a missa de Natividade de Nossa Senhora. No dia

seguinte às 21 horas reza-se o terço na igreja e meia hora depois procede-se à abertura do arraial e

actuação do ToquiVozes e da real Tuna da Universidade do Algarve.

A partir das 23 horas realiza-se um baile animado por “Setúbal Trio”.

No dia 10 de Setembro, pelas 16 horas, haverá cavalhadas à antiga portuguesa. Pelas 21 horas

celebra-se missa pelos forasteiros. Às 21 horas, celebra-se missa pelos forasteiros falecidos, seguindo-

se uma hora mais tarde a actuação da Orquestra Bohémia e às 23 horas um baile abrilhantado pela

Actual Band.

A festa encerra dia 11 de Setembro, realizando-se pelas 11 horas uma missa solene, sendo o ponto

alto do certame a procissão em Vila Fresca e Vendas de Azeitão pelas 15 horas. Às 16 horas,

animação musical com Nuno Rafael e pelas 21.30 horas o concerto da Banda da Sociedade Filarmónica

Providência encerram o certame.

A origem desta festa remonta ao Verão de 1723 quando se vivia a ameaça de uma epidemia que

assolava a Espanha e estava a começar a atingir Portugal. Em Vila Fresca de Azeitão, o povo saiu à

rua em procissão rogando à Virgem Maria para não ser afectada. Começou com apenas o culto

religioso mas passou depois a incorporar divertimentos como as cavalhadas e algumas danças e

cantares do povo.

 

 

Bolsa de Pós-Doutoramento (m/f)(23-08-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/08/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=41438&bl=1&viewall=true
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CCMAR - Centro de Ciências do Mar do Algarve, Universidade do Algarve

 

 Ref. ª: CCMAR/BPD/0035/2011

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve - Grupo Functional Biochemistry and Proteomics abre

concurso para atribuição de uma Bolsa de Pós-Doutoramento no âmbito do projecto PTDC/SAU-

ESA/101186/2008 designado por "Estudos conducentes ao estabelecimento da GRP como biomarcador

da calcificação vascular", financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, nas seguintes

condições:

 

 Funções a desempenhar:

 

 O bolseiro Pos Doc ficará encarregue da coordenação e execução, em conjunto com outros membros

da equipa do projecto, estudantes de mestrado e de doutoramento, de assegurar a continuidade das

várias tarefas incluídas no projecto em curso, nomeadamente:

 

 1. Produção e caracterização bioquímica da GRP recombinante.

 

 2. Validação de anticorpos específicos para a proteína GRP.

 

 3. Identificação e estudo das várias isoformas da GRP em vários fluidos. Validação de anticorpos

específicos para as várias isoformas.

 

 4. Estudo da expressão genética da GRP e da sua acumulação ao nível das células nomeadamente

análise e quantificação de expressão genética por PCR em tempo real ehibridização in situ.

 

 5. Co-Orientação de teses de mestrado e de doutoramento no âmbito do projecto

 

 Orientação Cientifica: Professora Doutora Dina Cristina Fernandes Rodrigues Costa Simes, Professora

Auxiliar da Universidade do Algarve e Investigadora no CCMAR.

 

 Requisitos:

 

 . Licenciatura em Bioquímica;

 

 . Doutoramento em Bioquímica e Especialidade em Biologia Celular e Molecular

 

 . Experiencia de trabalho em Biologia Molecular e Bioquímica de proteínas

 

 Critérios de avaliação:
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 Os critérios de avaliação incluem a experiência em trabalho laboratorial e produção científica

relevante para as tarefas que se pretende desenvolver no projecto:

 

 1. Experiência laboratorial:

 

 a) Experiencia de trabalho em técnicas de Biologia Molecular e Celular, nomeadamente análise e

quantificação de expressão genética por PCR em tempo real, técnicas básicas de biologia molecular,

clonagem e identificação de genes, e identificação de locais de expressão por hibridização in situ.

(40% ponderação)

 

 b) Experiência em técnicas de análise bioquímica de  proteínas; (15% ponderação)

 

 c) Experiência em histologia e imunohistoquímica de amostras de peixe e mamífero (25%)

 

 2. Produção científica em revistas com revisão por pares nas áreas de conhecimento na área das

Ciências da Saúde, Patologia clínica, Biologia Molecular e Celular (20%)

 

 Condições da bolsa: Duração de 6 meses, com inicio previsto para 3 de Outubro de 2011 em regime

de exclusividade, eventualmente, prorrogada por um período adicional de 6 meses até ao máximo de

12 meses total. Conforme regulamento de bolsas de investigação cientifica do CCMAR em

http://goo.gl/DT2JS.

 

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

pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. (1495.00EUR/mês - Pós-Doutoramento)

 

 Prazos de recepção: De 23 de Agosto a 06 de Setembro de 2011.

 

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

obtido em http://goo.gl/n4EDo e 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.

 

 Envio de candidaturas: As candidaturas devem ser enviadas por e-mail para ccmar@ualg.pt com a

Ref. ª: CCMAR/BPD/0035/2011 ou por carta 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.
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 Comissão responsável pela selecção:

 

 Professora Doutora Dina Simes, Professora Auxiliar da Universidade do Algarve (Presidente do Juri),

Doutora Carla Viegas, Investigadora no CCMAR (vogal) e Doutora Nadege Richard, Investigadora

Auxiliar do CCMAR (vogal).

 

 [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 http://twitter.com/NaturJobs]

 

 

Bolsa de Investigação II (m/f)(23-08-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/08/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=41437&bl=1&viewall=true

 

CCMAR - Centro de Ciências do Mar do Algarve, Universidade do Algarv

 

 Ref. ª: CCMAR/BI/0037/2011

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR) - grupo Compared and Molecular Endocrinology

Group (CMEG) abre concurso para uma bolsa de investigação no âmbito do projecto

PTDC/MAR/115005/2009, designado por "Mapeamento das redes genéticas envolvidas no

desenvolvimento assimétrico da cabeça de peixes planos durante a metamophose" financiado pela

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

 

 Funções a desempenhar:

 

 - Preparar amostras histológicas Solea senegalensis durante as várias fases de desenvolvimento a

analisar;

 

 - Desenvolver ensaios para análise imunohistoquímica e de hibridação in situ a expressão de

proteínas e genes seleccionados em amostras de Solea;

 

 - Proceder à análise dos ensaios de expressão desenvolvidos por microscopia de fluorescência e

confocal;
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 - Processamento e análise de imagem de microscopia.

 

 - Disseminação dos resultados adquiridos em reuniões de grupo, meetings e conferências científicas.

 

 Orientação Cientifica: Professora Doutora Deborah Power, Professora Catedrática na Universidade do

Algarve e Investigadora no CCMAR.

 

 Requisitos:

 

 1. Possuir licenciatura em Biologia ou área relacionada;

 

 2. Proficiência em Inglês (deve vir referido na carta de motivação);

 

 3. Disponibilidade para viajar (deve vir referido na carta de motivação).

 

 Critérios de avaliação:

 

 1.Nota da Licenciatura (50%);

 

 2.Experiência laboratorial geral (20%);

 

 3.Possuir conhecimento técnico em 3 das seguintes áreas (30%):

 

 -Biologia Molecular

 

 - Bioinformática

 

 - Hibridação in situ

 

 - Histologia animal

 

 - Imunohistoquímica

 

 - Microdissecção animal

 

 - Ensaios hormonais

 

 - Microscopia

 

 - Análise de Imagem
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 Condições da bolsa:

 

 Duração de 12 meses, com inicio previsto para 03 de Outubro de 2011, em regime de exclusividade,

eventualmente prorrogada até ao máximo total de 30 meses, conforme regulamento de bolsas de

investigação cientifica do CCMAR em http://goo.gl/DT2JS.

 

 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 Licenciado ou Bacharel).

 

 Prazos de recepção: De 23 Agosto a 06 de Setembro de 2011.

 

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

obtido em http://goo.gl/n4EDo e 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.

 

 Envio de candidaturas: As candidaturas devem ser enviadas com a Ref. ª: CCMAR/BI/0037/2011 por

e-mail para ccmar@ualg.pt ou 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: Professor Doutora Deborah Mary Power, Professora Catedrática

na Universidade do Algarve, investigadora no CCMAR e Coordenadora Principal do Projecto (presidente

do júri), Professor Doutor Adelino Vicente Mendonça Canário, Professor Catedrático e Director do

CCMAR (vogal) e Doutor Marco António do Nascimento Sequeira de Jesus Campinho, Investigador do

CCMAR e coordenador do projecto (vogal)

 

 Fellowship Reference: CCMAR/BI/0037/2011

 

 The Centre of the Marine Sciences of the Algarve (Centro de Ciências do Mar do Algarve - CCMAR) -

Compared and Molecular Endocrinology Group (CMEG) opens a position for a research (Bsc. level)

fellow within the project PTDC/MAR/115005/2009 also known as "Mapping of gene networks in

asymmetric head development during flatfish metamorphosis" financed by Portuguese Foundation for

Science and Technology (Fundação para a Ciência e a Tecnologia - FCT) under the following

conditions:
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 Tasks to perform:

 

 - Prepare for analysis histological samples of Solea senegalensis in different developmental stages;

 

 - Develop immunohistochemistry and in situ hybridization assays for the analysis of expression of

selected proteins and genes;

 

 - Analyse by fluorescent and confocal microscopy the expression assays developed;

 

 - Process and analyse microscopy images;

 

 - Dissimination of results and data adquired in lab meeting and scientific conferences and meetings.

 

 Scientific Orientation: Professor Deborah M. Power, Full-Professor University of the Algarve and

CCMAR Researcher.

 

 Requirements:

 

 1. Degree (Bsc.) in Biology or related areas;

 

 2. Proficiency in English (Should be mentioned in the motivation letter);

 

 3. Availability to travel (Should be mentioned in the motivation letter).

 

 Evaluation Criteria:

 

 1. Bsc grade (50%)

 

 2. Past general laboratory experience (20%)

 

 3. Have previous knowledge in 3 of the following areas (30%):

 

 . Standard molecular biology techniques (eg. nucleic acid extractions, PCR, quantitative PCR, gene

cloning, mini-preps, restriction digests, Northern blots);

 

 . Bioinformatics;

 

 . in situ hybridisation;

 

 . histology;
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 . immunohistochemistry;

 

 . animal microdissection;

 

 . hormone assay work;

 

 . microscopy;

 

 . image analysis.

 

 Grant Conditions:

 

 The grant will be for 12 months, starting on October 3 rd of 2011, under the regime of exclusive

dedication, following the rules of the CCMAR research grants available at http://goo.gl/DT2JS. The

grant can be eventually renewable until a total maximum of 30 months.

 

 Remuneration: Will be accordingly to the table for research grants of the Fundação para a Ciência e a

Tecnologia (745.00EUR/per month - BI for Bsc.).

 

 Application period: From 23rd of August to 6th of September of 2011.

 

 Application Documents: The applicants should use a specific document (IP.CCM.040/00) that can be

found in http://goo.gl/n4EDo. It should also include a motivation letter, copy of the official academic

degree certificate, detailed Curriculum vitae, National identity card or passport, copy of the fiscal

number and eventually, recommendations letters.

 

 Submit applications: The candidatures must be submitted with the reference Ref. ª:

CCMAR/BI/0037/2011 by email for ccmar@ualg.pt.  or by post to Centro de Ciências do Mar,

Secretariado, Gab. 2.90, Edifício 7, Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro.

You should only consider your application as validated after receiving written confirmation from

CCMAR.

 

 Results: The results will be communicated until 30 working days after the deadline of application, by

written information.

 

 Jury responsible for the selection:: Professor Deborah Mary Power, Full-Professor of the University of

the Algarve, researcher at CCMAR and Principal Coordinator of the project (president of the jurí),

Professor Adelino Vicente Mendonça Canário, Full-Professor of the University of the Algarve and

Director of the CCMAR (vogal), Dr. Marco António do Nascimento Sequeira de Jesus Campinho, CCMAR
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researcher and project coordinator.

 

 [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 http://twitter.com/NaturJobs]

 

 

Silves: Trabalho de recuperação do arquivo paroquial vai ser apresentado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/08/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=119224

 

O trabalho de preservação e organização do arquivo paroquial da paróquia de Nossa Senhora da

Conceição de Silves, desenvolvido pelas técnicas do arquivo municipal desta cidade algarvia, será

apresentado publicamente, dia 3 de setembro, às 17:00, na Catedral de Silves.

 

 O seminário, organizado pela paróquia, com o apoio da Câmara Municipal de Silves, está incluído nas

ações de comemoração do Dia do Município de 2011.

 

 A sessão, integrada no ciclo de atividades Memórias Escondidas, permitirá que os participantes

escutem as comunicações do padre Joaquim Nunes, chanceler da cúria da Diocese do Algarve, João

Saboia, diretor do Arquivo Distrital de Faro, Pedro Penteado, diretor geral do Arquivo Nacional - Torre

do Tombo e Luís Oliveira, professor da Universidade do Algarve.

 

 As técnicas do Arquivo Municipal de Silves que realizaram o trabalho de preservação e organização do

arquivo paroquial vão também explicar com detalhe todos os passos desenvolvidos ao longo dos

vários meses em que decorreram essas tarefas.

 

 Nessa mesma ocasião terá lugar a apresentação pública de uma obra que compila todos os dados

relativos a esse arquivo e que ficará disponível para consulta, passando a ser uma ferramenta de

trabalho para quem desejar realizar alguma investigação, que envolva as obras constantes do espólio

da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, cuja edição conta, também, com o apoio da CMS.

 

 Simultaneamente, será inaugurada uma pequena exposição, na qual se poderão ver alguns dos livros

mais emblemáticos e curiosos desse espólio, exposição essa que será visitável, na catedral, até ao

final do ano de 2011.

 

 Esta iniciativa surge como consequência de dois protocolos, explica a autarquia. O primeiro,
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estabelecido entre a paróquia e a câmara silvense, permitiu que as técnicas do Arquivo Municipal

realizassem o trabalho de estudo e preservação do arquivo paroquial; o segundo, estabelecido entre a

paróquia, a autarquia e direção regional de Cultura, no âmbito do programa Rota das Catedrais, previa

a dinamização deste espaço através da realização de diversas ações de caráter cultural.

 

 De resto, têm vindo a decorrer várias atividades integradas no ciclo Memórias Escondias. Assim, no

passado mês de abril foi inaugurada uma exposição de estatuária com peças encontradas na paróquia

e uma sessão pública que contou com as presenças da autarca Isabel Soares e da diretora regional de

Cultura, Dália Paulo.

 

 Até ao final do ano terão lugar, ainda, alguns encontros/tertúlias com figuras públicas: a 8 de

outubro, pelas 21:00, estará na Catedral de Silves a jornalista Aura Miguel, para falar sobre Bento

XVI; e no dia 28 de outubro, também pelas 21:00 estará em Silves Isabel Jonet, a responsável pelos

bancos alimentares portugueses, para falar sobre esta sua experiência.

 

 Redacção/RS

 

 15:15 terça-feira, 23 agosto 2011

 

 

Associação Académica da UALG "indignada perante a indefinição do processo de
atribuição de bolsas de acção social"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/08/2011

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-1&cat=educacao&scat=&id=12288

 

- 23.08.11

 

 Associação Académica da Universidade do Algarve (UALG) enviou, hoje, para o Ministério da

Educação e Ciência uma missiva onde manifesta a sua "indignação perante a indefinição do processo

de atribuição de bolsas de acção social para o ano lectivo 2011/2012?.ou

 

 -
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CORTES ANUNCIADOS POR CRATO GERAM ONDA DE PREOCUPAÇÃO ENTRE
REITORES
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/08/2011

Meio: Canal Up.pt

URL: http://www.canalup.tv/?menu=noticia&id_noticia=9338

 

Em 2012, as universidades públicas terão menos 66 milhões de euros para gastar. Os reitores dizem-

se preocupados até porque, justificam, estão em contenção de despesas desde 2009.

 

 "Há dois anos que temos vindo a fazer uma gestão muito criteriosa e a tentar gerar receitas

próprias", garante Vasconcelos Tavares ao Canal UP. O vice-reitor da Universidade de Lisboa admite

que, na actual conjuntura, "o Ensino Superior não pode ser uma ilha de bem-estar", mas lembra que o

sector é "um motor fundamental para a recuperação do país".

 

 O ministro da Educação e do Ensino Superior, Nuno Crato, informou as Instituições de Ensino

Superior (IES) sobre os cortes, na semana passada. Vasconcelos Tavares vê com "preocupação" a

redução de 95 milhões de euros nas verbas destinadas às universidades e politécnicos, menos 8,5%

do que o orçamentado em 2011.

 

 "Não podemos cortar mais", atira João Guerreiro, reitor da Universidade do Algarve, esclarecendo que

a instituição há algum tempo vem reduzindo os gastos. "As comunicações têm baixado ao longo dos

anos. Em relação a professores e funcionários, a elasticidade é praticamente nula. As despesas com

pessoal, manutenção, limpeza e segurança são as essenciais para manter a qualidade", afirma.

 

 Apesar de desconhecer o valor dos cortes para a Universidade do Algarve, a inscrever no próximo

Orçamento do Estado, João Guerreiro confirmou ao Canal UP que terá "que reflectir, juntamente com

os directores sobre as medidas a tomar para enfrentar esta redução".

 

 No total, as universidades terão menos 66 milhões de euros para gastar. No subsistema politécnico a

perda é de 29 milhões. As universidades do Porto e de Aveiro, bem como o ISCTE estão imunes aos

cortes, uma vez que estabeleceram contratos de financiamento plurianuais com o Governo,

resultantes da passagem a fundação.

 

 Os cortes anunciados por Nuno Crato serão analisados por todos os elementos do Conselho de

Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) numa reunião convocada para 6 de Setembro.
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Agenda

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 12/08/2011

Meio: Semana Médica

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Flores Marinhas na Região:  Muito por explorar, muito por descobrir ...

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 10/08/2011

Meio: Diário dos Açores

Jornalistas: Marco Henriques

 

Fazendo uma analogia com  o que acontece em terra, todos nós gostamos de perceber  quais são as

zonas de floresta,  os campos que são cultivados  ou, por exemplo, onde são as  zonas de mato. No

que diz respeito ao mundo subaquático  os investigadores procuram  fazer o mesmo. “Decifrar qual  é

a decomposição da paisagem do fundo do mar que predomina nas águas da Região,  sabendo qual o

seu povoamento” é uma das tarefas do DOP,  Departamento de Oceonagrafia e Pescas, que tem

acompanhado de perto aquelas que  são as florestas marinhas que  existem nos Açores.

Fernando Tempera, do  DOP, explicou ao “Diário dos  Açores”, algum do trabalho  que se foca nas

florestas marinhas, nas espécies de algas  castanhas gigantes, “kelp”,  de Portugal e que na Região

também se encontram, mais  propriamente no Banco das  Formigas, entre São Miguel  e Santa Maria

e também na  Terceira, no Banco da Serreta.

O que são as florestas marinhas? Os habitats marinhos rochosos de baixa profundidade das regiões

temperadas e  frias são conspicuamente dominados por algas castanhas  gigantes. Estas algas são

vulgarmente denominadas por  kelp. Outras denominações  comuns atribuídas em Portugal para este

tipo de algas são  laminárias, sargaço, limocorreia ou golfe.

A elevada produtividade  das espécies de kelp, a sua  complexidade estrutural e  as dimensões que as

caracterizam, tornam-nas muito  importantes para outras espécies marinhas, particularmente quando

presentes em  elevadas densidades, formando as florestas marinhas.

Kelp da costa  portuguesa Em Portugal, as florestas  de kelp são constituídas por  7 das 13 espécies

conhecidas  dos mares da Europa. O Kelp  é constituído por uma estrutura de fixação (base), uma de

suporte (pé ou estipe) e uma  importante para a fotossíntese (lâmina).

Espécies de algas kelp  nos Açores Numa edição da ‘Mundo Gobius Comunicação e Ciência’,  e num

trabalho de Fernando  Tempera (no que diz respeito  aos Açores) foi impressa algumas das novidades

relativas  as espécies que compõem a  floresta marinha existe nos  Açores. O primeiro registo  de
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espécies de algas kelp nos  Açores data de 1971, quando  a missão francesa Biaçores  detectou a

existência destas  algas no Banco das Formigas,  situado no extremo leste deste arquipélago. Dez

anos mais  tarde, a expedição holandesa  CANCAP-V passou novamente pela zona, confirmando por

dragagem a existência deste  tipo de comunidades a 45 m  de profundidade, no lado leste  dos Ilhéus

das Formigas.

Em 1990 e 1991, o Departamento de Biologia da Universidade dos Açores recolheu  alguns

exemplares na mesma  área, através de mergulhos  profundos, que serviram para  confirmar a

identificação da  espécie. Desde 2002, as missões Bancos, promovidas pelo  Departamento de

Oceanografia e Pescas da Universidade  dos Açores, iniciaram um  levantamento das áreas

efectivamente colonizadas por  este tipo de algas no Banco  das Formigas e estenderam a  prospecção

de florestas marinhas a outras áreas do arquipélago com características  similares.

Os locais de ocorrência  de florestas marinhas nos  Açores parecem confirmar  a associação destas

espécies  a condições oceanográficas  caracterizadas por hidrodinamismo intenso e afloramento  de

águas frias e ricas em nutrientes. Dada a escassa informação disponível sobre  os tipos de fundo ou a

localização das florestas marinhas  sobre o Banco das Formigas,  o Departamento de Biologia  da

Universidade dos Açores  efectuou levantamentos sobre os diferentes sectores da  coroa do banco,

bem como em  zonas de declive mais acentuado, onde a probabilidade de  encontrar substratos

rochosos adequados para o desenvolvimento de macroalgas é  mais elevada.

Nos locais onde se identificaram os povoamentos mais  exuberantes de florestas marinhas nos Açores,

as superfícies de rocha vulcânica de  baixo e médio pendor, entre  os 43 m e os 79 m de

profundidade, são dominadas por estas  algas. Nesses locais de maior  densidade de florestas

marinhas foram registados vários  indivíduos por metro quadrado, o que se pode considerar  como

uma densa floresta face  aos povoamentos algais que  caracterizam a generalidade  dos fundos dos

Açores.

Os estipes dos maiores  exemplares observados nos  Açores não ultrapassam cerca de 1 m de

comprimento,  mas as longas lâminas que  deles partem chegam a dar a  cada planta comprimentos

totais de 2,5 m a 3 m.

A ocorrência de florestas  marinhas a tais profundidades só é possível devido à  reduzida turbidez das

águas  oceânicas que banham os Açores, permitindo uma maior  penetração da radiação solar  na

coluna de água.

Até ao momento, para além  de confirmada a presença destas algas no Banco das Formigas, situado

entre São Miguel  e Santa Maria, sabe-se que  existem populações de florestas marinhas na Baixa da

Serreta, junto à ilha Terceira.

Os peixes mais frequentes  nas florestas marinhas dos  Açores são peixes-rei (Coris  julis) e garoupas

(Serranus  atricauda), tendo-se ainda registado no estudo efectuado a  presença de canário-do-mar

(Anthias anthias), bodiãoverde (Centrolabrus caeruleus), peixe-galo (Zeus faber)  e sopapo

(Sphoeroides marmoratus).

Flores Marinhas na Região: “Muito p Conheça as Florestas Marinhas que o mundo subaquático d À

conversa com  Fernando Tempera,  do DOP, reportagem  DA mostra  profundezas do mar  dos

Açores...  Banco das Formigas e Banco da Serreta têm as florestas marinhas da Região por Marco
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Henriques Fotos: DOP/Univ. Açores or explorar, muito por descobrir”...  os Açores detém Projecto

Findkelp O projecto Findkelp é uma  iniciativa do Centro de Ciência do Mar, da Universidade do

Algarve, em parceria com a empresa Gobius  Comunicação e Ciência,  que se iniciou em Março de

2008. É um projecto que recorre à integração de diversas técnicas e ferramentas  científicas, com o

objectivo  de conhecer o estado das  florestas marinhas de Portugal, bem como divulgar a  sua

importância junto das  comunidades costeiras, utilizando o binómio conhecer  para proteger.

Investigação dos  Açores “Aqui nos Açores, o Banco das Formigas é o único  sítio onde estão

documentadas essas Florestas Laminárias”, começa por explicar à  reportagem do “Diário dos

Açores”, Fernando Tempera. “Ainda hoje ainda não  sabemos muito bem porquê,  estamos a estudar o

assunto”, contínua, referindo que as “condições ambientais ao nível da  temperatura da água, ao nível

da concentração  de nutrientes da água, são provavelmente particularmente naquela zona ao Banco

das Formigas”, favoráveis a sua existência.

Na Região as algas têm a volta de 1 metro,  mas a planta em si chega aos 3 metros. A parte da

lâmina que está desfiada não está erecta  como uma árvore, não ultrapassando, por isso  um metro.

Tendo em conta este tipo de algas podem formar verdadeiras florestas no fundo do mar,  chegando a

atingir 65 m de altura em algumas  partes no mundo, nos Açores a curiosidade  prende-se pela sua

profundidade. “Quando falamos de laminares nos Açores estas ocorrem entre 43 metros e os 80

metros de profundidade. As  pessoas que estudam isto nas costas europeias  ficam espantadas porque

são grandes profundidades, demasiado [comparativamente] a zonas  onde a mesma espécie ocorre

noutras costas  continentais”, salienta Fernando Tempera.

O trabalho de investigação, esse tem sofrido  o desenvolvimento que a tecnologia também o  permitiu.

“Inicialmente os levantamentos eram feitos à  base do mergulho, depois fomos [DOP] gradualmente

introduzindo mais tecnologia que nos  permitiu ir mais fundo. Começamos com submarinos pequenos

que permitiram ir até aos 60  metros de profundidade, depois outros um pouco maiores que podiam ir

até 300 metros. Este  ano introduzimos uma estrutura que leva uma  câmara, que fixa, permite

durante algumas horas filmar no fundo do mar. Nas Formigas foi  utilizada dos 50 metros até aos

1100 metros de  profundidade. Sabemos um pouco mais em profundidade sobre o Banco”, revelou

Fernando  Tempera.

As conclusões e mais alguma informação relativa a esta espécie dizem assim que “as algas  preferem

uma gama entre os 40 e 80 metros,  em zonas viradas a Oeste e com um substrato  não demasiado

rugoso. No fundo esse é o desenvolvimento mais recente no que diz respeito  às laminárias nos

Açores”, afirma Tempera,  acrescentando que outro desenvolvimento foi  “”a confirmação de uma

outra espécie da mesma ordem das laminárias, registadas nas Formigas e Serreta, prima das

laminárias, mais  pequena mas também bastante interessante  porque se estende um pouco mais em

termos de  profundidade”.

As Florestas Marinhas do mundo  subaquático dos Açores O primeiro registo de espécies de algas  kelp

nos Açores data de 1971, quando a missão francesa Biaçores detetou a existência  destas algas no

Banco das Formigas, situado  no extremo leste do arquipélago.  Em 1990 e 1991, o Departamento de

Biologia da Universidade dos Açores recolheu  alguns exemplares na mesma área, através  de

mergulhos profundos, que serviram para  confirmar a identificação da espécie. Desde  2002, as
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missões Bancos, promovidas pelo  Departamento de Oceanografia e Pescas da  Universidade dos

Açores, iniciaram um levantamento das áreas efetivamente colonizadas por este tipo de algas no

Banco das Formigas e estenderam a prospeção de florestas  marinhas a outras áreas do arquipélago

com  características similares...PÁGINAS 4 e 5 ESPÉCIES DE ALGAS KELP EXISTENTES NOS MARES

DOS AÇORES

 

 

Loja do Mel e do Medronho surge num contexto  evolutivo e de maturidade  -

Entrevista a Américo Telo

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 30/07/2011

Meio: Jornal de Monchique

Jornalistas: Ana Mestre

 

Américo Telo: Ana Mestre A Loja do Mel e do Medronho abriu  recentemente no Largo dos Chorões,

onde  estão expostos produtos locaisi, como a  aguardente de medronho e o mel. O JM  foi ouvir

Américo Telo, um dos impulsionadores deste projeto de forma a perceber  quais os objetivos futuros

Jornal de Monchique- Como é que  surgiu a ideia deste espaço? Porquê? Américo Telo - A Loja do Mel

e do  Medronho resulta de uma parceria entre  a Câmara Municipal de Monchique e as  associações de

produtores de medronho  (Apagarbe) e dos apicultores (Apilgarbe).  Não se trata de um rasgo de

inspiração ou de  uma ideia avulsa, como à partida se poderá  pensar. Tal também já não aconteceu

com  a Feira dos Enchidos, com a Rádio Fóia,  com o Centro de Formação Profissional da  Cooperativa

Agrícola ou outros eventos e  organizações locais, em que me empenhei  profissionalmente até hoje.

Sem qualquer   pretensiosismo, realço a minha formação  técnica de Assistente Social, adquirida no

ISCSP-Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, da Universidade Técnica,  em 1985. Em 1998,

realizei o mestrado  em Desenvolvimento e Cooperação Internacional no ISEG-Instituto Superior de

Economia e Gestão  e, recentemente, uma  especialização em Marketing na Universidade do Algarve.

No curso de licenciatura desenvolvi dois  estudos curriculares de investigação centrados em

Monchique. Um sobre a Produção  da Aguardente de Medronho; embora  nunca publicado, dele existe

comunicação  ao V Congresso do Algarve. Seguiu-se um  estudo/diagnóstico comunitário.

Identificaram-se algumas áreas em que Monchique  poderia evoluir, de que resultou um percurso  de

trabalho profissional iniciado com a dinamização de associações de agricultores  nos sectores da

suinicultura, produção de  citrinos, de aguardente de medronho e florestal, formadas por sócios da ex-

CCAM  de Monchique sob orientação de Diogo  Sebastiana, então seu Chefe de Serviços.

A Cooperativa Florestal do Barlavento  Algarvio datava de 1973, a Cooperativa Agrícola de 1979. A

Cooperativa dos  Suinicultores, a Cooperativa Rádio Fóia e  a associação dos apicultores formaram-se

mais tarde.

Este espaço faz assim parte de um  contexto evolutivo e de maturidade das  organizações agrícolas,

especialmente a do  medronho e a dos apicultores. É resultado  também da formação profissional
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agrícola  que foi ministrada desde 1989.

Iremos envolver também no projeto da  loja os citrinos de Monchique, em especial  o limão, com

grande potencial evolutivo,  não só pela área ocupada (200 ha), como  pela proximidade ao mercado

do Algarve.  Não existem áreas competitivas diretas; só  Mafra, a 300 Km e Lepe, a 150 Km.

Se tivermos em conta que os custos  de transporte definem a composição do  preço final, é caso para

perguntarmos por  quanto tempo mais iremos continuar a não  valorizar este recurso. Melhorar a atual

 situação passará por acrescentar valor ao  limão e promovermos o agrupamento da  fileira para a

oferta, não só em quantidade  como qualidade.

JM - Qual o seu principal objetivo? AT - Promoção e divulgação dos produtos locais, tomando como

âncoras o mel e  a aguardente de medronho. Poderá evoluir,  em breve, para uma Montra dos

Produtos de  Monchique, com certificação municipal, e  do que a terra tem de lhe melhor para oferecer

aos turistas e visitantes, assente nos  seus valores culturais e artes de bem-fazer.   Contempla

também a venda direta ao consumidor, por forma a ser possível suportar  custos inerentes ao

funcionamento. Custos  que respeitam com imagem e apresentação  dos produtos e sua

divulgação/promoção.  Deste modo, os produtores amortizam os investimentos realizados com a

legalização da  sua atividade, criação de rótulos, aquisição  de garrafas e embalagens.

Digno de realce é o facto de serem os  próprios aderentes, aqueles que garantem  a abertura,

funcionamento e fecho da Loja  do Mel e do Medronho, uma experiência  a continuar. Deste modo, não

suportam os  custos com a contratação de um ou de uma  funcionária, tendo em conta os objetivos

definidos.

Quero destacar o patrocínio que a Caixa  Agrícola do Algarve dá a este espaço, sendo  esta a entidade

de que sou funcionário, o que  me permite dinamizar este e outros projetos  inerentes ao

desenvolvimento agrícola de  Monchique. Num ano em que o Crédito  Agrícola, a nível nacional,

comemora os  seus 100 anos, é também um a forma de esta  comemoração se realizar, visto tratar-se

de  uma instituição assente nas comunidades  locais.

JM - Na loja estão a vender produtos  de quantos produtores? AT - A Loja do Mel e do Medronho

assenta em três fases essenciais para a autosustentação de um projeto: demonstração,  experimental

e desenvolvimento.

Neste momento decorre a fase da  demonstração, até 31 de julho. Assenta  nos valores educativos e

associativos, dado  que tínhamos à partida 35 produtores com  marca (num total de 65 licenciados), a

competir uns com os outros por via do preço, a  descurar mais valias como a qualidade dos  produtos.

Recebi inúmeras lamentações  de produtores associados a queixarem-se  da venda da aguardente de

medronho a  15-17 euros a garrafa de 0,70 l. Um valor  no limite dos custos finais, que incluem a

apanha do medronho, destilação, engarrafamento, promoção e Imposto Especial  sobre o Consumo.

Para o funcionamento da loja foi criado  um regulamento interno, discutido e aprovado em reuniões.

Uma das regras principais é  a de que nenhuma garrafa de medronho de  0,70 l poderá ser vendida na

loja a menos  de 20 euros. Recordo que um agricultor  recomendou, no entanto, aos seus colegas

produtores para que não se esticassem nos  preços (“moços, não se estiquem!”-dizia). Por  forma a

garantir-se qualidade certificada,  as aguardentes deverão ser analisadas no  Laboratório de Enologia

da Universidade  do Algarve, coordenado pela Dr.ª Ludovina  Galego. Deixo aqui uma mensagem de
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reconhecimento pela sua disponibilidade,  sem custos.

Até à data de 18 de julho, estavam reunidos na loja 25 produtores.    JM - A loja abriu recentemente,

no  passado dia 2. Como tem sido, até agora,  a aceitação/visitas por parte da população de

Monchique e dos turistas? AT - Com expetativa e orgulho em ter  o mel, medronho e a melosa,

apresentados  ao público com boa apresentação e qualidade.

Da parte dos turistas, registamos o  agrado com que encontram à disposição um  leque de produtos

mencionados nos guias  mas nem sempre à venda.

JM - Na hora da compra da aguardente de medronho e seus derivados,  que pontos essenciais são

aconselhados  ao consumidor? Ou que o consumidor  deva ter em conta? AT - Produtos de Monchique,

que não  vão encontrar em mais lado nenhum do  mundo. A Marca do Dia dá oportunidade de

conhecerem a pessoa que os fabricou.  Consulta das análises do Laboratório da  Universidade.

São produtos que devem consumir-se  com moderação e após as refeições, como  digestivos.

JM - As receitas resultantes da venda  destinam-se a alguma associação? AT - A venda direta realizada

gera receitas para os produtores. A Associação dos  Produtores de Medronho tem a incumbência  de,

no final do mês, realizar a transferência  para as contas dos produtores, sediadas na  Caixa Agrícola.

Uma última nota: Em trabalho com a CITRIGARBEAssociação dos Citricultores de Monchique,  é

intenção levarmos a efeito o I Festival do  Limão de Monchique. Estamos perante um  produto com um

vastíssimo potencial por  explorar. Interessa, acima de tudo, chegar  ao mercado, que está aqui ao

nosso lado,  em quantidade e qualidade, por forma a  gerar melhores condições para a instalação  de

novos agricultores, sobretudo os mais  jovens. r “Loja do Mel e do Medronho surge num contexto

evolutivo e de maturidade” página 13 Américo Telo: Loja do Mel e do Medronho resulta de maturidade

 

 

Diamante em estado líquido

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 30/07/2011

Meio: Jornal de Monchique

Jornalistas: Ana Mestre

 

O QUE É UMA CONFRARIA? Monchique está associado a  qualidade. Falar de Monchique  e não falar de

medronho não  faz sentido. Um é a imagem do  outro. Este fruto, originário do  medronheiro,

transporta nele  uma história, uma identidade,  uma tradição e uma cultura.  Há uns anos atrás, uma

das  fontes de sustento de grande  parte da população de Monchique provinha da produção  do

medonho, que a partir do  qual se prepara a aguardente  de grande qualidade. Todo este  ciclo do

medronho inicia-se  com a apa-nha do mesmo entre  os meses de setembro e  dezembro, seguindo-se

o período de  fermentação, que dura entre  trinta a sessenta dias, e, por fim,  o da destilação.

O grau de exigência tem  variado dos tempos. Antes  eram usados em tanques de  madeira ou de

barro, nas destilarias situadas nos terrenos,  perto dos medronheiros, onde as  condições de higiene

deixavam  a desejar.
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Atualmente, com as novas  leis de segurança e higiene alimentar, a fiscalização começou  a apertar

para os produtores  deste néctar. O fim desta atividade autóctone da serra de Monchique esteve à

vista. Graças às  regras comunitárias e muitos  produtores não terem condições  económicas para

proceder à  sua reestruturação previu-se  “uma revolução”, frisa Rui  André, presidente da Câmara

Municipal de Monchique. Os  produtores para continuarem  a produzir a sua poção mágica   tiveram

que realizar obras nas  suas adegas e fazer o respetivo licenciamento. Segundo o  presidente, as

obras passaram  por colocar “água potável” na  adega, “uma casa de banho”, e  as destilarias que

eram em taipa  foram forradas “em azulejo ou  cimento”. Mas, ao contrário  do que se pensava, Rui

André  afirma que essa revolução veio  “fazer com que hoje haja este  grande leque de marcas no

mercado”, e de um modo geral, as  pessoas “estão a levar isto com  alguma satisfação”, com “65

produtores de medronho legalizados e cerca de 35 marcas de  medronho e cinco de melosa”,  seu

derivado, produtos esses que  se encontram à venda na Loja do  Mel e do Medronho, no Largo  dos

Chorões, em Monchique.  (ver edição 334 do JM) Por outro lado, Fernando  Luís, co-fundador da

Confraria do Medronho “Os Monchiqueiros”, enfatiza a qualidade da aguardente, dizendo  que a

APAGARBE (Associação  de Produtores de Medronho do  Barlavento Algarvio), presidida  por José

Paulo Nunes e com  sede em Monchique, enviou mais 10 aguardentes para  análise para o Laboratório

de  Enologia da Universidade do  Algarve, coordenado pela Dr.ª  Ludovina Galego, sendo hoje”  26 as

aguardentes analisadas e  aprovadas até ao momento, não  tendo havido qualquer uma reprovada”,

ao mesmo tempo que  acentua a não obrigatoriedade  das análises. No entanto, surge  um problema

que deriva, segundo o presidente da Câmara,  da não criação de “mecanismos  de controlo e contacto

entre o  produtor e o consumidor”, que,  no entanto, Fernando Luís prevê  solucionar com o

surgimento da  confraria.

PROJETOS E  INICIATIVAS Nas últimas semanas, o medronho tem sido o centro das  atenções. Para

que a chama do  medronho permaneça viva, em  Monchique vão-se realizando  eventos e

programando projetos  e iniciativas para que a tradição  não tenha fim.  Foi há uns anos, nas Jornadas

de Monchique, realizadas  por iniciativa da Junta de Freguesia e pela Comissão Instaladora do Museu

de Monchique,  que surgiu em Fernando Luís,  co-fundandor da confraria, a  ideia de se criar este tipo

de  associação. “Foi uma estratégia que tinha”, por um lado  para “manter viva esta tradição  de

cultura” e do processo da  “destila do medronho que está  muito ligada a Monchique” e  “por outro, a

defesa e garantia  da qualidade”, confessa. Inicialmente “começou por haver  dois processos

paralelos” e a  partir daí avançaram e fizeram  os estatutos. “Depois acabámos  por criar um

regulamento”,  explica. Neste momento “estamos a chamar-lhe apenas projeto” porque ainda tem que

“ser  aprovado em Grão Capítulo”,  equivalente a assembleia.

Direcionada especialmente  para produtores, comerciantes  e apreciadores, mas também  para “quem

quisesse ir lá”, no  passado dia 25 de junho, na  Caixa Agrícola, realizou-se uma  reunião da Confraria

do Medronho “Os Monchiqueiros”,  na qual foram apresentados os  estatutos e o projeto de

regulamento para além do esclarecimento de dúvidas por parte dos  participantes.

Hoje dia 30 de julho realiza-se a segunda fase do projeto,  nomeadamente, a apresentação  pública da

Confraria, pelas  21h30, nas instalações da Caixa  Agrícola, a qual tem dois intuitos: “apresentar a

confraria e  os seus objetivos, esclarecer os  interessados sobre os Estatutos  e o Regulamento
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Interno, receber inscrições para associados  e eleger três membros que  irão desenvolver o processo

de  eleições para órgãos sociais”.

Fernando Luís afirma que,  apesar do pouco tempo de existência, o trabalho da confraria  já se

começa a refletir devido à   Conhecido pela sua qualidade e especificidade, a aguardente de medronho

e os seus derivados têm estado na ordem do dia  com muita dinâmica. Os diversos projetos,

nomeadamente a inauguração da Loja do Mel e do Medronho e o surgimento da  Confraria, pretendem

levar ainda mais além o que de melhor se faz em Monchique, mantendo viva uma tradição secular

Diamante em estado líquido Aguardente de medronho Uma confraria define-se por ser uma

associação, cujos  membros, unidos por um elo comum e em condições de  igualdade a encargos e

benefícios (seja qual for a sua  precedência social), se propõem atingir determinados objectivos. Sob o

lema “unedo omnes dies”, medronho todos  os dias, a Confraria do Medronho “os Monchiqueiros”

pretende defender, divulgar  e valorizar o medronho da  serra de Monchique, todos os saberes e

tradições que lhe  estão associadas e que se relacionam com o património  gastronómico.  Tem como

símbolos o distintivo (de configuração circular e deve ser usado no lado esquerdo da  sobrecapa), o

estandarte e o traje, que é composto pelo  chapéu, pela capa e pela insígnia (medalhão metálico de

tom bronzeado e com o distintivo em relevo).  “todos defendemos o mesmo” Ana Mestre F oto: P

arente Refóias eportagem aproximação, principalmente,  com a APAGARBE. “Pretendemos um bom

relacionamento  com todas as entidades, quer se  liguem ao medronho quer não,  porque todos

defendemos o  mesmo” que no fundo é “trazer  o bom nome de Monchique  e contribuir para que

exista  alguma dinâmica económica”,  mantendo “as tradições”, realça.  E para isso revela que tem

tirado  partido das novas tecnologias,  nomeadamente o facebook,  para dinamizar e estabelecer

relações de amizade e empatia  com as pessoas que aderem à  página da Confraria. O “que nos

interessa é que nos vejam com  simpatia porque, parecendo que  não, acaba por estar a promover  o

medronho e Monchique” e em  simultâneo estabelece “relações  de amizade e de aproximação e

outras vezes até de ligação às  suas origens”.

Fruto de todo este empenho,  Fernando Luís pretende concretizar mais umas ideias. “Uma  delas”, em

parceria com a associação de barmans, “é fazermos um evento em que eles  vão trabalhar o

medronho em  cocktails” e a outra “é uma corrida fotográfica em duas etapas:  a primeira na altura da

apanha  do medronho e a segunda na  altura da destila”. Com estes  projetos, ainda não aprovados, o

 presidente da Confraria acredita  que vai atrair muita gente. Sob o  lema “medronho todos os dias”,

Fernando Luís quer defender o  medronho, “sempre e em todas  as condições, bebendo

regradamente” para que no fundo a  tradição do medronho não caia  no esquecimento e que seja

credibilizado ainda mais.  Paralelamente, foi inaugurada no passado dia 2 de julho,  a Loja do Mel e do

Medronho,  no Largo dos Chorões, em  Monchique. Américo Telo,  técnico do serviço agronómico  da

Caixa Agrícola do Algarve,  explica que o surgimento deste  espaço resultou “de uma parceria entre a

Câmara Municipal  de Monchique e as associações  de produtores de medronho  (APAGARBE) e dos

apicultores  (APILGARBE).(ver entrevista na  página 13)  Projeto que assenta em três  fases

(demonstração, experimentação e desenvolvimento), para já  “encontra-se na fase de demonstração

até dia 31”, cujo objetivo  passa por “colocar naquele espaço físico pessoas que competiam no

pequeno e reduzido  mercado local de restaurantes e  cafés através do factor preço”.  Para colmatar
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este problema do  preço foi introduzida uma regra  na loja que passa por, conforme  José Paulo

Nunes, presidente da  APAGARBE disse ao JM, “nenhuma garrafa de medronho  de 0,7 L” poder “ser

vendida  na loja a menos de 20 euros a  unidade”, acabando assim por  funcionar “como se fosse uma

 espécie de tenda fixa” no mercado. Neste sentido, Rui André,  afirma que pretende que a Casa  do

Medronho seja um regulador  medronho no mercado “em termos de preço/qualidade”.

Promoção e divulgação dos  produtos da terra são o principal  objetivo desta loja. Segundo  o técnico

da Caixa Agrícola  do Algarve, a Loja do Mel e  do Medronho “passará a ser  como uma espécie de

montra de  Monchique e do que esta terra  tem de melhor para oferecer aos  turistas e visitantes,

assente nos  seus valores locais de cultura e  das artes de bem-fazer”.

Ao contrário de uma loja  normal, não existe uma pessoa  fixa que garanta o funcionamento da Loja

do Mel e do  Medronho. Américo Telo realça  esta atitude ao dizer que “são os  próprios associados e

as suas  famílias, aqueles que garantem  a abertura, funcionamento e  fecho diários” do espaço. Para

além disso, existe a Marca do  Dia, em que os produtores estabelecem o contacto direto com  o

cliente, “que é uma mais-valia  associada”.

Prevendo o futuro de todo  este projeto, Américo Telo  acredita, ao mesmo tempo que  deixa um

apelo, que “se todos  os habitantes de Monchique  continuarem a ter orgulho na  sua Loja do Mel e do

Medronho,  colaborando na sua divulgação e  promoção, este será um projeto  que irá durar, pelo

menos, por  mais cem anos.

José Paulo Nunes, presidente da APAGARBE, atualmente com 95 sócios, refere  que esta associação dá

apoio  aos produtores “em termos  de licenciamentos”, promove  “reuniões sobre a qualidade do

medronho” e sempre que for  solicitada pela parte dos sócios,  ajuda “em todos os aspectos que  eles

precisem”.

Em relação a problemas,  José Paulo Nunes afirma que  “são muitos”, porém têm conseguido resolvê-

los. Um dos  grandes problemas com que  a associação se deparou foi o  dos licenciamentos, mas com

 o “bom relacionamento com  a Câmara Municipal de Monchique” e o constante contacto  com a

alfândega conseguiram  superá--lo. Neste momento, a  limpeza do mato é uma dificuldade cons-tante

que deixa  os produtores a fazer contas a  esse investimento, bem como  os impostos, nomeadamente

o  imposto sob o álcool e o IVA.  No entanto, o presidente desta  associação acredita que o mito  do

medronho acabar quando  os produtores mais velhos é  provável que desapareça, pois  há muitos

jovens que não têm  vontade de deixar o medronho  cair no esquecimento.

Rui André, presidente da Câmara Municipal de Monchique,  afirma que o município não  tem uma

competência própria  ligada ao medronho, tal como  a Confraria ou a Loja do Mel e  do Medronho, mas

sendo a autarquia a representação da terra  tem que impulsionar “dinâmicas  com vista ao

desenvolvimento  local.” Neste contexto do medronho,  umas das coisas que o autarca  pretende levar

já para a frente  é, na próxima edição da FATACIL, em Lagoa, realizar o “dia  da aguardente de

medronho de  Monchique” e lançar “um guia  das aguardentes” à semelhança  dos guias dos vinhos.

Para além  desta iniciativa, o autarca destacou o projecto da casa do medronho e respectiva

reprodução  pelo país, de forma a “divulgar  as nossas atividades ao longo  do ano”, bem como as

montras  em hotéis, a implementação do  primeiro festival do medronho,  o centro interpretativo e

aposta  na aguardente como um produto  “gourmet”. O autarca ressalta  a qualidade do fruto e seus
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resultantes ao afirmar que ainda  “estamos a vender ouro dentro  de um saco de plástico”.

...NA ARTE DE SERVIR À maneira tradicional, a  aguardente de medronho é  servida em copos de

vidro  grosso transparente em tabernas  e cafés. Mudam-se os tempos,  mudam-se as vontades e o

monchiquese Vitorino Rodrigues, mais conhecido por Vitó,  bartender, em busca da bebida  perfeita,

vê na aguardente um  bom ingrediente para os seus  cocktails e “com muito para  trabalhar”. A ideia

da aguardente de medronho fazer parte  das suas bebidas, segundo ele,  surgiu “com naturalidade” ao

 mesmo tempo que a considera  “um diamante bruto”. Nos cocktails em que usa a aguardente  de

medronho a base é “normalmente o limão e o mel”, produtos que também são produzidos  com

qualidade e caraterísticas  próprias em Monchique.

“Nos sítios onde trabalho”,  este cocktail tem tido adesão,  apesar de ser um “trabalho  árduo”, mas

confessa que a  “cultura cocktail ainda não está  introduzida” na sociedade em  geral.

A aguardente de medronho  é um produto de qualidade e  valorizado e que tem tudo para  continuar a

ser o ex-libris do  concelho de Monchique, apesar dos entraves que lhe têm  aparecido. Mais do que

nunca,  a diferenciação e certificação  são importantes para que o  medronho chegue a novos

mercados, ao mesmo tempo que se  vão criando dinâmicas para a  sua sobrevivência no tempo.r

“estamos a vender ouro dentro  de um saco de plástico” F oto  cedida  por  Américo  T elo No âmbito

da edição  1000º da revista Notícias Magazine, encarte  do Jornal de Noticias  e Diários de Noticias  do

passado dia 24 de  julho, foram seleccionados 1000 motivos de  orgulho nacional, onde a  aguardente

de medronho  surgiu em 36º lugar da  lista.

CURIOSIDADE página 13   páginas 8 e 9 Conhecido pela sua qualidade e especificidade,  a aguardente

de medronho e os seus derivados têm  estado na ordem do dia com dinâmica.  Diamante em estado

líquido Aguardente de medronho
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