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Cartas dos leitores

 

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

Meio: Exame Informática

Jornalistas: Sérgio Magno

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Estudo sobre impacto do programa "Allgarve" orçado em 42 mil euros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/08/2011

Meio: Ambitur.pt

URL: http://www.ambitur.pt/site/print_news.asp?news=24039

 

O Turismo do Algarve requereu ao Centro de Estatística Aplicada e de Previsão da Faculdade de

Economia da Universidade do Algarve um estudo que visa "medir de forma isenta" o impacto do

programa Allgarve no sector turístico, segundo avança o Observatório do Algarve.

 

 

 

 Com um investimento de 42 mil euros, o primeiro relatório do estudo deverá estar disponível em

Outubro enquanto os resultados finais serão conhecidos em Fevereiro de 2012.

 

 António Pina, presidente da Entidade de Turismo do Algarve, referiu ao órgão de comunicação

algarvio, que esta iniciativa pretende "ter uma visão o mais rigorosa possível e para dissipar todas as

dúvidas sobre o Allgarve. Já devia ter sido feita a avaliação no fim do primeiro triénio do programa, ou

seja em 2009 e é importante avaliar de forma imparcial".

 

 

 

 Segundo o responsável, "é preciso saber com rigor se os efeitos do programa estão a ser atingidos,

senão temos de considerar alterações".

 

 O programa Allgarve vai na sua quinta edição e conta com um investimento de 4,6 milhões de euros.

A edição de 2011 adoptou um formato diferente - Allgarve Nations, apostando sobretudo nos

mercados emissores do destino, que este ano foi dedicado ao mercado britânico.
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Bolsa de Investigação (m/f)(22-08-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/08/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=41362&bl=1&viewall=true

 

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

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve - Grupo de Biologia Molecular de Organismos Marinhos -

(EDGE), abre concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação, no âmbito do projecto

ASSEMBLE - 227799, designado por "Association of European Marine Biological Laboratories"

financiado pelo 7º Programa-Quadro da Comissão Europeia, nas seguintes condições:

 

 Funções a desempenhar: Manutenção de culturas celulares de organismos marinhos e análise da

expressão genética por PCR em tempo real.

 

 Orientação Cientifica: Professora Doutora Maria Leonor Quintais Cancela Fonseca, Professora

Catedrática da Universidade do Algarve e Investigadora no CCMAR.

 

 Requisitos:

 

 1. Licenciado em Biologia, Bioquímica ou equivalente

 

 2. Experiência em técnicas de cultura celular

 

 3. Experiência em técnicas de biologia molecular, nomeadamente PCR em tempo real.

 

 Critérios de avaliação:

 

 1. Licenciatura en área relevante - factor de ponderação 20%

 

 2. Experiência em técnicas de cultura celular - factor de ponderação 30%

 

 3. Experiência em técnicas de biologia molecular - factor de ponderação 30%

 

 4. Conhecimentos de informática e base de dados - factor de ponderação 10%
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 5. Conhecimentos de inglês, escrito e falado - factor de ponderação 10%

 

 Condições da bolsa: Duração de 04 meses, com inicio previsto para 01 de Outubro de 2011, em

regime de exclusividade, 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 22 de Augusto a 05 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/0036/2011 por

e-mail para ccmar@ualg.pt ou para Centro de Ciências do Mar, Secretariado, Gab. 2.90, Edifício 7,

Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro ou. 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: Professora Doutora Maria Leonor Quintais Cancela Fonseca,

Professora Catedrática da Universidade do Algarve e Investigadora no CCMAR (Presidente do Júri),

pelo Doutor Paulo Jorge Travessa Gavaia, Investigador Auxiliar do CCMAR (Vogal) e pelo Doutor

Vincent Stéphane Eric Laizé, Investigador 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]
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Turismo do Algarve paga 42 mil euros para avaliar programa "Allgarve"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/08/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=47182

 

22-08-2011 8:00:00

 

 A avaliação do programa de animação "Allgarve" pelo Centro de Estatística Aplicada e de Previsão

(CEAP) da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve é um investimento de cerca de 42 mil

euros e pretende "medir de forma isenta o impacto no setor". 1º relatório em Outubro e resultados

finais em Fevereiro de 2012.

 

 O estudo de avaliação está a ser coordenado pelos investigadores Guilherme e Eugénia Castela e

envolve outros especialistas do CEAP, além de quatro equipas que vão desenvolver trabalho de campo

na maioria dos concelhos da região.

 

 Segundo referiu ao Observatório do Algarve Eugénia Castela, doutorada em Estatística pela

Universidade de Salamanca (Espanha) e docente da Faculdade de Economia da Universidade do

Algarve, a amostra sobre a qual vão trabalhar os especialistas contempla os participantes/

espetadores das cinco áreas do programa Allgarve, assim como operadores turísticos, a hotelaria,

restauração e similares. Inclui ainda autarcas e instituições regionais.

 

 "Vão também ser realizados inquéritos de rua a residentes e turistas, designadamente nas áreas de

partida do aeroporto", explica.

 

 "O trabalho de campo iniciou-se em julho e deverá decorrer até dezembro e já há dados. O primeiro

relatório intermédio deverá surgir em Outubro, estando previsto para fevereiro a conclusão do estudo

de avaliação" refere por sua vez Guilherme Castela, igualmente professor da Faculdade de Economia

da Universidade do Algarve (FEUAlg).

 

 Dissipar dúvidas

 

 A decisão de realizar o Estudo do programa Allgarve, este ano na sua quina edição e com um

orçamento de 4,6 milhões de euros foi do Turismo do Algarve.
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 António Pina, presidente da Entidade Regional do Turismo (ERTA) confirmou ao Observatório do

Algarve que pretende "ter uma visão o mais rigorosa possível e para dissipar todas as dúvidas sobre o

Allgarve".

 

 "Já devia ter sido feita a avaliação no fim do primeiro triénio do programa, ou seja em 2009 e é

importante avaliar de forma imparcial", justifica o responsável pelo turismo algarvio que confirmou

ainda ser este um investimento "que deve rondar os 42 mil euros".

 

 Segundo Pina, "é preciso saber com rigor se os efeitos do programa estão a ser atingidos, senão

temos de considerar alterações".

 

 Recorde-se que o "Allgarve" tem como objetivo "valorizar o Algarve como destino turístico de

qualidade, associado ao glamour e sofisticação".

 

 Ao longo da sua implementação o programa Allgarve tem suscitado várias críticas por parte do trade

e responsáveis regionais, a começar pelo nome, logo que foi lançado pelo ex-ministro da Economia,

Manuel Pinho.

 

 A concentração da maioria dos eventos no verão, o atraso na calendarização e respetiva promoção

foram sempre alvo de contestação.

 

 Na edição de 2011, agora coordenada pelo Turismo do Algarve, quando as anteriores edições

estavam sob a responsabilidade do Turismo de Portugal, foi a vez do empresário André Jordan, um

dos 'gurus' do turismo da região (fundador de Vilamoura e da Quinta do Lago, dois resorts

emblemáticos), considerar que o programa "é um desperdício".

 

 Justificando a crítica, na sua intervenção na cerimónia de atribuição do doutoramento honoris causa

pela Universidade do Algarve Jordan considerou que uma das falhas do Allgarve é a ausência de uma

"mensagem coerente" e ainda não ter como objetivo a "fidelização" dos turistas, o público a que

preferencialmente se destina.

 

 

Orquestra do Algarve encerra temporada em Tavira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/08/2011

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=e3743b463beb38a2a24eebe5ecbad410
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Tavira, 22 Ago (Radio Horizonte Algarve)

 

 No próximo dia 27 de Agosto, pelas 22 horas, a Igreja do Carmo, em Tavira, é o palco de mais um

concerto da Orquestra do Algarve.

 

 É o último desta temporada.

 

 No próximo dia 27 de Agosto, pelas 22 horas, a Igreja do Carmo, em Tavira, é o palco de mais um

concerto da Orquestra do Algarve, o último desta temporada.

 

 Sob a batuta do maestro John Avery, a Orquestra do Algarve irá apresentar o seguinte repertório:

 

 A Orquestra do Algarve (OA) estreou-se no Festival Internacional de Música do Algarve, em 2002.

 

 Criada ao abrigo de um programa promovido pelo Ministério da Cultura, tem como fundadores, além

da Entidade Regional de Turismo do Algarve e da Universidade do Algarve, um núcleo de autarquias

algarvias: Albufeira, Faro, Lagos, Loulé, Portimão e Tavira.

 

 Os municípios de Alcoutim, Castro Marim, Olhão, Lagoa, S. Brás de Alportel, Vila Real de S. António,

Silves e Vila do Bispo, juntamente com o Governo Civil de Faro e a Direcção Regional de Educação do

Algarve, tornaram-se, entretanto, associados.

 

 A OA é composta por músicos seleccionados em concurso público internacional, reunindo cerca de 17

nacionalidades diferentes. Destinada a dotar a região de uma estrutura cultural de elevado nível

artístico, desenvolve uma actividade multifacetada, com programação destinada às populações locais

e turistas.

 

 Promove também acções pedagógicas, junto de camadas escolares, e formativas, para jovens

músicos.

 

 Actualmente, Pedro Neves é o maestro titular, Cesário Costa é principal maestro convidado e Nicolas

Koeckert é artista associado da OA.

 

 A crítica especializada é unânime nas apreciações quanto à qualidade artística desta Orquestra,

reafirmando, cada vez mais, o seu lugar no panorama da música clássica.
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Inauguração - Ria Formosa - Entre a Terra e o Mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/08/2011

Meio: ALFA Online

URL: http://www.alfa.pt/noticias.php?i=330

 

22-08-2011

 

 A exposição "Ria Formosa - Entre a Terra e o Mar", será inaugurada quinta-feira, dia 1 de Setembro,

pelas 18 horas na Galeria ARCO no Centro Histórico de Faro, numa organização da ALFA, integrada

nas Comemorações do Dia da Cidade de Faro.

 

 As ilhas, as artes, as pessoas, as espécies, as embarcações, os cais, a energia do mar, as cores, a

luz, são alguns dos ingredientes inspiradores para mais esta exposição colectiva da ALFA, aberta a

sócios e a todos os entusiastas da fotografia.

 

 A mostra é constituída por 24 fotografias, e reúne imagens originais de autores amadores e

profissionais, a partir de  trabalhos seleccionados, no território da Ria.

 

 Ria Formosa, o potencial de energia das marés na barra de Faro-Olhão, e as conclusões de um curso

de Verão que reuniu estudantes de 20 nacionalidades diferentes serão um dos pontos em destaque,

numa cerimónia informal que contará ainda com as participações do presidente da Câmara Municipal,

Macário Correia, da Delegada da Cultura e do presidente da ALFA.

 

 Serão anunciadas as próximas actividades da associação.

 

 A exposição fotográfica tem entrada livre e poderá ser visitada de 1 a 30 de Setembro, de terça a

sexta-feira, das 15 às 18: 30 horas.

 

 Agradecimento especial para os parceiros, Museu Municipal de Faro, Imagem Pública, Digifoto e

semanário O Algarve.

 

 PROGRAMA completo das Comemorações do Dia da Cidade disponível em www.cm-faro.pt

 

 Exposição Fotográfica Colectiva "Ria Formosa- Entre a Terra e o Mar", Galeria ARCO, FARO

 

 Quinta-feira, 1 de Setembro de 2011 - 18 às 19 h

 

 PROGRAMA
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 Sessão Solene de Abertura

 

 Presidente da Câmara Municipal de Faro,Engº. Macário Correia (10 min.)

 

 Directora Regional de Cultura do Algarve, Dra. Dália Paulo (10 min.)

 

 "Energia das Marés: a dinâmica da barra Faro - Olhão", Duarte Duarte - Professor da Universidade do

Algarve ( 10 min.)

 

 "Desenvolvimento e dinamização da fotografia", Maia Coimbra, presidente da ALFA-Associação Livre

Fotógrafos do Algarve (10 min.)

 

 Comissário da exposição - Tiago Vieira ( 10 min.)

 

 Animação Musical na esplanada panorâmica com a banda 100 & Feito

 

 Entrada livre.

 

 Exposição patente até 30 de Setembro.

 

 Aberta de 3ª a 6ª feira das 15 às 18: 30 horas.

 

 Evento integrado nas Comemorações do Dia da Cidade de Faro 2011

 

 Galeria ARCO

 

 Rua António Maria Labóia, 1 - Cidade Velha, Faro

 

 N 37º 0' 43"   O 7º 56'10"

 

 Mais informações em www.alfa.pt
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Prepare-se: haverá cada vez mais tubarões nas praias algarvias | Green Savers
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/08/2011

Meio: Green Savers Online

URL: http://www.greensavers.pt/2011/08/22/preparem-se-havera-cada-vez-mais-tubaroes-
nas-praias-algarvias/

 

Publicado em 22 de August de 2011.

 

 Nos últimos anos, o número de tubarões observados nas praias algarvias não tem parado de subir,

uma situação que se justifica pelo facto da água do mar se encontrar mais quente. Nos próximos dias,

de acordo com o comandante das capitanias de Portimão e Lagos, Cruz Martins, o cenário vai manter-

se.

 

 "É expectável que nos próximos dias possam ser avistados mais tubarões, uma situação que tem

acontecido nos últimos anos, sobretudo na zona de Sagres", revelou ao Correio da Manhã o

responsável.

 

 Cruz Martins afirmou ainda que, no ano passado, terá acompanhado especialistas da Universidade do

Algarve numa viagem marítima. Poucas horas depois, estes terão identificado tubarões-martelo na

zona de Sagres. Ainda que não sejam considerados perigosos, não deixam de ser. tubarões, pelo que

todos os cuidados são poucos.

 

 Recorde-se que, na última sexta-feira, Portugal ficou boquiaberto com a notícia da presença de

tubarões em duas praias da Costa Vicentina, uma das quais a célebre praia do Zavial. De acordo com

especialistas em biodiversidade, a presença de tubarões nas praias portuguesas não deixa de ser

positiva. É um sinal de que a água é saudável e tem bastantes peixes.

 

 

Água quente pode trazer mais tubarões

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 21/08/2011

Meio: Correio da Manhã

Jornalistas: José Carlos Eusébio

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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Identificadas cem espécies ao largo de Sagres

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 21/08/2011

Meio: Diário de Notícias

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Vítor Gomes

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 20/08/2011

Meio: Expresso - Economia

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Concerto da Orquestra do Algarve em Tavira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/08/2011

Meio: Algarve Directo Online

URL: http://www.algarvedirecto.net/det_noticias.php?cod_noticia=6161

 

No próximo dia 27 de Agosto, pelas 22 horas, a Igreja do Carmo, em Tavira, é o palco de mais um

concerto da Orquestra do Algarve, o último desta temporada.

 

 Sob a batuta do maestro John Avery, a Orquestra do Algarve irá apresentar o seguinte repertório:

 

 William Walton (1902-1983)

 

 Crown Imperial

 

 Edward Elgar (1857-1934)

 

 Chanson de Matin

 

 Edward Elgar (1857-1934)
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 Chanson de Nuit

 

 J.S.Bach (1685-1750)

 

 Sheep May Safely Graze (Cantata Hunt nº208)

 

 Frederick Delius (1862-1934)

 

 On Hearing the First Cuckoo in Spring

 

 Gabriel Fauré (1845- 1924)

 

 Pavana para orquestra em fá sustenido, Op.50 / Pavane for Orchestra in F-sharp, Op.50

 

 Richard Wagner (1813-1883)

 

 Träume - a study for Tristan und Isolde

 

 Prelude to Tristan und Isolde

 

 Peter Warlock (1894-1930)

 

 Capriol Suite

 

 I) Basse Dance

 

 II) Pavane

 

 III) Tordion

 

 IV) Bransles

 

 V) Pieds en L'air

 

 VI) Mattachins

 

 A Orquestra do Algarve (OA) estreou-se no Festival Internacional de Música do Algarve, em 2002.

Criada ao abrigo de um programa promovido pelo Ministério da Cultura, tem como fundadores, além

da Entidade Regional de Turismo do Algarve e da Universidade do Algarve, um núcleo de autarquias
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algarvias: Albufeira, Faro, Lagos, Loulé, Portimão e Tavira. Os municípios de Alcoutim, Castro Marim,

Olhão, Lagoa, S. Brás de Alportel, Vila Real de S. António, Silves e Vila do Bispo, juntamente com o

Governo Civil de Faro e a Direcção Regional de Educação do Algarve, tornaram-se, entretanto,

associados.

 

 A OA é composta por músicos seleccionados em concurso público internacional, reunindo cerca de 17

nacionalidades diferentes. Destinada a dotar a região de uma estrutura cultural de elevado nível

artístico, desenvolve uma actividade multifacetada, com programação destinada às populações locais

e turistas. Promove também acções pedagógicas, junto de camadas escolares, e formativas, para

jovens músicos.

 

 Actualmente, Pedro Neves é o maestro titular, Cesário Costa é principal maestro convidado e Nicolas

Koeckert é artista associado da OA.

 

 A crítica especializada é unânime nas apreciações quanto à qualidade artística desta Orquestra,

reafirmando, cada vez mais, o seu lugar no panorama da música clássica.

 

 2011-08-20

 

 Algarve Directo

 

 

Sagres: descobertas mais de 100 espécies marinhas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/08/2011

Meio: Boas Notícias Online

URL: http://www.boasnoticias.pt/noticias_Sagres-descobertas-mais-de-100-esp%C3%A9cies-
marinhas-_7728.html

 

Sábado, 20 de Agosto de 2011

 

 São mais de 100 as espécies marinhas diferentes descobertas ao largo de Sagres, no Banco de

Gorringe, uma das seis montanhas submarinas mais importantes do mundo. As espécies foram

registadas durante uma expedição de uma organização internacional de conservação marinha, a

Oceana, em junho e julho deste ano.

 

 Naquela que é uma das seis montanhas submarinas mais importantes do mundo, no Banco de

Gorringe, ao largo de Sagres, foram registadas pela Oceana, mais de 100 espécies marinhas

diferentes, entre elas, golfinhos pintados.
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 Durante a expedição foram também encontrados importantes bosques de algas, campos de esponjas

de profundidade, bosques de coral negro e extensos leitos de ostras, referiu Ana de la Torriente,

cientista marinha da Oceana, à Lusa.

 

 Foram registados golfinhos pintados e baleias como o rorqual, pennatularias, bruxas e peixes como o

olho-de-vidro, apara-lápis, moreias e safios.

 

 Segundo Ana de la Torriente, as espécies encontradas foram "uma surpresa". "Estivemos em várias

zonas da costa portuguesa a documentar os fundos, mas a zona em frente ao cabo de São Vicente é

impressionante".

 

 "São impressionantes os bosques de coral negro que encontrámos, com grande abundância de

peixes. Houve outra zona onde encontrámos extensos campos de esponjas, com diferentes espécies,

muito variadas e com muitas cores", referiu a cientista.

 

 A Oceana considera que "estes achados refletem a grande biodiversidade marinha e a riqueza da

zona". Assim, vai solicitar ao Governo português que proponha à Comissão Europeia (CE) a proteção

de Gorringe para que seja parte da Rede Natura 2000 até ao fim de 2011.

 

 Nesta expedição participaram cientistas da Universidade do Algarve e da Estrutura de Missão para os

Assuntos do Mar que auxiliaram a equipa na expedição em águas portuguesas.

 

 A Oceana "pretende colaborar com o Governo português, oferecendo nova informação científica de

lugares sem explorar que permita identificar aquelas zonas de grande interesse pelas espécies e

habitats que acolhem e que, portanto, deveriam ser protegidas para cumprir a legislação europeia e os

diferentes compromissos internacionais assumidos por Portugal".

 

 Apesar de já terem passado 19 anos desde que a Diretiva Habitats foi aprovada, atualmente só 0,1%

da superfície marinha portuguesa faz parte da Rede Natura 2000. Portugal é o país da União Europeia

com a menor percentagem de superfície designada, que faz parte desta rede.

 

 Segundo a Oceana, "Portugal é o país que tem mais superfície marinha da União Europeia e o que

tem mais montanhas submarinas no seu território, pelo que a sua responsabilidade na protecção

destes ecossistemas é indiscutível".

 

 [Notícia sugerida por Raquel Baêta]
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Sagres: Identificadas mais de 100 espécies marinhas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/08/2011

Meio: Boas Notícias Online

URL: http://www.boasnoticias.pt/noticias_Sagres-Identificadas-mais-de-100-esp%C3%A9cies-
marinhas-_7728.html

 

Sábado, 20 de Agosto de 2011

 

 Mais de 100 espécies marinhas diferentes foram identificadas ao largo de Sagres, no Banco de

Gorringe, uma das seis montanhas submarinas mais importantes do mundo. As espécies foram

registadas durante uma expedição de uma organização internacional de conservação marinha, a

Oceana, em junho e julho deste ano.

 

 Naquela que é uma das seis montanhas submarinas mais importantes do mundo, no Banco de

Gorringe, ao largo de Sagres, foram registadas pela Oceana, mais de 100 espécies marinhas

diferentes, entre elas, golfinhos pintados.

 

 Durante a expedição foram também encontrados importantes bosques de algas, campos de esponjas

de profundidade, bosques de coral negro e extensos leitos de ostras, referiu Ana de la Torriente,

cientista marinha da Oceana, à Lusa.

 

 Foram registados golfinhos pintados e baleias como o rorqual, pennatularias, bruxas e peixes como o

olho-de-vidro, apara-lápis, moreias e safios.

 

 Segundo Ana de la Torriente, as espécies encontradas foram "uma surpresa". "Estivemos em várias

zonas da costa portuguesa a documentar os fundos, mas a zona em frente ao cabo de São Vicente é

impressionante".

 

 "São impressionantes os bosques de coral negro que encontrámos, com grande abundância de

peixes. Houve outra zona onde encontrámos extensos campos de esponjas, com diferentes espécies,

muito variadas e com muitas cores", referiu a cientista.

 

 A Oceana considera que "estes achados refletem a grande biodiversidade marinha e a riqueza da

zona". Assim, vai solicitar ao Governo português que proponha à Comissão Europeia (CE) a proteção

de Gorringe para que seja parte da Rede Natura 2000 até ao fim de 2011.

 

 Nesta expedição participaram cientistas da Universidade do Algarve e da Estrutura de Missão para os

Assuntos do Mar que auxiliaram a equipa na expedição em águas portuguesas.
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 A Oceana "pretende colaborar com o Governo português, oferecendo nova informação científica de

lugares sem explorar que permita identificar aquelas zonas de grande interesse pelas espécies e

habitats que acolhem e que, portanto, deveriam ser protegidas para cumprir a legislação europeia e os

diferentes compromissos internacionais assumidos por Portugal".

 

 Apesar de já terem passado 19 anos desde que a Diretiva Habitats foi aprovada, atualmente só 0,1%

da superfície marinha portuguesa faz parte da Rede Natura 2000. Portugal é o país da União Europeia

com a menor percentagem de superfície designada, que faz parte desta rede.

 

 Segundo a Oceana, "Portugal é o país que tem mais superfície marinha da União Europeia e o que

tem mais montanhas submarinas no seu território, pelo que a sua responsabilidade na protecção

destes ecossistemas é indiscutível".

 

 [Notícia sugerida por Raquel Baêta]

 

 

Agenda de Livros

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 20/08/2011

Meio: Público - P2

Jornalistas: Rita Pimenta

 

P2  Sábado 20 Agosto 2011  23 Livros Histórias do Trasgo Rasgo Aventuras de Um Diabrete Texto

Pedro Sena-Lino Ilustração Dinis Mota Edição Quidnovi 40 págs., 11 euros Lendas da  tradição  oral

estão  a ser agora  contadas  por escrito  pela mão  (e talento) de Pedro Sena-Lino.  Histórias do

Trasgo Rasgo.  Aventuras de Um Diabrete é  o primeiro volume de uma  colecção que resulta da uma

parceria entre a Quidnovi e o  Centro de Estudos Ataíde Oliveira,  da Universidade do Algarve.  Esta

unidade de investigação  tem uma vasta base de dados de  contos e lendas da tradição oral

portuguesa. O Tesouro do Castelo  e Os Trasgos Vão Viajar são as  histórias/lendas aqui contadas.

Mas a? nal quem são os Trasgos?  Explica-se no ? nal: “A crença  de que o mundo foi (e ainda é!)

povoado por gnomos ou duendes  faz parte do nosso imaginário. Em  Trás-os-Montes, onde se contam

 muitas lendas de diabretes,  chamam-lhes Trasgos, mas nos  Açores, designadamente na ilha  do

Pico, são conhecidos como  Labregos. Independentemente  do nome, estas criaturas são  sempre

inquietantes e malignas.”  Mas não há que ter medo, até  porque as ilustrações de Dinis  Mota são

bem simpáticas.

Ciência Horrível Venenos Dolorosos Texto Nick Arnold Ilustração Tony de Saulles Edição Publicações

EuropaAmérica 160 págs., 9,34 euros Uma colecção  divertida, mas  ao mesmo  tempo séria.

Expliquemonos: a uma  série de formas  “disparatadas”  para conquistar  o jovem leitor, segue-se um

conjunto verdadeiro de  explicações cientí? cas. “Sabes  que estás a respirar veneno neste  preciso
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momento?” é um dos  exemplos. Mas exempli? quemos  melhor: “Todas as pessoas estão a  deitar

gotas por todos os cantos,  a escorrer por todos os lados  e a ? car sem ar por causa dos  venenos…

são os gases venenosos  e as plantas venenosas e os  animais venenosos.” Início da  explicação: “Um

veneno é uma  substância que altera o regular  funcionamento das substâncias  químicas do teu

corpo.” Depois,  sempre com personagens  insólitas e desenhos bemdispostos, ao jeito de caricaturas

bastante exageradas, vão sendo  transmitidos conhecimentos  importantes às crianças. Alguns

curriculares, outros não. No ? nal,  há um pequeno teste: “Agora  descobre se és um especialista  em

venenos dolorosos!” Mas  continua a respirar descansado.  Rita Pimenta

 

 

Dois tubarões avistados em praia de Vila do Bispo

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 20/08/2011

Meio: Público

Jornalistas: Idálio Revez

Nicolau Ferreira

 

Dois tubarões avistados em praia de Vila do Bispo Idálio Revez e Nicolau Ferreira a Dois tubarões

foram ontem avistados na Praia do Zavial, em Vila do Bispo, levando à retirada dos banhistas  da água

pelos nadadores-salvadores,  apenas como precaução.

Os tubarões, de espécie desconhecida, foram vistos na costa Sul de Vila  do Bispo, pouco depois das

17h30.  Os animais foram primeiro confundidos com gol? nhos, mas depois con? rmou-se que se

tratava de tubarões. Os  nadadores-salvadores da praia mandaram os banhistas saírem da água,

incluindo três pessoas que estavam  a fazer caça submarina.  O acontecimento gerou algum pânico e

ninguém voltou ao mar, mesmo depois de os animais se afastarem da praia e desaparecerem. “Estes

animais sempre estiveram nas nossas  águas, normalmente as pessoas não  vêem, mas eles estão lá”,

disse Élio  Vicente, director do parque aquático  Zoomarine. “Representam tanto um  risco quanto um

cão desconhecido no  quintal do vizinho”, explicou o biólogo, acrescentando que se deve usar a

precaução e sair da área em função  de cada situação, mas explicou que os  tubarões que se

costumam aproximar  da costa portuguesa se alimentam de  Avistamento de tubarões é  frequente e

uma boa notícia,  porque significa abundância  de peixe na costa  portuguesa, diz biólogo  do Algarve

peixes e não de mamíferos marinhos  e, por isso, “não representam perigo”. Segundo o biólogo, há

entre 400  e 500 espécies de tubarões no mundo e só sete é que estão associadas  a acidentes com

humanos. Na costa  portuguesa existem algumas dezenas  de espécies, a maior parte em

profundidade e os que se movimentam mais  à superfície andam a caçar peixes ou  estão à procura de

parceiro sexual.

O comandante da Zona Marítima  do Sul, Marques Ferreira, citado pela  Lusa, explicou este

avistamento está também associado a águas do mar  mais quentes – 23 graus no Sotavento  (Leste

algarvio) e 18 graus no Barlavento. Nestas situações, segundo a mesma  fonte, é normal que se
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avistem estes  animais. Para Élio Vicente, “dizer que  há tubarões nas nossas águas é como  dizer que

há gaivotas na costa.” Medo do homem O aparecimento de tubarões na costa algarvia não causa

qualquer estranheza a quem anda no mar. “Ainda  hoje [ontem] avistámos um tubarão  martelo”,

contou Sara Magalhães,  bióloga marinha, da empresa Marilimitado, que se dedica há sete anos  a

fazer observação de gol? nhos e de  outras espécies na zona de Sagres.  No ano passado, referiu, “foi

um ano  anormal” no que diz respeito ao aparecimento destes animais de grande  porte. “Chegámos a

ter vários tubarões em volta do barco, perfeitamente inofensivos”, acrescentou.

Durante este Verão, porque a  temperatura das águas tem estado  mais baixa, os “tubarões, baleias e

tartarugas têm aparecido com menos frequência”. O director do parque aquático Zoomarine salienta:

“É  mais fácil um gol? nho magoar uma  pessoa, sem querer, por brincadeira,  do que um tubarão –

eles tem mais  medo do homem do que o homem  tem deles”.

Sara Magalhães con? rma a tese  acrescentando que, o ano passado,  o surgimento desta espécie na

costa  algarvia, chegou a causar preocupação junto da Policia Marítima: Por  isso, foi pedido a um

especialista da  Universidade do Algarve que estudasse o assunto. “A conclusão foi de que  os

tubarões são inofensivos”.

O avistamento de ontem, para Sara Magalhães, “deveu-se ao facto de  não fazer um ponta de vento”.

Nessas  circunstâncias, “a observação é mais  fácil, “porque são discretos, e andam  à superfície”. Na

zona de Sagres está  referenciado um corredor migratório, razão pela qual os pescadores e  os seis

biólogos da Marilimitado registam vários encontros com tubarões.  Entre Abril e Outubro, a empresa

costuma ter dois barcos que saem  com turistas, duas a três vezes por  dia, desde o porto da Baleeira

até à  Carrapateira. “Chegámos a ter três a  cinco tubarões em volta do barco, no  Verão passado”.

Nos próximos dias,  com o vento sueste, “é possível que  surjam mais noticias sobre tubarões”.  Élio

Vicente socorre-se das estatísticas para sublinhar o carácter paci? co  da espécie: “Morrem mais

pessoas,  durante as férias, por picadas de abelhas e com a queda de cocos do que  do ataque de

tubarões”.

AFP O tubarão martelo é uma das espécies avistadas no Algarve Algarve Dois tubarões  avistados em

praia de Vila do  Bispo Local

 

 

Dois tubarões avistados em praia de Vila do Bispo

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 20/08/2011

Meio: Público - Público Porto

Jornalistas: Idálio Revez

Nicolau Ferreira

 

Dois tubarões avistados em praia de Vila do Bispo Idálio Revez e Nicolau Ferreira a Dois tubarões

foram ontem avistados na Praia do Zavial, em Vila do Bispo, levando à retirada dos banhistas  da água

pelos nadadores-salvadores,  apenas como precaução.
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Os tubarões, de espécie desconhecida, foram vistos na costa Sul de Vila  do Bispo, pouco depois das

17h30.  Os animais foram primeiro confundidos com golfi nhos, mas depois  confi rmou-se que se

tratava de tubarões. Os nadadores-salvadores da  praia mandaram os banhistas saírem  da água,

incluindo três pessoas que  estavam a fazer caça submarina.  O acontecimento gerou algum pânico e

ninguém voltou ao mar, mesmo depois de os animais se afastarem  da praia e desaparecerem. “Estes

animais sempre estiveram nas nossas  águas, normalmente as pessoas não  vêem, mas eles estão lá”,

disse Élio  Vicente, director do parque aquático  Zoomarine. “Representam tanto um  risco quanto um

cão desconhecido  no quintal do vizinho”, explicou o  biólogo, acrescentando que se deve  usar a

precaução e sair da área em  função de cada situação, mas explicou que os tubarões que se

costumam aproximar da costa portuguesa  se alimentam de peixes e não de maAvistamento de

tubarões é  frequente e uma boa notícia,  porque significa abundância  de peixe na costa  portuguesa,

diz biólogo do  Algarve míferos marinhos e, por isso, “não  representam perigo”. Segundo o biólogo,

há entre 400 e 500 espécies  de tubarões no mundo e só sete é  que estão associadas a acidentes

com  humanos. Na costa portuguesa existem algumas dezenas de espécies, a  maior parte em

profundidade e os  que se movimentam mais à superfície andam a caçar peixes ou estão à  procura de

parceiro sexual.

O comandante da Zona Marítima  do Sul, Marques Ferreira, citado pela Lusa, explicou este

avistamento  está também associado a águas do  mar mais quentes – 23 graus no Sotavento (Leste

algarvio) e 18 graus  no Barlavento. Nestas situações, segundo a mesma fonte, é normal que  se

avistem estes animais. Para Élio  Vicente, “dizer que há tubarões nas  nossas águas é como dizer que

há  gaivotas na costa.” Medo do homem O aparecimento de tubarões na costa  algarvia não causa

qualquer estranheza a quem anda no mar. “Ainda  hoje [ontem] avistámos um tubarão  martelo”,

contou Sara Magalhães,  bióloga marinha, da empresa Marilimitado, que se dedica há sete anos  a

fazer observação de golfi nhos e de  outras espécies na zona de Sagres.  No ano passado, referiu, “foi

um ano  anormal” no que diz respeito ao aparecimento destes animais de grande  porte. “Chegámos a

ter vários tubarões em volta do barco, perfeitamente inofensivos”, acrescentou.

Durante este Verão, porque a  temperatura das águas tem estado  mais baixa, os “tubarões, baleias e

tartarugas têm aparecido com menos frequência”. O director do parque aquático Zoomarine salienta:

“É  mais fácil um golfi nho magoar uma  pessoa, sem querer, por brincadeira,  do que um tubarão –

eles tem mais  medo do homem do que o homem  tem deles”.

Sara Magalhães confi rma a tese  acrescentando que, o ano passado, o  surgimento desta espécie na

costa algarvia, chegou a causar preocupação  junto da Policia Marítima: Por isso,  foi pedido a um

especialista da Universidade do Algarve que estudasse  o assunto. “A conclusão foi de que os

tubarões são inofensivos”.

O avistamento de ontem, para Sara Magalhães, “deveu-se ao facto de  não fazer um ponta de vento”.

Nessas circunstâncias, “a observação é  mais fácil, “porque são discretos, e  andam à superfície”. Na

zona de Sagres está referenciado um corredor  migratório, razão pela qual os pescadores e os seis

biólogos da Marilimitado registam vários encontros com  tubarões. Entre Abril e Outubro, a  empresa

costuma ter dois barcos que  saem com turistas, duas a três vezes  por dia, desde o porto da Baleeira

até  à Carrapateira. “Chegámos a ter três  a cinco tubarões em volta do barco,  no Verão passado”.
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Nos próximos  dias, com o vento sueste, “é possível que surjam mais noticias sobre  tubarões”. Élio

Vicente socorre-se  das estatísticas para sublinhar o carácter pacifi co da espécie: “Morrem  mais

pessoas, durante as férias, por  picadas de abelhas e com a queda  de cocos do que do ataque de

tubarões”.

AFP O tubarão martelo é uma das espécies avistadas no Algarve Algarve Dois tubarões  avistados em

praia de Vila do  Bispo Local

 

 

Mestrado em Enfermagem na UALG

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 19/08/2011

Meio: Edição Especial

 

Mestrado em  Enfermagem na UALG Os enfermeiros da  Universidade do Algarve  (UAlg) vão poder

testar situações de emergência e aprender a prestar cuidados a  pessoas em estado crítico no  âmbito

do primeiro mestrado europeu de “Enfermagem  Avançada” que abre no próximo ano lectivo com 25

vagas no Algarve.

O programa do novo mestrado combina preparação  teórica, metodológica, actividades de

investigação, comunicação e gestão de situações  críticas e componentes práticas com as tecnologias

mais  avançadas.A Escola Superior  de Saúde da Universidade do  Algarve vai ser a parceira da  UAlg

neste mestrado.

Sendo este um mestrado  integrado (Erasmus Mundus),  além da UAlg, integram o  projecto a

Universidade de  Oviedo (Espanha), que coordena, o Instituto Politécnico  de Santarém e a

Universidade  da Helsínquia (Finlândia).

 

 

Conhecer as espécies marinhas da costa

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 19/08/2011

Meio: Edição Especial

 

Conhecer as espécies  marinhas da costa A compatibilização da ciência e do  ecoturismo é a aposta de

uma empresa criada por um antigo aluno de  Biologia Marinha da Universidade  do Algarve para

aproveitar os recursos do mar, divulgando as espécies  autóctones da costa algarvia.

Daniel Machado disse à Lusa que  criou a Ecoceanus em 2008 e desde  então tem desenvolvido

produtos  que procuram fazer “a valorização  turística de produtos científicos”,  mas alertou que é

necessário apostar  numa promoção mais forte por parte dos responsáveis do turismo da região para
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mostrar um Algarve para  além do sol e mar e do golfe.

“Temos a observação de cetáceos, baleias e golfinhos, que funciona  no canhão de Portimão (formação

 geológica subaquática). Fazemos saídas para observar os animais, mas,  ao mesmo tempo, fazemos a

recolha  de dados científicos. Temos a decorrer três projectos de foto-identificação, um de baleias

anãs, outro de  golfinhos de risso e golfinhos roazes”, explicou Daniel Machado, que  depois da

licenciatura fez o mestrado a realizar trabalhos de investigação para a universidade.

Daniel Machado precisou que  nos avistamentos “são recolhidos  dados como o número de indivíduos,

o número de crias, o comportamento” e é feita “uma recolha fotográfica das barbatanas dorsais e  da

zona circundante às barbatanas,  onde são procurados sinais distintivos como cicatrizes ou marcas que

 permitam fazer um catálogo com o  número de animais presentes” para  depois cruzar essa

informação com  a de outros grupos em Portugal,  no Mediterrâneo ou no Norte da  Europa.

“Há também o ‘Biólogo marinho por um dia’. Proporcionamos  às pessoas uma visita ao mundo

subaquático, acompanhadas por um  biólogo marinho ou dois, e no qual  podem ter contacto com

espécies da  nossa costa, como o polvo, o choco,  os ouriços do mar, os pequenos peixes, no seu

habitat natural”, explicou, frisando que permite “perceber a importância de cada espécie  no habitat” e

“sensibilizar para a  conservação dos ecossistemas da  costa”.

De acordo com Daniel Machado,  a faturação da Ecoceanus no ano  passado rondou os 75 mil euros e

esse valor pode aumentar caso haja  uma aposta séria na promoção destes produtos.

 

 

Macário Correia insiste no avanço da Relação de Faro

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 19/08/2011

Meio: Edição Especial

Jornalistas: Autor Desconhecido

 

CRIADO DESDE 1999 Macário Correia insiste no avanço  da Relação de Faro A lbergar o Tribunal da

Relação  de Faro no Palácio de Belmarço ou na Universidade do Algarve  (Penha) é prioritário para o

autarca Macário Correia, que já pediu  uma reunião ao Ministério da Justiça.

Entretanto, a assessora do  Ministério da Justiça, Anabela  Mendes, adiantou à Lusa que  todo o

processo do Tribunal da  Relação de Faro “está em estudo”, mas que de momento, ainda não há

nenhuma novidade,  visto que a ministra da Justiça,  Paula Teixeira da Cruz, ainda só  entrou em

funções há um mês.

Macário Correia defende  que o Tribunal da Relação de  Faro deve avançar, porque “está  criado na lei

desde 1999” e porque existem “instalações para o  efeito”.

“Não é preciso fazer nenhum investimento novo com  edifícios de raíz. Existem istalações para o

efeito”, recorda,  lembrando que há o Palácio  de Belmarço (Baixa de Faro) ou  um espaço na

Universidade do  Algarve, no Campus da Penha.

Actualmente “40 por cento da pendência do Tribunal  da Relação de Évora é oriunda  de Faro” e com
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um Tribunal  da Relação na capital algarvia  poder-se-ia poupar dinheiro em  “deslocações e

diligências para  Évora”, afirma Macário Correia,  que é também presidente da  AMAL.

O presidente do Conselho  Distrital de Faro da Ordem dos  Advogados, António Cabrita,  adiantou por

seu turno à Lusa  que depois do antigo secretário de Estado da Justiça, João  Correia, se ter afastado

do cargo, o processo do Tribunal da  Relação de Faro e a instalação  das comarcas do Barlavento e  do

Sotavento ficou “em banho  maria”.

O advogado acredita, todavia, que a aplicação do novo  mapa judicial seja uma realidade, porque o

memorando da  ‘Troika’ veio antecipar a aplicação das novas comarcas. Esta  medida preconizada pela

troika  visa agilizar o desempenho e a  rapidez na prática da justiça.  Há  processos do Cível parados

nos Tribunais anos a fio, o que  causa problemas graves, nomeadamente a empresas.

Numa entrevista à Lusa, o  secretário de Estado da Justiça,  João Correia, disse em junho de  2010,

que o Tribunal da Relação  de Faro, ia ser uma realidade,  porque a “decisão política” estava tomada.

A propósito do mapa judiciário, João Correia avançou também que previa que em setembro  de 2011,

através do novo mapa  judiciário, fossem instaladas as  duas comarcas do Barlavento e  do Sotavento,

deixando o Algarve  de ter as 10 actuais comarcas.  O Algarve tem atualmente  comarcas em

Monchique, Lagos,  Silves, Portimão, Albufeira, Faro,  Loulé, Olhão, Tavira e Vila Real  de Santo

António.

O novo mapa judiciário permitiria à região ter tribunais especializados, como um tribunal  de grande

instância em Faro.

T.M. com Lusa

 

 

Oceanos: Identificadas mais de 100 espécies marinhas diferentes no Banco de
Gorringe
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/08/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=119129

 

Mais de 100 espécies marinhas diferentes, entre as quais golfinhos pintados, foram identificadas no

Banco de Gorringe, ao largo de Sagres, uma das seis montanhas submarinas mais importantes do

mundo, numa expedição da organização internacional de conservação marinha Oceana.

 

 A cientista marinha da Oceana, Ana de la Torriente, disse à agência Lusa que durante a expedição,

que decorreu em junho e julho, foram encontrados importantes bosques de algas, campos de

esponjas de profundidade, bosques de coral negro e extensos leitos de ostras.

 

 Foram ainda identificadas mais de 100 espécies diferentes, entre as quais se encontram golfinhos

pintados e baleias como o rorqual, pennatularias, bruxas e peixes como o olho-de-vidro, apara-lápis,
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moreias e safios.

 

 Para a cientista, as espécies encontradas foram uma "surpresa": "Estivemos em várias zonas da costa

portuguesa a documentar os fundos, mas a zona em frente ao cabo de São Vicente é impressionante".

 

 A investigadora disse à Lusa que o "mais impressionante" foi a montanha submarina estar a poucos

metros de profundidade e ter algas até uma profundidade de 84 metros: "foi uma surpresa porque

nunca tínhamos encontrados bosques de laminárias até zonas tão profundas", o que não acontece

noutras zonas e que explicará a alta produtividade da zona.

 

 "Foi impressionante os bosques de coral negro que encontrámos, onde havia grande abundância de

peixes. Houve outra zona onde encontrámos extensos campos de esponjas, com diferentes espécies,

muito variadas e com muitas cores", disse.

 

 A Oceana considera que "estes achados refletem a grande biodiversidade marinha e a riqueza da

zona" e, por essa razão, vai solicitar ao Governo português que proponha à Comissão Europeia (CE) a

proteção de Gorringe para que seja parte da Rede Natura 2000 até ao fim de 2011.

 

 Na expedição participaram cientistas da Universidade do Algarve e da Estrutura de Missão para os

Assuntos do Mar que auxiliaram a equipa no desenho da expedição em águas portuguesas e

colaboraram na identificação de espécies e recolha de dados.

 

 La Torriente diz que a colaboração "foi muito enriquecedora e fundamental para levar a expedição a

cabo" e espera que sirva para "inverter a situação nas águas portuguesas e avançar em matéria de

conservação marinha".

 

 Ao longo da expedição, especialistas e cientistas marinhos realizaram imersões com mergulhadores

equipados com máquinas fotográficas e câmaras de vídeo e com um robot submarino para gravar os

fundos localizados até 600 metros de profundidade e analisar as amostras obtidas.

 

 A Oceana "pretende colaborar com o Governo português, oferecendo nova informação científica de

lugares sem explorar que permita identificar aquelas zonas de grande interesse pelas espécies e

habitats que acolhem e que, portanto, deveriam ser protegidas para cumprir a legislação europeia e os

diferentes compromissos internacionais assumidos por Portugal".

 

 Apesar de já terem passado 19 anos desde que a Diretiva Habitats foi aprovada, atualmente só 0,1%

da superfície marinha portuguesa forma parte da Rede Natura 2000, situando Portugal como o país da

União Europeia com a menor percentagem de superfície designada para formar parte desta rede.

 

 Segundo a organização internacional, "Portugal é o país que tem mais superfície marinha da União
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Europeia e o que tem mais montanhas submarinas no seu território, pelo que a sua responsabilidade

na proteção destes ecossistemas é indiscutível".

 

 A Oceana documentou, pela primeira vez, os fundos submarinos em águas portuguesas em 2005.

 

 Redacção/RS

 

 08:16 sexta-feira, 19 agosto 2011

 

 

Ela esperou 7500 anos coberta por um manto de conchas

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 19/08/2011

Meio: Público - P2

Jornalistas: Teresa Firmino

 

Teresa Firmino  a O corpo foi colocado em cima  de conchas, deitado de lado, com  as pernas

dobradas. A mão direita  fi cou a repousar nos joelhos,  enquanto o braço esquerdo foi  encolhido e a

mão colocada junto  ao peito. A cabeça terá sido apoiada  num objecto que se degradou, por  isso o

pescoço descaiu para trás. A  tapar o corpo, um manto também  de conchas. Assim fi cou durante

7500 anos, até que este Verão o  seu esqueleto foi descoberto numa  escavação arqueológica perto de

 Muge, no concelho de Salvaterra de  Magos.  A equipa do arqueólogo Nuno  Bicho, da Universidade

do  Algarve, tem escavado os famosos  concheiros de Muge, acumulações  de conchas e de outros

restos  da alimentação deixados pelos  últimos caçadores-recolectores em  território português. Há

cerca de  oito mil anos, aquelas populações  ainda não tinham incluído a  agricultura no seu modo de

vida,  ao contrário de outras de regiões  vizinhas. Tinham um estilo de vida  nómada: caçavam e, da

ribeira de  Muge, apanhavam peixe e marisco.

Foi no topo de um desses montes  de conchas, conhecido por Cabeço  da Amoreira, com cerca de três

metros de altura e metade da área  de um campo de futebol, que  em meados de Julho apareceu o

esqueleto humano.

Inicialmente, o Cabeço da  Amoreira foi ocupado por  caçadores-recolectores há cerca  de oito mil

anos, que fi zeram  o acampamento num lado e o  cemitério noutro. A certa altura,  abandonaram o

local e quando  regressaram, 200 a 300 anos  depois, começaram a aglomerar  as conchas por cima

do cemitério.  Abandonaram de novo o local,  voltando só esporadicamente  para depositar os mortos

no topo  da concentração de conchas, ou  pelo menos aquele que agora se  encontrou.

“Apesar de não termos uma  datação absoluta, o esqueleto  terá 7500 anos. Temos datações  para a

envolvente onde foi  encontrado”, refere Nuno Bicho.  “Provavelmente, é de uma mulher  jovem, entre

os 15 e os 20 anos de  idade. Mas é tudo preliminar, os  estudos ainda não estão feitos.”  Pedras

sobre a sepultura O Cabeço da Amoreira é dos  primeiros concheiros descobertos  em Portugal, em
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1863, por Carlos  Ribeiro, pioneiro da Geologia  portuguesa, que logo os relacionou  com sítios

idênticos na Dinamarca.  Desde então, foi escavado na  década de 1930, por Mendes  Corrêa, da

Universidade do Porto,  e na de 1960 pelo geólogo Octávio  da Veiga Ferreira, dos Serviços

Geológicos de Portugal, e pelo  historiador francês Jean Roche.  Apesar de terem sido  encontrados

mais de cem  esqueletos humanos no Cabeço  da Amoreira (e mais de 300 nos  vários concheiros de

Muge), muito  tinha fi cado por escavar. Em 2008,  a equipa de Nuno Bicho regressou  ao local e

desde aí, todos os anos,  tem feito campanhas de escavação.  Este ano foi brindada com este

esqueleto envolto por um manto de  conchas.  Só que das escavações anteriores  pouca informação se

registou  sobre o próprio enterramento, por  isso Nuno Bicho considera que as  campanhas iniciadas

em 2008 no  Cabeço da Amoreira, com registos  mais pormenorizados, trazem  uma nova visão sobre

aquelas  populações de Homo sapiens  sapiens. “As novas técnicas de  escavação permitiram

reconstruir,  ainda que preliminarmente, o  modo como aquele indivíduo foi  sepultado”, realça. “Em

todos  os outros concheiros [de Muge],  escavados ao longo de 150 anos, se  encontraram muitos

esqueletos,  mas nenhum foi documentado  desta forma. Além disso, nos outros  concheiros há várias

dezenas  de anos que não se encontram  esqueletos.”  Houve grande cuidado e  ritualidade no

enterramento,  para o qual foi aberta uma cova  pouco profunda com o tamanho  do corpo. Quanto às

conchas,  eram de lambujinha no fundo da  cova, tal como as que cobriam a  cabeça e o tronco;

enquanto as das  pernas e cintura eram de berbigão.  Junto ao corpo, como oferenda,  também foram

depositados ossos  de veado e parte do crânio de  um cão doméstico. “Após este  enterramento, e

provavelmente  outros que não encontrámos,  cobriram o sítio com uma camada  de pedras, de

maneira a proteger  esse local de utilização funerária”,  conta Nuno Bicho.  Organizados em clãs “Este

tipo de enterramentos dá  uma nova perspectiva do nível  de complexidade social daquelas

populações. Sendo essencialmente  igualitárias, tinham com toda  a certeza uma dimensão de

separação e hierarquização da sua  sociedade com base na idade e  no género”, realça o arqueólogo.

“A sua sociedade estava  provavelmente organizada em  linhagens, ou clãs, que praticavam  a

exogamia.” Levado para a Universidade  de Coimbra, o esqueleto vai  aí ser submetido a estudos de

Antropologia Física. Além de se  verifi car o sexo, a antropóloga  Cláudia Umbelino irá determinar a

sua idade aproximada e procurar  nos ossos marcas de patologias.  Outros estudos incluem a  datação

por radiocarbono e  a obtenção de ADN, que será  comparado com amostras já  retiradas de vários

esqueletos dos  concheiros de Muge.  “Queremos saber qual era  a ligação genética entre várias

pessoas e grupos existentes em  Muge naquele período”, diz Nuno  Bicho. Tudo para se descobrir

quem era, afi nal, a pessoa da  sepultura de conchas.  Ela esperou 7500 anos coberta  por um manto

de conchas A forma como o corpo, provavelmente de uma mulher, foi sepultado revela a

complexidade social das últimas populações nómadas em território português,  que coexistiram com

grupos que já se dedicavam à agricultura  NUNO BICHO Sepultura  de conchas para  um esqueleto

com  7500 anos Pág. 10
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«Os produtores têm gosto e vaidade no medronho que produzem»

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 18/08/2011

Meio: Barlavento

Jornalistas: Hélder Nunes

 

b. - Quais os motivos que levaram ao aparecimento da  Confraria do Medronho Os  Monchiqueiros?

Quais são  os objectivos específicos  que pretendem alcançar? Reis Luís - A confraria  aparece em

resultado de  um desafio lançado numa  das edições das Jornadas de  Monchique, promovidas  pela

Junta de Freguesia de  Monchique e pela Comissão  instaladora do Museu de  Monchique. Essas

jornadas  pretendiam ser um local de  encontro para em conjunto  «pensarmos Monchique»,  o que

foi, o que era e o que  poderia ser. O lançamento da  ideia da criação da confraria  fazia parte,

segundo o proponente, de uma estratégia de  relançamento duma actividade tradicional que traria

consequências positivas ao  nível económico e social das  gentes rurais que em complemento de

outras actividades  agrárias sempre exploraram  a produção de aguardente de  medronho como um

meio  de captação de economias.  O medronho era , também,  um veículo de socialização  diária, não

só bebendo puro  no «mata-bicho» matinal  como, ainda, constituindo-se  como o  «centro» do

convívio  entre amigos e vizinhos, quer  nas visitas, quer nas festas,  quer nos jogos de cartas. Mas

não se ficava por aqui o papel  do medronho, ele era para as  pessoas da serra uma espécie  de

«banha da cobra» para  todos os males e maleitas:  dores de dentes, gripes, constipações, más

digestões, analgésico e anti-inflamatório,  para além de mezinhas e  bruxarias. Estas são razões  mais

que suficientes para  não deixar morrer na serra  uma actividade que está  fortemente ligada às suas

tradições e à sua identidade.  Falar de medronho é falar de  Monchique e vice-versa. A  necessidade

da existência de  uma associação que levasse  a que essas memórias não se  perdessem foi o motor

para a  criação da confraria.

b. - Quais os objectivos que  a confraria pretende alcançar?  R.L. - Para além do que atrás  ficou

referido, e como está  expresso nos seus Estatutos,  a confraria tem por objecto  defender, divulgar,

promover  e valorizar o medronho da  Serra de Monchique, assim  como os saberes ancestrais da  sua

produção e as tradições  que lhe estão associadas.  Estes objectivos vão para  além do medronho. A

confraria tem os mesmos objectivos  para o vasto património gastronómico que também caracteriza e

diferencia a serra,  nomeadamente as comidas  feitas à base de enchidos,  milhos, castanhas, couve,

feijão e carnes de porco. A nossa  doçaria também é muito rica  e exclusiva: bolo de tacho, à  base de

mel e farinha de milho, assim como o pudim de  mel. Importa referir que uma  das preocupações da

confraria se prende com a garantia  da qualidade dos produtos  e do respeito pelos saberes

tradicionais da sua  confecção  e originalidade. Estaremos  vigilantes contra qualquer  tentativa de

adulteração de  produtos ou uso indevido do  nome de Monchique por especuladores que se queiram

servir  do bom nome angariado ao longo de séculos para,  sem escrúpulos venderem  “gato por lebre”.

b. - Poderemos considerar  que o medronho é um ExLibris de Monchique? R.L. - Na verdade o nome

de  medronho está muito ligado  a Monchique. Tanto assim é  que existem muitas famílias  com esse
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nome como apelido. Não sei se noutro ponto  do país se encontra tal associação. O medronho não é

certamente, nem nunca foi, o  produto mais importante na  economia rural das gentes da  serra mas

tem algo de místico  à sua volta que o torna especial. Em termos económicos  o resultado da sua

venda,  para além da quantidade que  ficava reservada para consumo próprio e para ofertas a  amigos

ou pessoas especiais,  como o médico da família  ou o professor dos filhos,  funcionava como um valor

 a guardar como poupança.  Em termos sociais era uma  espécie de chave mestra que  servia para

facilitar o convívio. Recordo-me do Monchique de antigamente em  que haveriam mais de setenta

tabernas, era quase porta sim  porta não, e onde a conversa  e o canto não se fazia sob a  batuta do

vinho ou da cerveja  mas sim das consecutivas  rodadas de cálices de medronho, bebidos duma só vez

 sem hesitações e a qualquer  pretexto e mais um.Face ao  exposto não restam dúvidas  que o

medronho é um verdadeiro e digno “Ex-Libris”   de Monchique, razão mais do  que suficiente para o

nosso  empenho na sua defesa. Defender uma dessas imagens  de marca é defender ao mesmo tempo

a outra.

b. - Qual é o âmbito territorial da Confraria? Quem pode  pertencer à Confraria? R. L. - Em termos de

território de recolha dos frutos  e produção da aguardente  nós definimos como área  a englobar na

nossa acção  toda região da Serra de Monchique, isto é, todo o concelho de Monchique e as zonas  de

contacto dos concelhos de  Odemira, Silves, Portimão,  Lagos e Aljezur. Por questões  edafoclimáticas

poderão existir diferenças ligeiras no  sabor e proporção dos componentes químicos entre estas

diferentes sub zonas, mas  as técnicas e as tradições são  as mesmas. Quanto a quem  pode pertencer

à confraria começarei por dizer que é  uma associação aberta a todos  os que de algum modo

defendem os mesmos objectivos  que os fundadores da confraria. Não é necessário que  seja

proprietário de medronhais, ou produtor ou ligado  à comercialização. Pode ser  confrade qualquer

pessoa  que se proponha e seja aprovada pela Chancelaria, órgão  social equiparado a direcção.

Existem quatro categorias de  confrades: Fundadores, Efectivos, de Mérito e de Honra.

Na categoria de Efectivos,  em que é obrigatório o uso do  traje e dado o seu custo, criamos duas sub-

categorias: Jovens (até aos 18 anos) e Bandeirantes, para não residentes  no continente, os quais

estão  isentos da obrigação do uso  do traje completo. A confraria é também um lugar de  encontro

entre aqueles que  defendem e são amigos de  Monchique e, desse modo,  congregamos interesses

culturais e tradicionais que vão  para além do medronho.    b. - Antigamente a produção  do

medronho era um recurso importante na economia  rural das pessoas da serra.  Parece-nos que essa

actividade durante alguns anos  foi sendo esquecida. O que  levou ao retorno mais intenso do

aproveitamento do  medronho? R.L. - As actividades agrárias  na serra ficaram muito reduzidas com o

envelhecimento e  a migração das populações  para o litoral. Devido ao regime fundiário baseado no

minifúndio e ao acidentado  da serra tornou-se inviável  a exploração rentável da agricultura

tradicional. A recolha, fermentação, destila e  comercialização funcionou  sempre como uma atividade

complementar da agricultura  e da pecuária e o abandono  destas arrastou a redução do  interesse

pelo medronho.  A par disso as exigências  sanitárias e fiscais levaram  a algum desinteresse pela

produção. Nos últimos anos,  graças a ações desenvolvidas  conjuntamente pela Câmara  Municipal e

pela Associação  de Produtores de Medronho do Barlavento Algarvio  (APAGARBE) foi possível

sensibilizar as entidades fiscalizadores para um melhor  entendimento sobre o que  é produzir um
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produto em  moldes artesanais, diferenciando esta atividade da  produção industrial. Esta  abertura

motivou muitos  dos antigos destiladores e  recriou o interesse pela manutenção dos medronhais,

recolha de frutos e destilação.  Em resultado deste retorno  e revitalização existem 65  produtores

legalizados e 35  engarrafando com marcas  próprias. Refira-se que não  é permitido comercializar

medronho avulso, razão da  existência de tantas marcas b. - Verificamos que neste  momento existem

mais de  trinta marcas de aguardente  de Monchique, isso não  poderá provocar uma  concorrência

entre os produtores que leve a uma degradação da qualidade? R.L. - De modo nenhum. Os

produtores têm gosto no medronho que produzem, diria  que têm vaidade do medronho que fazem.

Isso está ligado  á sua honra e credibilidade  junto dos consumidores, que  são quase sempre pessoas

conhecidas. Refira-se que  estes pequenos produtores  não podem produzir mais de  dois mil litros de

medronho  para que possam gozar das  regalias que foram obtidas.  Todos estão interessados em

cumprir as regras estabelecidas e a APAGARBE exerce a  sua acção e influência junto  dos seus

associados para que  a qualidade seja um emblema  do medronho de Monchique.  Bastará dizer que,

sem que  a tal sejam obrigados, os  produtores submetem o seu  medronho a análises efectuadas pela

Universidade  do Algarve e todas têm sido  aprovadas e consideradas  dentro dos parâmetros

estabelecidos. O criar uma marca  para comercialização de todos os associados inviabilizava a

classificação de pequenos produtores e entrava na  produção industrial, com os  inerentes impostos e

custos  que fariam elevar os preços  de venda.

P: Sentem que a Confraria, não estando diretamente  ligada à produção nem à  comercialização

poderá ter  um papel importante na promoção e credibilidade  da  aguardente de medronho? R.L. - A

confraria tem as  melhores relações com os  intervenientes na fileira do  medronho, quer diretamente

com os produtores e os comerciantes, quer com as associações a que pertencem. Neste  aspecto

estamos todos juntos  lutando pelos mesmos objectivos. Basta dizer que entre os  oito fundadores da

confraria  se encontram quatro produtores com marca, sendo um  deles o presidente da APAGARBE. O

posicionamento  e estratégias de cada um é  que poderão diferir. A mensagem da confraria, uma vez

que é reconhecida a ausência  de interesses materiais, poderá passar melhor que a das  entidades a

quem podem ser  imputados esses interesses.  Nós sabemos que também  eles defendem a qualidade

e  bom nome do medronho mas  para o consumidor, que é o  destinatário final, poderemos  ser vistos

de modo diferente.   b. - Que estratégias estão  desenvolvendo ou pensam desenvolver para atingir os

objectivos que  se propõem alcançar?  R.L. - As estratégias que iremos utilizar para atingirmos  os

objectivos traçados passam  pela organização de festas,  concursos, reuniões, representações e

eventos culturais  que permitam chamar permanentemente a atenção do público em geral e da

comunicação social, para a existência  dum produto típico e especial da Serra de Monchique.  Logo

que estejam constituídos os órgãos sociais, a ser  eleitos no próximo dia 30 de  Setembro, iremos

promover  um concurso entre barmens  profissionais, em colaboração  com a Associação de Barmens

Barlavento Arade, em que  o ingrediente principal terá  que ser o medronho. Iremos  também realizar

um Passeio  Fotográfico, realizado em  duas etapas, uma na altura  da apanha e fermentação e  outra

na altura da destilação.  Com esta iniciativa iremos  divulgar Monchique e o medronho e dar a

conhecer as  diferentes fases pelas quais  passa o fruto até chegar a  aguardente. Neste momento

estamos utilizando a internet como instrumento de  divulgação da confraria, do  medronho e de

Página 27



A28

Monchique.  Criamos um blogue que tem  sido um sucesso de visitas e  de manifestações de interesse

e circulamos no Facebook por  todo o mundo. Isso tem permitido restabelecer ligações  entre muitos

naturais.

«Os produtores têm gosto e vaidade  no medronho que produzem» Reis Luís é um filho de Monchique.

Vive a  sua terra de forma sentida, daí ter sido um  dos dinamizadores do aparecimento de uma

Confraria do Medronho. Defender o medronho como o ex-líbris de Monchique e dar  visibilidade ao

produto fabricado por pequenos produtores é uma das finalidiades da  Confraria helder nunes |

barlavento.helder@mail.telepac.pt «Os produtores têm gosto  e vaidade no medronho  que produzem»

| 04

 

 

Oceana identifica mais de 100 espécies marinhas na montanha submarina de
Gorringe (Portugal)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/08/2011

Meio: CiênciaPT.net

URL: http://www.cienciapt.net/pt/index2.php?option=com_content&task=view&id=104415&p
op=1&page=0&Itemid=358

 

Escrito por CienciaPT

 

 18-Aug-2011

 

 A Oceana identificou mais de 100 espécies marinhas diferentes na montanha submarina de Gorringe,

depois de levar a cabo uma expedição científica no Atlântico português ao longo destas últimas

semanas com o apoio da Foundation for the Third Millenium. Além de importantes bosques de kelps, a

organização internacional de conservação marinha documentou campos de esponjas de profundidade,

bosques de coral negro, extensos leitos de ostras, e mais de 100 espécies diferentes entre as quais se

encontram golfinhos pintados e baleias como o rorqual, pennatularias, bruxas e peixes como o olho-

de-vidro, apara-lápis, moreias e safios.

 

 Estes achados reflectem a grande biodiversidade marinha e a riqueza da zona, o que, segundo a

Oceana, justifica a introdução desta montanha submarina na Rede Natura 2000, a mais importante da

Europa. "O banco de Gorringe é um lugar impressionante. A base da montanha assenta sobre um

fundo de 5000 metros, mas a sua superfície chega só a 30 metros. Isto permite que se desenvolvam

campos de laminarias até 80 metros de profundidade, o que não acontece noutras zonas e que

explicaria a alta produtividade da zona", afirma o Director de Investigação da Oceana Europa, Ricardo

Aguilar.

 

 Ao longo da expedição, uma equipa de especialistas e cientistas marinhos realizou imersões com
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mergulhadores equipados com máquinas fotográficas e câmaras de vídeo submarinas e imersões com

um robot submarino (ROV) para gravar, em alta resolução, os fundos localizados até 600 metros de

profundidade e analisar as amostras obtidas.

 

 Através da difusão destes resultados preliminares, a Oceana pretende colaborar com o governo

português oferecendo nova informação científica de lugares sem explorar que permita identificar

aquelas zonas de grande interesse pelas espécies e hábitats que acolhem e que, portanto, deveriam

ser protegidas para cumprir a legislação europeia e os diferentes compromissos internacionais

assumidos por Portugal.

 

 Apesar de já terem passado 19 anos desde que a Directiva Hábitats foi aprovada, actualmente só

0,1% da superfície marinha portuguesa forma parte da Rede Natura 2000, situando Portugal como o

país da União Europeia com a menor percentagem de superfície designada para formar parte desta

rede. Nos  seminários de avaliação que a Comissão Europeia levou a cabo durante 2009 e 2010, a

Comissão qualificou a rede de AMP portuguesa, tanto em águas macaronésicas como peninsulares,

como insuficiente, o que obriga o país a criar novas AMP de forma urgente.

 

 Diversos organismos internacionais, como a Convenção para a Protecção do Meio Ambiente Marinho

do Atlântico do Nordeste (OSPAR), assim como a comunidade científica em geral, consideram as

montanhas submarinas como lugares prioritários pela grande biodiversidade que acolhem. Portugal é

o país que tem mais superfície marinha da União Europeia e o que tem mais montanhas submarinas

no seu território, pelo que a sua responsabilidade na protecção destes ecossistemas é indiscutível.

 

 Cooperação internacional

 

 Para o desenvolvimento desta expedição, a Oceana contou com o apoio de cientistas da Universidade

do Algarve e do organismo interministerial Estrutura de Missão para os Assuntos do Mar (EMAM) que

auxiliaram a equipa no desenho da expedição em águas portuguesas e colaboraram na identificação

de espécies e recolha de dados.

 

 A cientista marinha da Oceana, Ana de la Torriente, declara que "A colaboração entre cientistas de

ambos os países foi muito enriquecedora e fundamental para levar a expedição a cabo. Desde que

desembarcámos, continuámos em contacto contínuo, trabalhando na análise conjunta dos dados, o

que nos permitirá fazer propostas concretas de protecção baseadas nos dados científicos. Esperamos

desta forma poder colaborar para inverter a situação nas águas portuguesas e avançar em matéria de

conservação marinha".

 

 A Oceana documentou, pela primeira vez, os fundos submarinos em águas portuguesas em 2005,

quando exploraram, além de um dos cumes de Gorringe, o Gettysburg, os fundos dos arredores dos

Açores, concretamente na ilha do Faial e no Banco João de Castro. Para completar a informação obtida
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em águas portuguesas, a organização internacional também realizou inúmeras imersões frente à costa

do Algarve, no sul do País.

 

 

Bolsa de Pós-Doutoramento (m/f) (18-08-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/08/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=41278&bl=1&viewall=true

 

Centro de Ciências do Mar do Algarve

 

 Referência: CCMAR/BPD/0034/2011

 

 Área científica genérica: Biological sciences

 

 Resumo do anúncio:

 

 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

 

 Texto do anúncio

 

 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.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 : 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.

 

 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)

 

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

 

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

incluir carta de motivação, uma cópia do certificado de habilitações, Curriculum vitae detalhado, cópia

de Bilhete de Identidade ou passaporte, número de identificação fiscal, e eventualmente referências.

 

 : As candidaturas devem ser enviadas com a Ref. ª: CCMAR/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.

 

 : A comunicação dos resultados da avaliação será feita até 30 dias úteis após o termo do prazo de

apresentação das candidaturas, mediante comunicação escrita.

 

 : Doutor 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).

 

 Número de vagas: 1

 

 Tipo de contrato: Informação não disponível

 

Página 31



A32

 País: Portugal

 

 Localidade: Gambelas, Faro, Algarve

 

 Instituição de acolhimento: Centro de Ciências do Mar do Algarve

 

 Campus de Gambelas

 

 Faro - 8005-139 Faro

 

 Portugal

 

 Email:

 

 Website:

 

 (Publicado ema 18-08-11)

 

 [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]

 

 

Desenvolvimento sustentável e crescimento económico

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 18/08/2011

Meio: Açoriano Oriental

Jornalistas: Adérito Marcos

Carla Oliveira

João Simão

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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ACTA traz Â«Canto NonoÂ» a Lagos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/08/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=50880

 

A animação de rua está de volta a Lagos. No dia 20 de Agosto, a ACTA, inspirada na poesia de Luis

Vaz de Camões, traz a Lagos o Canto Nono, um espetáculo dirigido por Luis Vicente e que irá ter lugar

em pleno Centro Histórico de Lagos - Praça Gil Eanes - a partir das 22h00.

 

 O Canto IX de Os Lusíadas surge na narrativa épica de Camões essencialmente como corolário de

festa pagã, prémio que a venerável Vénus entende ser devido aos portugueses pelo reconhecimento

da sua bravura e que, por esta, têm direito ao merecimento de compensação terrena.

 

 O espectáculo Canto Nono não é uma elaboração que pretende reproduzir passo a passo os

momentos do Canto, mas antes uma elaboração alusiva a esse momento da épica camoniana, onde as

personagens se cruzam com um sentido de festa e devir poético que tarda: Ai Portugal, Portugal!/ Do

que é que estás ? espera?!

 

 A ACTA - A Companhia de Teatro do Algarve, é uma estrutura de produção artística teatral com

carácter profissional. Foi constituída a 9 de Fevereiro de 1995, em Faro, por um grupo de interessados

fazedores de teatro provenientes da Universidade do Algarve.

 

 De acordo com a mesma, o grande objetivo desta companhia é estimular a apetência e o gosto pela

fruição teatral entre a população residente na sua diversidade. Por um lado, objectiva-se uma acção

com acentuada vertente pedagógica e, por outro, uma acção essencialmente lúdica, mas substancial,

nobre e espiritualmente elevada.

 

 A Companhia prossegue assim, uma política consistente na seguinte filosofia: fazer cruzar a produção

artística que realiza pelas vertentes pedagógica e sociológica, consubstanciada numa programação

ecléctica a qual aponta para uma fruição de grande abrangência, no plano do gosto e da necessidade,

no espectro cultural, não confrontando valências quanto a géneros, antes procurando harmonizá-los

independentemente delas.

 

 A Companhia procura laborar numa prática artística e esteticamente consistente e singular que visa

tocar também a população flutuante da região e, articuladamente, projectar a sua acção no contexto

do panorama teatral nacional e internacional.

 

 17 de Agosto de 2011 | 12:53
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Museu do sal recebe milhares de visitantes

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 17/08/2011

Meio: Diário As Beiras

Jornalistas: Cláudia Trindade

 

Figueira da Foz

 

Museu do sal recebe milhares de visitantes

Arquivo-J. A.

 

O equipamento municipal celebra hoje quatro anos 1 1 1 A completar hoje quatro anos de existência,

o Núcleo Museológico do Sal, em Armazéns de Lavos, já recebeu milhares de visitantes desde o dia

em que abriu as portas pela primeira vez. “Há sempre pessoas a chegar, a querer comprar sal ou

mesmo para tirar fotografias”, afirma Sónia Pinto, responsável pelo equipamento municipal, ao

DIÁRIO AS BEIRAS. O número crescente de visitas é uma constante. Repare-se que, só na primeira

quinzena deste mês, o núcleo museológico recebeu 650 visitantes. “Nos meses de verão recebemos

muita gente, pelo que tentamos sempre ter programação. Já no inverno, estamos mais em contacto

com as escola, embora também estejamos abertos para visitas”, refere Sónia Pinto. Para assinalar o

quarto aniversário, o Núcleo Museológico do Sal disponibiliza hoje uma panóplia de atividades a todos

aqueles que queiram passar pelos Armazéns de Lavos. A inauguração da exposição de pintura “O Sal

das Minhas Visões (as Feridas da Minha Existência)”, de Luiz Morgadinho, acontece às 16H00 e marca

o início da comemoração da efeméride. Segue-se uma degustação de produtos gourmet associados ao

salgado e à região, com a participação de Celestino Ruivo, professor na Universidade do Algarve, que

faz uma apresentação de fornos solares. Pelas 18H30, numa parceria com a Câmara Municipal de

Seia, através do Cine’Eco - Festival Internacional de Cinema e Vídeo de Ambiente de Seia, decorre a

reprodução de “Efeito Reciclagem”, de Sean Walsh, na salina municipal. Exposição no armazém “Mar

Português” é o documentário que se segue e pode ser visualizado a 26 de agosto, a partir das 21H30.

Francisco Manso, realizador, marcará presença na apresentação do filme. No mesmo dia é exibido

“Priolo”, de Madalena Boto. Todas estas atividades proporcionadas pelo núcleo museológico são

gratuitas, explica Sónia Pinto. A par destas iniciativas, no armazém da Salina Municipal, encontra-se

uma pequena exposição que pode ser visitada durante todo o ano. A passagem pelo museu do sal não

dispensa uma rota pedestre e outra fluvial, com cerca de uma hora de visita. Porém, o barco que leva

os navegantes a passear encontra-se em reparação. Prevê-se, no entanto, “que, no início do próximo

mês, já esteja em funcionamento e pronto a navegar”, acrescenta a responsável pelo Núcleo

Museológico do Sal. Cláudia Trindade redaccao@asbeiras.pt
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números

 

pessoas já visitaram pelo Núcleo Museológico do Sal

 

17500

 

2007 650

 

foi o ano da fundação

 

visitantes passaram pelo espaço na primeira quinzena de agosto

 

 

Museu do Sal da Figueira da Foz assinala quatro anos com entrada livre
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/08/2011

Meio: Diário As Beiras.pt

URL: http://www.asbeiras.pt/2011/08/museu-do-sal-recebe-milhares-de-visitantes/

 

Foto de Jot' Alves

 

 

?A completar quatro anos de existência esta quarta-feira (17), o Núcleo Museológico do Sal, situado

em Armazéns de Lavos (Figueira da Foz), assinala a efeméride com uma panóplia de atividades com

entrada grátis.

O equipamento municipal já recebeu 17.500 visitantes, desde o dia em que abriu as portas pela

primeira vez.  Há sempre pessoas a chegar, a querer comprar sal ou mesmo para tirar fotografias ,

afirma Sónia Pinto, responsável pelo Núcleo Museológico do Sal, ao DIÁRIO AS BEIRAS.

A inauguração da exposição de pintura  O Sal das Minhas Visões (as Feridas da Minha Existência) , de

Luiz Morgadinho, acontece hoje às 16H00 e marca o início da comemoração da efeméride.

Segue-se uma degustação de produtos gourmet associados ao salgado e à região, com a participação

de Celestino Ruivo, professor na Universidade do Algarve, que faz uma apresentação de fornos

solares.

Pelas 18H30, numa parceria com a Câmara Municipal de Seia, através do Cine Eco , Festival

Internacional de Cinema e Vídeo de Ambiente de Seia, decorre a reprodução de
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Provedor defende multa para quem não abandonar zona de arribas na praia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/08/2011

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/provedor-defende-multa-para-
quem-nao-abandonar-zona-de-arribas-na-praia

 

Coima até 750 euros

 

 O incumprimento de uma ordem para abandonar uma zona de perigo de queda de arribas "pode

constituir um crime de desobediência", defendeu o provedor de Justiça, numa carta enviada à ministra

do Ambiente e do Ordenamento do Território.

 

 Na carta, enviada à ministra Assunção Cristas a propósito do acidente que em 2009 matou cinco

pessoas na praia Maria Luísa, em Albufeira, no Algarve, Alfredo José de Sousa traçou algumas

orientações no sentido de evitar acidentes. Assim, o provedor diz que deve ser ordenada a imediata

retirada ou dispersão dos menores em "zona de risco, interdita ou perigosa, independentemente de

estarem acompanhados por adultos".

 

 Segundo Alfredo José de Sousa, "em caso de incumprimento" os pais ou encarregados de educação,

"depois de identificados", devem ser alvos de participação à "Segurança Social ou (...) à Comissão de

Protecção de Menores". O provedor admite que, caso estas sugestões sejam aceites, os agentes das

administrações das regiões hidrográficas devem ter "um rigor acrescido no exercício dos poderes de

fiscalização".

 

 Cerca de um ano depois do acidente na praia Maria Luísa foi publicado um Decreto-Lei que prevê

coimas, entre os 200 e os 750 euros, no caso de pessoas singulares, e entre os 1000 e os 2000 euros,

no caso de pessoas colectivas, para quem remova, desloque, danifique ou destrua as estruturas de

protecção ou de sinalização existentes.

 

 O mesmo decreto prevê que os utilizadores das zonas balneares que adoptarem comportamentos de

risco, transpondo as barreiras de protecção, ou instalando-se e permanecendo em zonas interditas,

são punidos com coimas menos significativas, que podem variar entre os 10 e os 50 euros.

 

 Alfredo José de Sousa chama a atenção para o facto de no decreto-lei não ter sido "qualificada como

contra-ordenação a infraçcão que estabelece o dever de os utilizadores da zonas da orla costeira

respeitarem e se manterem afastados das zonas assinaladas como zonas de perigo". "Com efeito,
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quando não exista no local uma barreira de protecção, susceptível de ser transposta, não há

fundamento legal para a punição do utente que ocupe área sinalizada como perigosa", sublinhou.

 

 Por sugestão da Universidade do Algarve, José Alfredo de Sousa defendeu "a promoção de

campanhas de sensibilização e informação a nível nacional", uma medida "especialmente adequada à

alteração de comportamentos de risco". No mesmo documento, Alfredo José de Sousa lembra que a

praia Maria Luísa dispunha de "bandeira azul", embora com expressa advertência contra o perigo, e

revela que vários estudos garantem que os fenómenos em arribas da costa algarvia "são

extremamente imprevisíveis quanto ao tempo da sua ocorrência, mesmo em áreas de acentuada

vulnerabilidade".

 

 O provedor indica que uma semana antes do acidente a Praia Maria Luísa foi vistoriada "sem que se

detectassem particulares sinais de fendas de tracção, indiciando um risco de desmoronamento

iminente". Ainda segundo o provedor, "à data da ocorrência, a Praia Maria Luísa encontrava-se em

conformidade com as disposições do plano de ordenamento da orla costeira em vigor, em matéria de

segurança de pessoas e bens".

 

 

Provedor sugere denúncia de pais que deixam filhos junto a arribas perigosas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/08/2011

Meio: Jornal de Notícias Online

URL: http://www.jn.pt/Common/print.aspx?content_id=1953304

 

O incumprimento de uma ordem para abandonar uma zona de perigo de queda de arribas "pode

constituir um crime de desobediência", defendeu o provedor de Justiça, numa carta enviada à ministra

do Ambiente e do Ordenamento do Território. Pais que deixem filhos perto do perigo devem ser

denunciados à Segurança Social e Protecção de Menores.

 

 Na carta, enviada a propósito do acidente que em 2009 matou cinco pessoas na praia Maria Luísa, em

Albufeira, no Algarve, Alfredo José de Sousa traçou algumas orientações no sentido de evitar

acidentes.

 

 Assim, o provedor diz que deve ser ordenada a imediata retirada ou dispersão dos menores em "zona

de risco, interdita ou perigosa, independentemente de estarem acompanhados por adultos".

 

 Segundo Alfredo José de Sousa, "em caso de incumprimento" os pais ou encarregados de educação,

"depois de identificados", devem ser alvos de participação à "Segurança Social ou (...) à Comissão de

Protecção de Menores".
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 O provedor admite que, caso estas sugestões sejam aceites, os agentes das administrações das

regiões hidrográficas devem ter "um rigor acrescido no exercício dos poderes de fiscalização".

 

 Cerca de um ano depois do acidente na praia Maria Luísa foi publicado um Decreto-Lei que prevê

coimas, entre os 200 e os 750 euros, no caso de pessoas singulares, e entre os mil e os dois mil

euros, no caso de pessoas colectivas, para quem remova, desloque, danifique ou destrua as estruturas

de protecção ou de sinalização existentes.

 

 O mesmo decreto prevê que os utilizadores das zonas balneares que adoptarem comportamentos de

risco, transpondo as barreiras de protecção, ou instalando-se e permanecendo em zonas interditas,

são punidos com coimas menos significativas, que podem variar entre os 10 e os 50 euros.

 

 Alfredo José de Sousa chama a atenção para o facto de no decreto-lei não ter sido "qualificada como

contra-ordenação a infracção que estabelece o dever de os utilizadores da zonas da orla costeira

respeitarem e se manterem afastados das zonas assinaladas como zonas de perigo".

 

 "Com efeito, quando não exista no local uma barreira de protecção, susceptível de ser transposta,

não há fundamento legal para a punição do utente que ocupe área sinalizada como perigosa",

sublinhou.

 

 Por sugestão da Universidade do Algarve, José Alfredo de Sousa defendeu "a promoção de

campanhas de sensibilização e informação a nível nacional", uma medida "especialmente adequada à

alteração de comportamentos de risco".

 

 No mesmo documento, Alfredo José de Sousa lembra que a praia Maria Luísa dispunha de "bandeira

azul", embora com expressa advertência contra o perigo, e revela que vários estudos garantem que os

fenómenos em arribas da costa algarvia "são extremamente imprevisíveis quanto ao tempo da sua

ocorrência, mesmo em áreas de acentuada vulnerabilidade".

 

 O provedor indica que uma semana antes do acidente a Praia Maria Luísa foi vistoriada "sem que se

detectassem particulares sinais de fendas de tracção, indiciando um risco de desmoronamento

iminente".

 

 Ainda segundo o provedor, "à data da ocorrência, a Praia Maria Luísa encontrava-se em conformidade

com as disposições do plano de ordenamento da orla costeira em vigor, em matéria de segurança de

pessoas e bens".

 

 publicado a 2011-08-17 às 10:59
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 Para mais detalhes consulte:

 

 http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=1953304

 

 GRUPO CONTROLINVESTE

 

 Copyright © - Todos os direitos reservados

 

 

Incumprimento de ordem para abandonar zona de perigo de queda de arribas pode
constituir "crime de desobediência"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/08/2011

Meio: Primeira Página.pt

URL: http://www.primeirapagina.pt/noticia.php?id_noticia=3757&categoria=23&seccao=10

 

O incumprimento de uma ordem para abandonar uma zona de perigo de queda de arribas "pode

constituir um crime de desobediência", defendeu o provedor de Justiça, numa carta enviada à ministra

do Ambiente e do Ordenamento do Território.

 

 Na carta, enviada a propósito do acidente que em 2009 matou cinco pessoas  na praia Maria Luísa,

em Albufeira, no Algarve, Alfredo José de Sousa traçou  algumas orientações no sentido de evitar

acidentes.

 

 Assim, o provedor diz que deve ser ordenada a imediata retirada ou dispersão  dos menores em

"zona de risco, interdita ou perigosa, independentemente  de estarem acompanhados por adultos".

 

 Segundo Alfredo José de Sousa, "em caso de incumprimento" os pais ou  encarregados de educação,

"depois de identificados", devem ser alvos de  participação à "Segurança Social ou (...) à Comissão de

Protecção de Menores".

 

 O provedor admite que, caso estas sugestões sejam aceites, os agentes  das administrações das

regiões hidrográficas devem ter "um rigor acrescido  no exercício dos poderes de fiscalização".

 

 Cerca de um ano depois do acidente na praia Maria Luísa foi publicado  um Decreto-Lei que prevê

coimas, entre os 200 e os 750 euros, no caso de  pessoas singulares, e entre os 1.000 e os 2.000

euros, no caso de pessoas  coletivas, para quem remova, desloque, danifique ou destrua as estruturas

 de proteção ou de sinalização existentes.
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 O mesmo decreto prevê que os utilizadores das zonas balneares que adotarem  comportamentos de

risco, transpondo as barreiras de proteção, ou instalando-se  e permanecendo em zonas interditas,

são punidos com coimas menos significativas,  que podem variar entre os 10 e os 50 euros.

 

 Alfredo José de Sousa chama a atenção para o facto de no decreto-lei  não ter sido "qualificada como

contra-ordenação a infracão que estabelece  o dever de os utilizadores da zonas da orla costeira

respeitarem e se manterem  afastados das zonas assinaladas como zonas de perigo".

 

 "Com efeito, quando não exista no local uma barreira de proteção, suscetível  de ser transposta, não

há fundamento legal para a punição do utente que  ocupe área sinalizada como perigosa", sublinhou.

 

 Por sugestão da Universidade do Algarve, José Alfredo de Sousa defendeu  "a promoção de

campanhas de sensibilização e informação a nível nacional",  uma medida "especialmente adequada à

alteração de comportamentos de risco".

 

 No mesmo documento, Alfredo José de Sousa lembra que a praia Maria Luísa  dispunha de "bandeira

azul", embora com expressa advertência contra o perigo,  e revela que vários estudos garantem que

os fenómenos em arribas da costa  algarvia "são extremamente imprevisíveis quanto ao tempo da sua

ocorrência,  mesmo em áreas de acentuada vulnerabilidade".

 

 O provedor indica que uma semana antes do acidente a Praia Maria Luísa  foi vistoriada "sem que se

detetassem particulares sinais de fendas de tração,  indiciando um risco de desmoronamento

iminente".

 

 Ainda segundo o provedor, "à data da ocorrência, a Praia Maria Luísa  encontrava-se em

conformidade com as disposições do plano de ordenamento  da orla costeira em vigor, em matéria de

segurança de pessoas e bens".

 

 (Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico)

 

 

Provedor sugere denúncia de pais que deixem filhos junto a arribas perigosas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/08/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=19250&visual=8&id=0&print_article
=1

 

17-08-11
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 Seguno revela hoje o JN o incumprimento de uma ordem para abandonar uma zona de perigo de

queda de arribas "pode constituir um crime de desobediência", defendeu o provedor de Justiça, numa

carta enviada à ministra do Ambiente e do Ordenamento do Território.

 

 Pais que deixem filhos perto do perigo devem ser denunciados à Segurança Social e Protecção de

Menores.

 

 Na carta, enviada a propósito do acidente que em 2009 matou cinco pessoas na praia Maria Luísa, em

Albufeira, no Algarve, Alfredo José de Sousa traçou algumas orientações no sentido de evitar

acidentes.

 

 Assim, o provedor diz que deve ser ordenada a imediata retirada ou dispersão dos menores em "zona

de risco, interdita ou perigosa, independentemente de estarem acompanhados por adultos".

 

 Segundo Alfredo José de Sousa, "em caso de incumprimento" os pais ou encarregados de educação,

"depois de identificados", devem ser alvos de participação à "Segurança Social ou (...) à Comissão de

Protecção de Menores".

 

 O provedor admite que, caso estas sugestões sejam aceites, os agentes das administrações das

regiões hidrográficas devem ter "um rigor acrescido no exercício dos poderes de fiscalização".

 

 Cerca de um ano depois do acidente na praia Maria Luísa foi publicado um Decreto-Lei que prevê

coimas, entre os 200 e os 750 euros, no caso de pessoas singulares, e entre os mil e os dois mil

euros, no caso de pessoas colectivas, para quem remova, desloque, danifique ou destrua as estruturas

de protecção ou de sinalização existentes.

 

 O mesmo decreto prevê que os utilizadores das zonas balneares que adoptarem comportamentos de

risco, transpondo as barreiras de protecção, ou instalando-se e permanecendo em zonas interditas,

são punidos com coimas menos significativas, que podem variar entre os 10 e os 50 euros.

 

 Alfredo José de Sousa chama a atenção para o facto de no decreto-lei não ter sido "qualificada como

contra-ordenação a infracção que estabelece o dever de os utilizadores da zonas da orla costeira

respeitarem e se manterem afastados das zonas assinaladas como zonas de perigo".

 

 "Com efeito, quando não exista no local uma barreira de protecção, susceptível de ser transposta,

não há fundamento legal para a punição do utente que ocupe área sinalizada como perigosa",

sublinhou.

 

 Por sugestão da Universidade do Algarve, José Alfredo de Sousa defendeu "a promoção de
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campanhas de sensibilização e informação a nível nacional", uma medida "especialmente adequada à

alteração de comportamentos de risco".

 

 No mesmo documento, Alfredo José de Sousa lembra que a praia Maria Luísa dispunha de "bandeira

azul", embora com expressa advertência contra o perigo, e revela que vários estudos garantem que os

fenómenos em arribas da costa algarvia "são extremamente imprevisíveis quanto ao tempo da sua

ocorrência, mesmo em áreas de acentuada vulnerabilidade".

 

 O provedor indica que uma semana antes do acidente a Praia Maria Luísa foi vistoriada "sem que se

detectassem particulares sinais de fendas de tracção, indiciando um risco de desmoronamento

iminente".

 

 Ainda segundo o provedor, "à data da ocorrência, a Praia Maria Luísa encontrava-se em conformidade

com as disposições do plano de ordenamento da orla costeira em vigor, em matéria de segurança de

pessoas e bens".

 

 

Publituris: Avaliação do "Allgarve" custa ao Turismo do Algarve 40.000 euros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/08/2011

Meio: Publituris.pt

URL: http://www.publituris.pt/2011/08/17/avaliacao-do-allgarve-custa-ao-turismo-do-
algarve-40-000-euros/

 

A Universidade do Algarve está a fazer uma avaliação do programa "Allgarve", disse ao Publituris o

presidente da Turismo do Algarve, António Pina. O investimento ronda os 40.000 euros e o relatório

final deverá estar pronto em Janeiro do próximo ano.

 

 "É preciso saber, de uma vez por todas e de forma isenta, quais são os impactos reais que o

programa tem no turismo algarvio", sustentou o responsável, acrescentando que essa avaliação já

deveria ter sido feita no final do primeiro triénio do "Allgarve" (2007/09).

 

 Ainda no passado mês de Junho, o empresário André Jordan, no âmbito da atribuição de um

doutoramento honoris causa pela Universidade do Algarve, defendeu que o programa "é um

desperdício" pelo facto de não ter uma "mensagem coerente" e não ter conseguido fidelizar público.

De acordo com António Pina, se de facto se confirmar que o programa não tem os efeitos desejados,

terá, necessariamente, de haver alterações.

 

 Estando este ano na sua quarta edição, com um investimento de 4,6 milhões de euros, o "Allgarve"
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tem como objectivo "valorizar o Algarve como destino turístico de qualidade, associado ao glamour e

sofisticação".

 

 

Incumprimento de ordem para abandonar zona de perigo de queda de arribas pode
constituir "crime de desobediência"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/08/2011

Meio: SIC Notícias Online

Jornalistas: Elisa Macedo

URL: http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2011/08/17/incumprimento-de-ordem-para-abandonar-
zona-de-perigo-de-queda-de-arribas-pode-constituir-crime-de-
desobediencia?service=print

 

Data de Publicação: Aug 17, 2011 11:01 AM

 

 Última actualização: Aug 17, 2011 12:25 PM

 

 O incumprimento de uma ordem para abandonar uma zona de perigo de queda de arribas "pode

constituir um crime de desobediência", defendeu o provedor de Justiça, numa carta enviada à ministra

do Ambiente e do Ordenamento do Território.

 

 Na carta, enviada a propósito do acidente que em 2009 matou cinco pessoas na praia Maria Luísa, em

Albufeira, no Algarve, Alfredo José de Sousa traçou algumas orientações no sentido de evitar

acidentes.

 

 Assim, o provedor diz que deve ser ordenada a imediata retirada ou dispersão dos menores em "zona

de risco, interdita ou perigosa, independentemente de estarem acompanhados por adultos".

 

 Segundo Alfredo José de Sousa, "em caso de incumprimento" os pais ou encarregados de educação,

"depois de identificados", devem ser alvos de participação à "Segurança Social ou (...) à Comissão de

Protecção de Menores".

 

 O provedor admite que, caso estas sugestões sejam aceites, os agentes das administrações das

regiões hidrográficas devem ter "um rigor acrescido no exercício dos poderes de fiscalização".

 

 Cerca de um ano depois do acidente na praia Maria Luísa foi publicado um Decreto-Lei que prevê

coimas, entre os 200 e os 750 euros, no caso de pessoas singulares, e entre os 1.000 e os 2.000

euros, no caso de pessoas coletivas, para quem remova, desloque, danifique ou destrua as estruturas

de proteção ou de sinalização existentes.
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 O mesmo decreto prevê que os utilizadores das zonas balneares que adotarem comportamentos de

risco, transpondo as barreiras de proteção, ou instalando-se e permanecendo em zonas interditas, são

punidos com coimas menos significativas, que podem variar entre os 10 e os 50 euros.

 

 Alfredo José de Sousa chama a atenção para o facto de no decreto-lei não ter sido "qualificada como

contra-ordenação a infracão que estabelece o dever de os utilizadores da zonas da orla costeira

respeitarem e se manterem afastados das zonas assinaladas como zonas de perigo".

 

 "Com efeito, quando não exista no local uma barreira de proteção, suscetível de ser transposta, não

há fundamento legal para a punição do utente que ocupe área sinalizada como perigosa", sublinhou.

 

 Por sugestão da Universidade do Algarve, José Alfredo de Sousa defendeu "a promoção de

campanhas de sensibilização e informação a nível nacional", uma medida "especialmente adequada à

alteração de comportamentos de risco".

 

 No mesmo documento, Alfredo José de Sousa lembra que a praia Maria Luísa dispunha de "bandeira

azul", embora com expressa advertência contra o perigo, e revela que vários estudos garantem que os

fenómenos em arribas da costa algarvia "são extremamente imprevisíveis quanto ao tempo da sua

ocorrência, mesmo em áreas de acentuada vulnerabilidade".

 

 O provedor indica que uma semana antes do acidente a Praia Maria Luísa foi vistoriada "sem que se

detetassem particulares sinais de fendas de tração, indiciando um risco de desmoronamento

iminente".

 

 Ainda segundo o provedor, "à data da ocorrência, a Praia Maria Luísa encontrava-se em conformidade

com as disposições do plano de ordenamento da orla costeira em vigor, em matéria de segurança de

pessoas e bens".

 

 (Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico)

 

 Lusa

 

Elisa Macedo
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Recusa em abandonar zona de perigo em arribas pode constituir ´crime de
desobediência´
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/08/2011

Meio: Sol Online

URL: http://sol.sapo.pt/inicio/Sociedade/Interior.aspx?content_id=26570

 

O incumprimento de uma ordem para abandonar uma zona de perigo de queda de arribas pode

constituir um crime de desobediência, defendeu o provedor de Justiça, numa carta enviada à ministra

do Ambiente e do Ordenamento do Território.

 

 Na carta, enviada a propósito do acidente que em 2009 matou cinco pessoas na praia Maria Luísa, em

Albufeira, no Algarve, Alfredo José de Sousa traçou algumas orientações no sentido de evitar

acidentes.

 

 Assim, o provedor diz que deve ser ordenada a imediata retirada ou dispersão dos menores em zona

de risco, interdita ou perigosa, independentemente de estarem acompanhados por adultos.

 

 Segundo Alfredo José de Sousa, em caso de incumprimento os pais ou encarregados de educação,

depois de identificados, devem ser alvos de participação à Segurança Social ou (.) à Comissão de

Protecção de Menores.

 

 O provedor admite que, caso estas sugestões sejam aceites, os agentes das administrações das

regiões hidrográficas devem ter um rigor acrescido no exercício dos poderes de fiscalização.

 

 Cerca de um ano depois do acidente na praia Maria Luísa foi publicado um Decreto-Lei que prevê

coimas, entre os 200 e os 750 euros, no caso de pessoas singulares, e entre os 1.000 e os 2.000

euros, no caso de pessoas colectivas, para quem remova, desloque, danifique ou destrua as estruturas

de protecção ou de sinalização existentes.

 

 O mesmo decreto prevê que os utilizadores das zonas balneares que adoptarem comportamentos de

risco, transpondo as barreiras de protecção, ou instalando-se e permanecendo em zonas interditas,

são punidos com coimas menos significativas, que podem variar entre os 10 e os 50 euros.

 

 Alfredo José de Sousa chama a atenção para o facto de no decreto-lei não ter sido qualificada como

contra-ordenação a infracção que estabelece o dever de os utilizadores da zonas da orla costeira

respeitarem e se manterem afastados das zonas assinaladas como zonas de perigo.

 

 Com efeito, quando não exista no local uma barreira de protecção, susceptível de ser transposta, não
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há fundamento legal para a punição do utente que ocupe área sinalizada como perigosa, sublinhou.

 

 Por sugestão da Universidade do Algarve, José Alfredo de Sousa defendeu a promoção de campanhas

de sensibilização e informação a nível nacional, uma medida especialmente adequada à alteração de

comportamentos de risco.

 

 No mesmo documento, Alfredo José de Sousa lembra que a praia Maria Luísa dispunha de bandeira

azul, embora com expressa advertência contra o perigo, e revela que vários estudos garantem que os

fenómenos em arribas da costa algarvia são extremamente imprevisíveis quanto ao tempo da sua

ocorrência, mesmo em áreas de acentuada vulnerabilidade.

 

 O provedor indica que uma semana antes do acidente a Praia Maria Luísa foi vistoriada sem que se

detectassem particulares sinais de fendas de tracção, indiciando um risco de desmoronamento

iminente.

 

 Ainda segundo o provedor, à data da ocorrência, a Praia Maria Luísa encontrava-se em conformidade

com as disposições do plano de ordenamento da orla costeira em vigor, em matéria de segurança de

pessoas e bens.

 

 Lusa/SOL

 

 

Algarve tem de ser ´sol e praia´ mas não só

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 16/08/2011

Meio: Diário de Notícias

Jornalistas: Maria Manuela Guerreiro

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Há 152 praias com arribas em risco
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/08/2011

Meio: Expresso Online

URL: http://aeiou.expresso.pt/ha-152-praias-com-arribas-em-risco=f668214
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Com o verão em pleno curso, há que saber com que contar numa costa com forte erosão, exposta a

ventos e marés, por vezes agrestes, e pontilhada por arribas vivas e areais instáveis.

 

 Carla Tomás (www.expresso.pt)

 

 14:00Terça feira, 16 de agosto de 2011

 

 Este ano, 152 zonas balneares com falésias em risco de derrocada foram sinalizadas de norte a sul do

país. Os números não diferem muito dos do ano passado, talvez porque este inverno foi mais brando

em termos de temporais. Mais uma vez, a costa algarvia é a que ergue mais placas de perigo - 76

praias (mais quatro que no ano passado) - seguida da região entre Cascais e a Marinha Grande - com

62 praias.

 

 Os técnicos dizem sempre que não é possível ter uma praia 100% segura sempre que houver

banhistas e arribas. Mas há trabalho que pode ser feito: é preciso monitorizar, sinalizar e estar alerta.

"A solução está em minimizar os riscos e corresponsabilizar os utentes", defende Valentina Calixto,

presidente da Administração de Região Hidrográfica (ARH) do Algarve.

 

 As cinco entidades que gerem o litoral (ARH Algarve, Alentejo, Tejo, Centro e Norte) têm procurado

atenuar o problema, nos últimos dois anos, acentuando a vigilância e o número de desmoronamentos

controlados de falésias em risco. As intervenções deste género multiplicaram-se na sequência da

tragédia que tirou a vida a cinco pessoas na praia Maria Luísa, em Albufeira, no verão de 2009.

Porém, nem todos os especialistas concordam que esta seja a solução.

 

 Alveirinho Dias, da Universidade do Algarve, contesta as demolições controladas, por "acelerarem o

processo de erosão da linha de costa" e por considerar que "o Estado deve alertar mas não tem de se

substituir à responsabilidade do cidadão".

 

 É, no entanto, certo que há praias onde só o alerta de risco pode não ser suficiente. Na praia de D.

Ana, em Lagos, é quase impossível estender a toalha durante a maré cheia fora da área de risco

(sempre equivalente a uma altura e meia da arriba).

 

 O enchimento artificial do areal, que já devia ter sido feito, continua parado devido a um erro do

projetista; o caso seguiu para tribunal.

 

 Noutros locais, as intervenções outrora executadas para repor o areal de uma praia podem perder a

validade por falta de complemento. É o que acontece na Foz do Arelho (uma das situações mais

críticas há um ano), onde o areal estabilizou, mas a intervenção de dragagem na Lagoa de Óbidos

continua à espera de luz verde do Ministério das Finanças.
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 Mais para norte, na Vagueira e no Cabo Mondego, são os molhes a norte que agravam a erosão a sul.

"Devido aos esporões, as praias de Poço da Cruz e Areão chegaram a recuar 14 metros", explica José

Nunes André.

 

 O investigador do Instituto do Mar, da Universidade de Coimbra, lembra que o problema persiste e

que "o recente prolongamento do molhe a sul do Mondego deixou as praias até Vieira de Leiria quase

sem areia.

 

 66.000.000

 

 é o número de visitas às praias nacionais durante a época balnear (11 milhões dizem respeito a

turistas estrangeiros). "Os riscos são acrescidos quanto maior é o número de banhistas", lembra o

comandante Galhardo Leitão, do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN).

 

 "Sinalizar as praias é uma necessidade. Mas cabe aos banhistas a responsabilidade de cumprir a

sinalética"

 

 Valentina Calixto, presidente da Administração da Região Hidrográfica do Algarve

 

 "Toda a nossa costa está em erosão. Dizer que há litorais estáveis não corresponde à verdade"

 

 Alveirinho Dias, especialista em litoral e investigador na Universidade do Algarve

 

 "Temos uma costa segura e uma taxa de mortalidade no mar das mais baixas do mundo"

 

 Galhardo Leitão, comandante do Instituto de Socorros a Náufragos

 

 Como prevenir acidentes

 

 Evitar permanência em locais instáveis, estar atento à sinalização de perigo, não se abrigar do vento

e do sol junto a arribas, ir a praias vigiadas

 

 Sanções

 

 Sete pessoas foram alvo de contraordenações, em 2010, por terem desrespeitado os perímetros de

segurança. As multas variam entre EUR10 e EUR50

 

 Causas da erosão

 

 O impacto das ondas, as chuvas intensas, as modificações acentuadas do terreno por fenómenos
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naturais ou devido à construção e outras sobrecargas humanas

 

 A costa portuguesa a norte de Ovar não tem problemas com arribas. Ali, a erosão costeira cria, por

vezes, taludes arenosos inclinados que dificultam o acessos às concessões balneares, o que coloca

uma placa de risco na praia de Moledo. No site da ARH não há dados atualizados de análises às águas

ou perfis de praia. A de Castelo do Queijo tem má qualidade (dados de 2010) mas está como "própria

para banhos"

 

 Centro

 

 Pelo menos três praias na área de jurisdição da ARH Centro- Cortegaça, Buarcos/Cabo Mondego e

Murtinheira - têm sinalização de perigo. A costa centro é das mais afetadas pela erosão e as zonas

balneares a sul de molhes ou pontões são as que mais sofrem. Apesar da alguma reposição artificial e

natural de areia, o Furadouro quase desapareceu mais uma vez durante este inverno.

 

 Tejo

 

 Entre a Marinha Grande e Almada, 62 praias -45 'oficiais' (metade das que constam da lista de águas

balneares da região) e 17 'não oficiais'-erguem sinalética de perigo. As mais afetadas foram este ano

as de Porto Dinheiro e Paimogo (Lourinhã), Pedra do Ouro (Alcobaça) e Mexilhoeira (Torres Vedras).

Carcavelos e a Torre vão ter um sistema-piloto de alerta automático de poluição de águas.

 

 Alentejo

 

 Os troços com maior instabilidade estão localizados entre o Cabo Espichel e Odeceixe. Dez das 33

praias oficiais exibem sinalética de perigo de derrocada: Califórnia, Anixa, Albarquel, Fontainhas,

Canto-Mosqueiro, Ilha do Pessegueiro, Malhão, Zambujeira, Carvalhal e Almograve. As zonas

balneares desta costa "não são alvo de fontes de poluição significativa" , garante a ARH.

 

 Algarve

 

 Mantém-se a costa com maior número de praias com perímetros de risco: 76-mais quatro que no ano

passado, todas em Albufeira: Falésia-Açoteias, Falésia-Alfamar, Falésia-Sheraton, Rocha Baixinha

Poente. No último inverno houve metade das derrocadas naturais de 2010 (20 em vez de 40). A ARH

está também a avançar com um sistema de antecipação de alerta em caso de contaminação das

águas.

 

 Para obter informação sobre a qualidade da água da sua praia ou o seu perfil de risco consulte:

 

 - informação sobre qualidade das águas balneares no site do Sistema Nacional de Informação de
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Recursos Hídricos

 

 Perfis de praia -qualidade da água, faixas de risco, etc.

 

 - entre Almada e Marinha Grande

 

 - entre Aljezur e Vila Real de Santo António

 

 - entre a Marinha Grande e Ovar

 

 - entre Sesimbra e Odeceixe

 

 Texto publicado na edição do Expresso de 10 de junho de 2011

 

 

Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve promove Curso Breve de
Preparação de Medicamentos Manipulados
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/08/2011

Meio: Algarve Directo Online

URL: http://www.algarvedirecto.net/det_noticias.php?cod_noticia=6140

 

A Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve, através da sua área Departamental de

Farmácia, vai realizar um Curso Breve de Preparação de Medicamentos Manipulados, com a duração

total de 14 horas.

 

 O Curso terá lugar nos dias 5 e 19 de Novembro, das 10h00 às 13h00 e das 14h30 às 18h30, no

Campus de Gambelas, decorrendo a componente prática no Laboratório E3 e a componente teórica em

sala a designar atempadamente.

 

 A criação deste curso surgiu na sequência de uma necessidade crescente de preparação e dispensa de

medicamentos manipulados nas farmácias comunitárias, que torna importante promover, junto dos

profissionais responsáveis, a aquisição de um conhecimento mais profundo da legislação aplicável a

esta atividade, bem como das competências técnicas adequadas.

 

 Para mais informações:

 

 Telefone: 289 895 304 - Fax: 289 895 319
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 E-mail: ascusto@ualg.pt ou farmformacao@gmail.com

 

 2011-08-15

 

 Algarve Directo

 

 

Macário Correia pede reunião ao Ministério da Justiça para Tribunal da Relação de
Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/08/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=118839

 

Albergar o Tribunal da Relação de Faro no Palácio de Belmarço ou na Universidade do Algarve (Penha)

é prioritário para o autarca Macário Correia, que já pediu uma reunião ao Ministério da Justiça.

 

 "Tenho uma reunião pedida ao secretário de Estado da Administração Patrimonial e Equipamentos,

Fernando Santos, para perceber o que é que o Governo quer fazer sobre o assunto", afirmou à Lusa o

presidente da Câmara de Faro, referindo que já fez uma exposição sobre o "historial do caso" áquele

responsável do Governo.

 

 A assessora do Ministério da Justiça, Anabela Mendes, adiantou hoje à Lusa que todo o processo do

Tribunal da Relação de Faro "está em estudo", mas que de momento, ainda não há nenhuma

novidade, visto que a ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, ainda só entrou em funções há um

mês.

 

 Macário Correia defende que o Tribunal da Relação de Faro deve avançar, porque "está criado na lei

desde 1999" e porque existem "instalações para o efeito".

 

 "Não é preciso fazer nenhum investimento novo com edifícios de raíz. Existem istalações para o

efeito", recorda, lembrando que há o Palácio de Belmarço (Baixa de Faro) ou um espaço na

Universidade do Algarve, no Campus da Penha.

 

 Atualmente "40 por cento da pendência do Tribunal da Relação de Évora é orinda de Faro" e com um

Tribunal da Relação em Faro poder-se-ia poupar dinheiro em "deslocações e diligências para Évora",

afirma Macário Correia.

 

 "É tempo do Algarve ser independente das coisas de Évora, pois a capital do Algarve não é Évora",

Página 51



A52

observa.

 

 O presidente do Conselho Distrital de Faro da Ordem dos Advogados, António Cabrita, adiantou à

Lusa que depois do antigo secretário de Estado da Justiça, João Correia, se ter afastado do cargo, o

processo do Tribunal da Relação de Faro e a instalação das comarcas do Barlavento e do Sotavento

ficou "em banho maria".

 

 O advogado acredita, todavia, que a aplicação do novo mapa judicial seja uma realidade, porque o

memorando da 'Troika' veio antecipar a aplicação das novas comarcas.

 

 Numa entrevista à Lusa, o secretário de Estado da Justiça, João Correia, disse em junho de 2010, que

o Tribunal da Relação de Faro, ia ser uma realidade, porque a "decisão política" estava tomada.

 

 "O Tribunal da Relação de Faro é uma realidade que irá para a frente. Depende da concretização da

instalação que está, neste momento, em cima da mesa. E é possível que tenhamos encontrado já uma

[solução]", disse na altura.

 

 A propósito do mapa judiciário, João Correia avançou também que previa que em setembro de 2011,

através do novo mapa judiciário, fossem instaladas as duas comarcas do Barlavento e do Sotavento,

deixando o Algarve de ter as 10 atuais comarcas.

 

 O Algarve tem atualmente comarcas em Monchique, Lagos, Silves, Portimão, Albufeira, Faro, Loulé,

Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António.

 

 O novo mapa judiciário permitiria à região ter tribunais especializados, como um tribunal de grande

instância em Faro.

 

 Redacção/RS

 

 16:33 quarta-feira, 10 agosto 2011

 

 

Centro Ciência Viva de Lagos reabriu com nova exposição
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/08/2011

Meio: Litoralgarve Online

URL: http://litoralgarve.com/noticias_print.php?Id=1145

 

Litoralgarve
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 A cerimónia de reabertura, que decorreu no passado dia 01 de Agosto, contou com as presenças do

presidente da Câmara Municipal de Lagos, Júlio Barroso, da presidente da Ciência Viva - Agência

Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, Rosalia Vargas, do Reitor da Universidade do Algarve,

João Guerreiro (entidades parceiras deste projecto) e da Directora Regional de Cultura do Algarve,

Dália Paulo, a par de muitos convidados que não perderam esta oportunidade de conhecer, em

primeira mão, a nova imagem deste equipamento e as novidades em exposição.

 

 

 Recorde-se que o projecto do Centro Ciência Viva de Lagos (a funcionar há mais de 2 anos) é uma

iniciativa da Câmara Municipal de Lagos, em resposta ao estímulo lançado pela Ciência Viva  Agência

Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, no sentido de se constituir em todo o território

nacional uma Rede de Centros que visa a divulgação científica e tecnológica junto do grande público e

a criação de contextos adequados à formação de animadores e professores, ao apoio às escolas, à

colaboração entre instituições científicas, empresas, autarquias e instituições educativas, e o

desenvolvimento e produção de recursos e conteúdos para a educação formal e não formal.

 

  

 

 O Centro está instalado num antigo solar setecentista, de traça pombalina, que foi reconstruído para

acolher este espaço de divulgação da ciência e da tecnologia. Além das exposições, a programação

inclui regularmente palestras e oficinas experimentais e astronómicas para todas as idades. Aqui, tal

como nos restantes 19 Centros da Rede Nacional de Centros Ciência Viva, é obrigatório tirar as mãos

dos bolsos, tocar, experimentar e questionar.

 

  

 

 A Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica resume, em breves mas

ilustrativas palavras, as experiências que a visita ao renovado CCVL proporciona:

 

 " No Centro Ciência Viva de Lagos subimos ao cimo do novíssimo farol e espreitamos pelo periscópio

dum submarino. Vestimos a pele de um marinheiro à séria e conhecemos o dia-a-dia a bordo de uma

caravela. Arregaçamos as mangas e remamos como se estivéssemos numa galé. Sentamo-nos num

balancé científico e vemos uma criança a levantar um adulto. Descobrimos como se orientavam os

marinheiros num tempo em que não existia GPS e percorremos o jardim à procura da arca do tesouro

"

 

 

 

 Para além da exposição os visitantes são ainda convidados a participar em iniciativas de divulgação

científica, muitas das quais realizadas fora de portas. Em tempo de férias a oferta é grande e variada,
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destacando-se, em Agosto, as seguintes actividades:

 

  

 

 ? Dias 01, 13 e 16

 

 Que nos escondem as rochas da praia de Porto de Mós?

 Ponto de encontro: Zona pedonal da praia de Porto de Mós.

 

 Duração: 3h

 

  

 

 Dia 01 | 10h30

 

 Dia 13 | 08h20

 

 Dia 16 | 10h50

 

  

 

 Descrição: Será que a zona entre marés tem vida?

Que tipo de seres poderão suportar condições de vida tão extremas?

Venha ser biólogo por umas horas e responder a estas e outras questões!

 

 Inscrição obrigatória em http://www.cienciaviva.pt/veraocv/2011/

 

  

 

  

 

 ? Dias 03 e 31 | 10h30

 

 Navegar pela água da torneira  visita à ETA de Alcantarilha

 Ponto de encontro: ETA de Alcantarilha, Silves

 

 Como Chegar: Tome a estrada nacional 269 entre Silves e Algoz, junto à estação ferroviária de

Alcantarilha, cruze a linha e siga na direcção norte cerca de 500m.

 

 Duração: 2 h
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 Descrição: A Estação de Tratamento de Água de Alcantarilha abastece os concelhos do Barlavento

Algarvio. Esta visita permitir-lhe-á conhecer as técnicas e procedimentos associados ao tratamento da

água para consumo.

 

 Inscrição obrigatória em http://www.cienciaviva.pt/veraocv/2011/

 

  

 

  

 

 ? Dias 10 e 24 | 16h00

 

 Geologia a cada esquina

 Ponto de encontro: Centro Ciência Viva de Lagos

 

 Duração: 2 h

 

 Guia: Margarida Agostinho

 

  

 

 Descrição: Que rochas temos nas fachadas dos nossos edifícios? Qual a origem das rochas

ornamentais mais utilizadas na cidade de Lagos?

Vamos passar a olhar com outros olhos para as rochas presentes no nosso dia-a-dia!

 

 Inscrição obrigatória em http://www.cienciaviva.pt/veraocv/2011/

 

  

 

  

 

  

 

 ? Dias 11 e 25 | 17h

 

 Castelo e Muralhas de Lagos
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 Ponto de encontro: Cais Velho, Praça do Infante.

 

 Duração: 2 h

 

 Guia: Arqueólogo Rui Parreira

 

 Org.: Centro Ciência Viva de Lagos em conjunto com a Associação Portuguesa dos Amigos dos

Castelos.

 

 

 

 Descrição: Neste percurso em Lagos serão abordadas as questões da geometria e da balística,

mostrando plantas das muralhas, do forte da Ponta da Bandeira e um esquema dos dispositivos

defensivos da Praça de Lagos.

 

  

 

  

 

 ? Dias 12 e 26 | 19h

 

 Vamos ouvir os morcegos de Lagos

 Ponto de encontro: Centro Ciência Viva de Lagos

 

 Duração: 2 h

 

  

 

 Descrição: Será possível encontrar morcegos na cidade?

Após uma ligeira explicação teórica para desmistificar crenças e mitos, vamos à "caça" de morcegos

na cidade de Lagos.

 

 Inscrição obrigatória em http://www.cienciaviva.pt/veraocv/2011/

 

  

 

  

 

 ? Dias 14 e 30
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 Que nos escondem as rochas da praia da Luz?

 Ponto de encontro: Zona pedonal junto à Fortaleza da Praia da Luz.

 

  

 

 Dia 14 | 09h50

 

 Dia 30 | 10h15

 

  

 

 Descrição: Será que a zona entre marés tem vida?

Que tipo de seres poderão suportar condições de vida tão extremas?

Venha ser biólogo por umas horas e responder a estas e outras questões!

 

 Inscrição obrigatória em http://www.cienciaviva.pt/veraocv/2011/

 

  

 

  

 

 ? Dias 14 e 28

 

 Navegando na Caravela "Boa Esperança"

 

 Ponto de encontro: Cais da Caravela, junto à marina de Lagos.

 

 Caso as condições de mar sejam desfavoráveis, esta actividade será reagendada em dia e hora a

combinar com o público inscrito.

 

  

 

 Dia 14 | 15h00

 

 Dia 28 | 13h30

 

  

 

 Descrição: Conheça um pouco mais sobre a navegação da época dos descobrimentos viajando

connosco na réplica de uma caravela portuguesa. Desvende as manobras deste navio, a vida do
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mareante, os antigos instrumentos e técnicas de navegação nesta viagem a bordo da caravela "Boa

Esperança" ao longo da costa de Lagos.

 

 Inscrição obrigatória em http://www.cienciaviva.pt/veraocv/2011/

 

  

 

  

 

 Até 09 de Setembro

 

 FÉRIAS COM CIÊNCIA

 

 Diariamente, de terça a sexta-feira, à tarde, sessões para crianças e jovens.

 

 Como este ano se comemora o Ano Internacional da Química e também o Ano Internacional da

Floresta, incidimos nestes temas.

 

 Actividade paga e sujeita a inscrição. Informações pelo telefone 282 770 000.

 

  

 

  

 

 Para informações mais detalhadas sobre o Centro, horário de funcionamento e condições de acesso,

os interessados deverão consultar o site do CCVL em www.lagos.cienciaviva.pt ou utilizar os seguintes

contactos: Telefone: 282 770 000 | Fax: 282 770 009

 

  

 

  

 Data: 2011-08-03 Autor: Câmara Municipal de Lagos

 

 

Enfermeiros aprendem situações de emergência...

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 15/08/2011

Meio: Voz de Loulé
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Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

O Mar é um gerador de negócio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/08/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=50859&tnid=2

 

O Mar sempre foi entendido como um aliado primeiro e natural do homem a par de uma matriz de

respeito e defesa da sua génese.

 

 O Algarve está intrinsecamente ligado ? s atividades marítimas, todos nós, se olharmos para trás,

identificamos um antepassado recente, que desenvolvia a sua atividade profissional ligada ao mar.

 

 A afirmação do Mar passa agora pelo retorno do reconhecimento ? escala global, das atividades

marítimas tradicionais associadas ? inovação, e da assunção pelo todo de que se trata de um potencial

económico para a Região e para Portugal. O nosso grande horizonte deverá recair sobre as actividades

marítimas e marinhas, enquanto geradoras de riqueza económica, científica, ambiental, patrimonial e

cultural.

 

 Estamos de facto todos de acordo quanto a esse desígnio. Mais, subscrevemos a opinião dos

economistas e passo a citar tornar Portugal, na viragem do 1.º para o 2.º Quartel do séc. XXI, num

ator marítimo relevante, ao nível global e com uma expressão de 2 por cento no PIB nacional as

atividades ligadas ao Mar são atividades económicas com um forte efeito indireto e multiplicador

noutras atividades e no emprego, de Ernâni Lopes no seu trabalho sobre o Hypercluster da Economia

do Mar.

 

 Outra matéria de consenso gira ? volta da formação de parcerias, fomento de sinergias, veja-se por

exemplo, o caso do mais recente estudo da Universidade do Algarve, no seu interessantíssimo

projecto KIMERAA e de outros ao nível nacional e internacional, sobre a clusterização ou estratégias

de eficiência coletiva para a fileira do Mar, que no terreno começam a tomar forma para a

operacionalização de realidades de negócio, como a Associação Oceanos XXI e a recente Plataforma

Mar do Algarve, que na nossa região promoverá ações necessárias para que algo de diferente

aconteça, , valorizando e dinamizando o conhecimento e a economia do mar, estimulando a inovação

e a concertação de interesses, esforços e atuação dos diferentes agentes em torno de uma estratégia

comum.

 

 Mas dizia eu. esta matéria é de tal forma consensual, que conduz necessariamente, tal como em
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relação, a matérias que suscitam dúvidas generalizadas, que se perca muito pouco tempo a refletir

seriamente sobre elas.

 

 Teremos que cortar definitivamente com a ideia de que as atividades marítimas são eternamente

dependentes de auxílios, invertendo para o objetivo global de que são geradoras de riqueza. Ser capaz

de entender que a preservação ambiental e patrimonial é também ela um caminho economicamente

capaz na área do mar. Senão vejamos projetos como os que agora começam a despontar ligados com

atividades subaquáticas, utilização de recursos biológicos aplicáveis ? indústria farmacêutica, não

descurando claro a prospeção/produção de combustível, quer seja de origem renovável ou fóssil, são

de facto estas já realidades de negócios, que merecem o devido reconhecimento.

 

 Este caminho surge naturalmente. Temos sim que acreditar, chamar para este desiderato o setor

financeiro, empresários e profissionais, dignificando e dando importância ? s profissões nesta área,

potenciando-as na educação (muitas vezes negligenciadas nos manuais escolares dos nossos filhos),

reconhecer que a par da nossa tendência natural para aderir e valorizar as novas tecnologias (redes

de multibanco, telemóveis, ipad, redes mobilidade elétricas) e as profissões a elas associadas, que é

igualmente importante o pescador, o operador portuário, a operária conserveira, o arqueólogo naval, o

engenheiro naval, o biólogo marinho, o mariscador, o aquacultor e tantas outras profissões ligadas ao

Mar.

 

 Pergunta interessante seria como se transforma um sentimento generalizado de desvalorização e de

dificuldade de cooperação num sentimento de união e de rede de valor?. Resposta simples ou não,

fazendo uma boa conta de exploração previsional, encostada ? realidade de cada uma das atividades

(onde constem os custos de taxas e licenciamento.será a altura certa para em conjunto obviarmos

procedimentos e valores), não conducente a altos e baixos em função de factores externos, que

condicionam hoje mais do que nunca a vida de cada um de nós.

 

 O Mar é, de facto, na sua origem um gerador de negócio, este setor da economia se bem tratado por

todos dará frutos duradouros, sustentados e sustentáveis a longo prazo. Atualmente, com as questões

de governança apontando para um tratamento diferenciador do Mar, quer ao nível da tutela com a

recente criada Secretaria de Estado do Mar e com as movimentações do setor civil, através da

constituição de parcerias empresariais assumindo um papel de liderança nesta área, acredito que

chegou o momento de viragem, estejamos nós todos atentos e disponíveis para sermos os

dinamizadores das pequenas mudanças.

 

 14 de Agosto de 2011 | 08:59

 

 ana magalhães

 

 

Página 60



A61

ACTA traz "Canto NOno" a Lagos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/08/2011

Meio: Algarve Directo Online

URL: http://www.algarvedirecto.net/det_noticias.php?cod_noticia=6136

 

A ACTA - A Companhia de Teatro do Algarve apresenta, neste mês de Agosto, o espetáculo de rua

"Canto Nono", a decorrer na Praça Gil Eanes, em Lagos.

 

 A animação de rua está de volta a Lagos. No dia 20 de Agosto, a ACTA, inspirada na poesia de Luis

Vaz de Camões, traz a Lagos o "Canto Nono", um espetáculo dirigido por Luis Vicente e que irá ter

lugar em pleno Centro Histórico de Lagos - Praça Gil Eanes - a partir das 22h00.

 

 O Canto IX de Os Lusíadas surge na narrativa épica de Camões essencialmente como corolário de

festa pagã, prémio que a venerável Vénus entende ser devido aos portugueses pelo reconhecimento

da sua bravura e de que por esta têm direito ao merecimento de compensação terrena.

 

 O espetáculo Canto Nono é, pois, não uma elaboração que pretende reproduzir passo a passo os

momentos do Canto, mas antes uma elaboração alusiva a esse momento da épica camoniana, onde as

personagens se cruzam com um sentido de festa e devir poético que tarda: Ai Portugal, Portugal!/ Do

que é que estás à espera?!

 

 A ACTA - A Companhia de Teatro do Algarve, é uma estrutura de produção artística teatral com

carácter profissional. Foi constituída a 9 de Fevereiro de 1995, em Faro, por um grupo de interessados

fazedores de teatro provenientes da Universidade do Algarve. De acordo com a mesma, o grande

objetivo desta Companhia é estimular a apetência e o gosto pela fruição teatral entre a população

residente na sua diversidade. "Por um lado, objetiva-se uma ação com acentuada vertente pedagógica

e, por outro, uma ação essencialmente lúdica, mas substancial, nobre e espiritualmente elevada. A

Companhia prossegue assim, uma política consistente na seguinte filosofia: fazer cruzar a produção

artística que realiza pelas vertentes pedagógica e sociológica, consubstanciada numa programação

eclética a qual aponta para uma fruição de grande abrangência, no plano do gosto e da necessidade,

no espectro cultural, não confrontando valências quanto a géneros, antes procurando harmonizá-los

independentemente delas.

 

 A Companhia procura laborar numa prática artística e esteticamente consistente e singular que visa

tocar também a população flutuante da região e, articuladamente, projetar a sua ação no contexto do

panorama teatral nacional e internacional".

 

 2011-08-13
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 Algarve Directo

 

 

Grande parte da pesca regressa ao mar

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 13/08/2011

Meio: Público

Jornalistas: Catarina Benedito

 

Estudo Peixe rejeitado em Portugal varia entre 17 e 64 por cento do peso Grande parte da pesca

regressa ao mar Reforma da Política Comum das Pescas quer acabar com a prática de rejeição nas

pescarias,  aproveitando essas capturas para as indústrias alimentar e farmacêutica a Um estudo

sobre pescas realizado  em 2007 na União Europeia aponta  para uma grande quantidade de rejeições,

ou seja peixe que não pode  ser aproveitado pelas embarcações,  sendo devolvido ao mar ou

destruído  caso chegue a terra. O estudo conclui  existirem entre os 20 a 60 por cento de rejeições nas

pescarias de profundidade (“demersais”). Os maiores  valores são registados pelas frotas industriais

dos países do Norte e bastante mais moderados a Sul (cerca de  20 por cento nas redes e 30 por

cento  no caso do arrasto de fundo).

Um estudo realizado pelo Instituto  de Investigação das Pescas e do Mar  (IPIMAR) sobre capturas e

devoluções  de peixe ao mar referente à pesca de  arrasto em Portugal e que teve como  base

informação recolhida em 2009  através do Programa Nacional de  Amostragem Biológica (PNAB)

estima  que as rejeições globais em peso variem entre 17 e 64 por cento, e que 90  por cento ou mais

do peso de pescado  devolvido ao mar respeita a entre seis  e nove espécies, no arrasto de fundo

para peixes, e cerca de 10 espécies no  arrasto de fundo para crustáceos. Segundo o mesmo estudo,

as espécies  mais rejeitadas são o carapau branco, o carapau negrão, o verdinho, a  cavala, a sarda, a

pescada branca, a  boga e a faneca.  Em Portugal e na União Europeia  não existe legislação que

proíba as  rejeições. Contudo, no mês passado,  durante a apresentação pela Comissão  Europeia da

proposta de reforma da  Política Comum de Pescas, Portugal  assumiu que “deverá ser promovida

uma forte redução, rumo à extinção  [das rejeições], devendo a medida  ser implementada

gradualmente e  adaptada às especi? cidades nacional, regional e local, promovendo  novas

oportunidades e estimulando  o aproveitamento das capturas habitualmente rejeitadas”. Segundo

informação da Secretaria de Estado do  Mar, esta posição ainda será discutida,  mas actualmente está

“prevista uma  proibição com início em 1 Janeiro de  2014, desenvolvida num prazo de três  anos”. Os

motivos identi? cados para  as rejeições relacionam-se com questões económicas e legais e as

soluções  apresentadas visam a “introdução de  medidas técnicas e regulamentares” e  o

“aproveitamento dessas capturas”  para uso nas indústrias alimentar e  farmacêutica, revela a mesma

fonte.  Segundo Margarida Castro, da Universidade do Algarve (UA), as rejeições têm por base

espécies sem valor comercial, tamanhos mínimos de  captura, peixe degradado e as quotas  impostas
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às embarcações. Para a investigadora do Centro de Ciências do  Mar da UA, também o interesse dos

cerco devolve ao mar menos peixe,  embora também possa capturar sardinha que não cumpra o

tamanho mínimo de captura. “Não deve haver  nenhum barco que saia para o mar  que não tenha

alguma rejeição”, diz  Margarida Castro.

Catarina Benedito PAULO RICCA Miguel Cunha, presidente da Associação dos Armadores das Pescas

Industriais (ADAPI), a? rma que as  rejeições de peixe advêm de “obrigações e contingências”

impostas  pela legislação europeia e refere que  esta é uma situação que não agrada  aos pescadores.

Não gostam de ver o  peixe que pescam devolvido ao mar  e também não têm interesse em trazer

para terra peixe que depois será  obrigatoriamente destruído.

Segundo Margarida Castro, algumas das espécies que são devolvidas  ao mar acabam mesmo por

sobreviver, como é o caso dos crustáceos,  mas mesmo o peixe morto que é reposto no mar é

rapidamente comido,  em cerca de quatro horas, seja por  outros animais marinhos, por gaivotas, à

superfície, ou por “pulgas-domar”, em águas mais profundas, pelo  que não ? ca a apodrecer no mar.

Margarida Castro considera que a rejeição de peixe não é assim tão prejudicial para o equilíbrio do

ecossistema  marinho, mas realça o desperdício de  peixe e o esforço que é despendido  pelos

pescadores.  Para a investigadora, “acabar com  a rejeição é uma ilusão, nunca será  possível”, mas

considera que há hipótese de diminuir a devolução de  peixe ao mar através da modi? cação  das

malhas da rede na pesca de arrasto, de modo a permitir que os peixes  mais pequenos consigam

escapar, ou  então através da redução do tamanho  das aberturas nas armadilhas usadas  pelos

pescadores.

Na Noruega, a prática de rejeição,  também conhecida por “bycatch”,  é controlada através de regras

apertadas. Todo o peixe que é apanhado é obrigatoriamente trazido para  terra. Esse volume é

registado e faz  parte da quota de pesca da respectiva embarcação. Margarida Castro  considera, no

entanto,  serem regras  de “difícil aplicabilidade” em Portugal e acha que a forma de minimizar  esta

prática pode passar antes por  uma reformulação na maneira de  pescar.

A académica da Universidade do  Algarve refere ainda que “a rejeição  é uma consequência inevitável

da  pesca” e embora seja possível dar  outro ? m às espécies pescadas, como por exemplo direccioná-

las para  indústrias de produção de farinha de  peixe, essa não é a melhor solução, já  que são em

muitos casos consideradas “lixo” e por isso não têm potencial de aproveitamento.  60%  Volume de

rejeições que  chega a atingir  a pesca de  profundidade  nas frotas  industriais do  Norte da Europa

pescadores em não trazer pescado  em excesso para terra, pois o mercado não o absorve, é outras

das razões  para a devolução de peixe ao mar.

Margarida Castro a? rma que estas  são razões que variam consoante a  arte de pesca, embora o

arrasto a  mais 200 metros de profundidade,  dirigido aos crustáceos, seja o que  mais rejeita. São

espécies sem valor  comercial, e que podem chegar aos  50 por cento da faina, garantindo a

investigadora que este é um dado  comum a nível mundial. A pesca de  Carapau, pescada branca e

faneca são das espécies mais rejeitadas Peixe rejeitado Grande parte  da pesca em  Portugal regressa

ao mar Pág. 12
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Grande parte da pesca regressa ao mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/08/2011

Meio: Público Online

URL: http://www.publico.pt/Sociedade/grande-parte-da-pesca-regressa-ao-mar_1507564

 

13.08.2011 - 21:05 Por Catarina Benedito

 

 Peixe rejeitado em Portugal varia entre 17 e 64 por cento do peso

 

 Reforma da Política Comum das Pescas quer acabar com a prática de rejeição nas pescarias,

aproveitando essas capturas para as indústrias alimentar e farmacêutica.

 

 Um estudo sobre pescas realizado em 2007 na União Europeia aponta para uma grande quantidade

de rejeições, ou seja peixe que não pode ser aproveitado pelas embarcações, sendo devolvido ao mar

ou destruído caso chegue a terra. O estudo conclui existirem entre os 20 a 60 por cento de rejeições

nas pescarias de profundidade ("demersais"). Os maiores valores são registados pelas frotas

industriais dos países do Norte e bastante mais moderados a Sul (cerca de 20 por cento nas redes e

30 por cento no caso do arrasto de fundo).

 

 Um estudo realizado pelo Instituto de Investigação das Pescas e do Mar (IPIMAR) sobre capturas e

devoluções de peixe ao mar referente à pesca de arrasto em Portugal e que teve como base

informação recolhida em 2009 através do Programa Nacional de Amostragem Biológica (PNAB) estima

que as rejeições globais em peso variem entre 17 e 64 por cento, e que 90 por cento ou mais do peso

de pescado devolvido ao mar respeita a entre seis e nove espécies, no arrasto de fundo para peixes, e

cerca de 10 espécies no arrasto de fundo para crustáceos. Segundo o mesmo estudo, as espécies mais

rejeitadas são o carapau branco, o carapau negrão, o verdinho, a cavala, a sarda, a pescada branca, a

boga e a faneca.

 

 Em Portugal e na União Europeia não existe legislação que proíba as rejeições. Contudo, no mês

passado, durante a apresentação pela Comissão Europeia da proposta de reforma da Política Comum

de Pescas, Portugal assumiu que "deverá ser promovida uma forte redução, rumo à extinção [das

rejeições], devendo a medida ser implementada gradualmente e adaptada às especificidades nacional,

regional e local, promovendo novas oportunidades e estimulando o aproveitamento das capturas

habitualmente rejeitadas". Segundo informação da Secretaria de Estado do Mar, esta posição ainda

será discutida, mas actualmente está "prevista uma proibição com início em 1 Janeiro de 2014,

desenvolvida num prazo de três anos". Os motivos identificados para as rejeições relacionam-se com

questões económicas e legais e as soluções apresentadas visam a "introdução de medidas técnicas e

regulamentares" e o "aproveitamento dessas capturas" para uso nas indústrias alimentar e
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farmacêutica, revela a mesma fonte.

 

 Segundo Margarida Castro, da Universidade do Algarve (UA), as rejeições têm por base espécies sem

valor comercial, tamanhos mínimos de captura, peixe degradado e as quotas impostas às

embarcações. Para a investigadora do Centro de Ciências do Mar da UA, também o interesse dos

pescadores em não trazer pescado em excesso para terra, pois o mercado não o absorve, é outras das

razões para a devolução de peixe ao mar.

 

 Margarida Castro afirma que estas são razões que variam consoante a arte de pesca, embora o

arrasto a mais 200 metros de profundidade, dirigido aos crustáceos, seja o que mais rejeita. São

espécies sem valor comercial, e que podem chegar aos 50 por cento da faina, garantindo a

investigadora que este é um dado comum a nível mundial. A pesca de cerco devolve ao mar menos

peixe, embora também possa capturar sardinha que não cumpra o tamanho mínimo de captura. "Não

deve haver nenhum barco que saia para o mar que não tenha alguma rejeição", diz Margarida Castro.

 

 Miguel Cunha, presidente da Associação dos Armadores das Pescas Industriais (ADAPI), afirma que as

rejeições de peixe advêm de "obrigações e contingências" impostas pela legislação europeia e refere

que esta é uma situação que não agrada aos pescadores. Não gostam de ver o peixe que pescam

devolvido ao mar e também não têm interesse em trazer para terra peixe que depois será

obrigatoriamente destruído.

 

 

25 vagas para o mestrado europeu de «Enfermagem Avançada»

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 12/08/2011

Meio: Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

ACTA traz Canto Nono a Lagos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/08/2011

Meio: Litoralgarve Online

URL: http://litoralgarve.com/noticias_print.php?Id=1152

 

Litoralgarve
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 A animação de rua está de volta a Lagos. No dia 20 de Agosto, a ACTA, inspirada na poesia de Luis

Vaz de Camões, traz a Lagos o "Canto Nono", um espectáculo dirigido por Luis Vicente e que irá ter

lugar em pleno Centro Histórico de Lagos  Praça Gil Eanes  a partir das 22h00.

 

  

 

 O Canto IX de Os Lusíadas surge na narrativa épica de Camões essencialmente como corolário de

festa pagã, prémio que a venerável Vénus entende ser devido aos portugueses pelo reconhecimento

da sua bravura e de que por esta têm direito ao merecimento de compensação terrena.

 

 O espectáculo Canto Nono é, pois, não uma elaboração que pretende reproduzir passo a passo os

momentos do Canto, mas antes uma elaboração alusiva a esse momento da épica camoniana, onde as

personagens se cruzam com um sentido de festa e devir poético que tarda: Ai Portugal, Portugal!/ Do

que é que estás à espera?!

 

  

 

 A ACTA  A Companhia de Teatro do Algarve, é uma estrutura de produção artística teatral com

carácter profissional. Foi constituída a 9 de Fevereiro de 1995, em Faro, por um grupo de interessados

fazedores de teatro provenientes da Universidade do Algarve. De acordo com a mesma, o grande

objectivo desta Companhia é estimular a apetência e o gosto pela fruição teatral entre a população

residente na sua diversidade. " Por um lado, objectiva-se uma acção com acentuada vertente

pedagógica e, por outro, uma acção essencialmente lúdica, mas substancial, nobre e espiritualmente

elevada. A Companhia prossegue assim, uma política consistente na seguinte filosofia: fazer cruzar a

produção artística que realiza pelas vertentes pedagógica e sociológica, consubstanciada numa

programação ecléctica a qual aponta para uma fruição de grande abrangência, no plano do gosto e da

necessidade, no espectro cultural, não confrontando valências quanto a géneros, antes procurando

harmonizá-los independentemente delas.

 A Companhia procura laborar numa prática artística e esteticamente consistente e singular que visa

tocar também a população flutuante da região e, articuladamente, projectar a sua acção no contexto

do panorama teatral nacional e internacional ".

 

  

 

  

 

  

 Data: 2011-08-12 Autor: Câmara Municipal de Lagos
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O Mar é um gerador de negócio

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 11/08/2011

Meio: Barlavento

Jornalistas: Ana Magalhães

 

O Mar é um gerador de negócio O Mar sempre foi entendido  como um aliado natural do  homem, a

par de uma matriz  de respeito e defesa da sua  génese. O Algarve está intrinsecamente ligado às

atividades marítimas e todos nós,  se olharmos para trás, identificamos um antepassado recente, com

atividade profissional ligada ao mar.

A afirmação do Mar passa  agora pelo retorno do reconhecimento à escala global,  das atividades

marítimas  tradicionais associadas à  inovação, e da assunção por  todos de que se trata de um

potencial económico para  a região e para Portugal. O  nosso grande horizonte deverá recair sobre as

atividades  marítimas e marinhas, enquanto geradoras de riqueza  económica, científica, ambiental,

patrimonial e cultural.

Estamos de facto todos de  acordo quanto a esse desígnio  e subscrevemos a opinião dos

especialistas que estudaram  o assunto «tornar Portugal,  na viragem do 1.º para o 2.º  Quartel do

séc. XXI, num  ator marítimo relevante, ao  nível global» e «com uma  expressão de 2 por cento no

PIB nacional as atividades  ligadas ao Mar são atividades  económicas com um forte  efeito indireto e

multiplicador noutras atividades e  no emprego», como referiu  Ernâni Lopes no seu trabalho sobre o

Hypercluster da  Economia do Mar.

Outra matéria de consenso gira à volta da necessidade  de formação de parcerias e do  fomento de

sinergias, veja-se  por exemplo o caso do recente  e interessantíssimo projecto  KIMERAA da

Universidade  do Algarve e de outros a nível  nacional e internacional, sobre a clusterização ou

estratégias de eficiência coletiva na  área do Mar, que começam  a tomar forma ou estão já  no

terreno a apoiar a operacionalização de realidades de  negócio.  No país assinale-se a Associação

Oceano XXI e na  região a recente Plataforma  Mar do Algarve, que promoverá ações necessárias para

que  algo de diferente aconteça, ,  valorizando e dinamizando  o conhecimento e a economia do mar,

estimulando a  inovação e a concertação de  interesses, esforços e atuação  dos diferentes agentes em

 torno de uma estratégia comum.

Esta matéria é de tal  forma consensual, que conduz necessariamente, tal  como em relação a

matérias  que suscitam dúvidas generalizadas, que se perca muito  pouco tempo a refletir

objetivamente sobre elas.  Teremos que cortar definitivamente com a ideia de  que as actividades

marítimas  são eternamente dependentes  de auxílios, encarando-as  como geradoras de riqueza,  tal

como temos de entender  que a preservação ambiental  e patrimonial é também por  si uma mais

valia económica.  A confirmá-lo temos projetos  como os que agora começam  a despontar, ligados às

atividades subaquáticas ou à  utilização de recursos biológicos na indústria farmacêutica, não

descurando  claro a prospeção/produção  de combustível, quer seja de  origem renovável ou fóssil,

que são já realidades de negócios, que merecem o devido  reconhecimento.
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Este caminho surge naturalmente, temos sim que  acreditar, chamar para este  desiderato o setor

financeiro,  empresários e profissionais, dignificando e dando  importância às profissões  nesta área,

potenciando-as  na educação (muitas vezes  negligenciadas nos manuais  escolares dos nossos filhos),

 reconhecer que a par da nossa  tendência natural para aderir  e valorizar as novas tecnologias e as

profissões a elas associadas,  que é igualmente  importante o pescador, o operador portuário, a

operária  conserveira, o arqueólogo  naval, o engenheiro naval ,  o biólogo marinho, o mariscador, o

aquacultor e tantas  outras profissões ligadas ao  Mar.

«Pergunta interessante  seria como se transforma um  sentimento generalizado de  desvalorização e

de dificuldade de cooperação num sentimento de união e de rede de  valor?», resposta simples ou

não «fazendo uma boa conta  de exploração previsional,  adequada à realidade de cada  uma das

atividades (onde  constem os custos de taxas e  licenciamento…será a altura  certa para em conjunto

obviarmos procedimentos e valores), não conducente a altos  e baixos em função de fatores  externos,

que condicionam  hoje mais do que nunca a  vida de cada um de nós.

O Mar é de facto na sua  origem um gerador de negócio, este setor da economia se  bem tratado por

todos dará  frutos duradouros, sustentados e sustentáveis a longo  prazo.  Atualmente, com as

questões de governança  apontando para um tratamento diferenciador do Mar,  quer ao nível da tutela

com  a recente criada Secretaria  de Estado do Mar e com as  movimentações do setor  civil, através

da constituição  de parcerias empresariais  assumindo um papel de liderança, acredito que chegou  o

momento de viragem, estejamos nós todos atentos e  disponíveis para sermos os  dinamizadores das

pequenas  mudanças.

ana magalhães j o s é   g a r r a n c h o O Mar é um  gerador de  negócio | 05

 

 

Macário Correia pediu reunião com Ministério da Justiça

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 11/08/2011

Meio: i

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Matt Cimber na UALG para dirigir curso de realização e argumento

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 11/08/2011

Meio: Jornal do Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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Bolsa de Investigação II (m/f)(11-08-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/08/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=40946&bl=1&viewall=true

 

CCMAR - Centro de Ciências do Mar do Algarve

 

 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;
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 §  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

projecto.

 

 Requisitos:

 

 Possuir Licenciatura em Biologia ou áreas afins.

 

 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,
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eventualmente renovável até ao final do projecto, 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 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 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: devem ser enviadas com menção da Ref. ª: CCMAR/BI/0039/2011,

preferencialmente por e-mail para ccmar@ualg.pt ou 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).

 

 (disponível em www.eracareers.pt a 11-08-11)

 

 [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]

 

 

UAlg é parceira do primeiro mestrado europeu em Enfermagem Avançada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/08/2011

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-1&cat=saude&scat=&id=12245

 

- 11.08.11
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 A Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve é parceira no Mestrado Erasmus Mundus

"Emergency and Critical Care Nursing" (EMECC Nursing). Além da UAlg, integram este projecto a

Universidade de Oviedo (Espanha), que coordena, o Instituto Politécnico de Santarém e a

Universidade da Helsínquia (Finlândia). Este Mestrado é o primeiro na Europa a oferecer um Diploma

conjunto em Enfermagem Avançada e terá 25 vagas. Veja maisou em

 

 -

 

 

Aposta na compatibilização da ciência com o ecoturismo

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 10/08/2011

Meio: Diário de Aveiro - Classificados

 

A compatibilização da ciência e do ecoturismo é a aposta de uma empresa criada por um antigo aluno

de Biologia Marinha da Universidade do Algarve para aproveitar os recursos do mar, divulgando as

espécies autóctones da costa algarvia D aniel Machado disse à Lusa que criou a Ecoceanus em 2008 e

desde então tem desenvolvido produtos que procuram fazer "a valorização turística de produtos

científicos", mas alertou que é necessário apostar numa promoção mais forte por parte dos

responsáveis do turismo da região para mostrar um Algarve para além do sol e mar e do golfe.

"Temos a observação de cetáceos, baleias e golfinhos, que funciona no canhão de Portimão (formação

geológica subaquática). Fazemos saídas para observar os animais, mas, ao mesmo tempo, fazemos a

recolha de dados científicos. Temos a decorrer três projectos de foto-identificação, um de baleias

anãs, outro de golfinhos de risso e golinhos roazes", explicou Daniel Machado, que depois da

licenciatura fez o mestrado a realizar trabalhos de investigação para a universidade.

Daniel Machado precisou que nos avistamentos "são recolhidos dados como o número de indivíduos, o

número de crias, o comportamento" e é feita "uma recolha fotográfica das barbatanas dorsais e da

zona circundante às barbatanas, onde são procurados sinais distintivos como cicatrizes ou marcas que

permitam fazer um catálogo com o número de animais presentes" para depois cruzar essa informação

com a de outros grupos em Portugal, no Mediterrâneo ou no Norte da Europa. "Há também o 'Biólogo

marinho por um dia'. Proporcionamos às pessoas uma visita ao mundo subaquático, acompanhadas

por um biólogo marinho ou dois, e no qual podem ter contacto com espécies da nossa costa, como o

polvo, o choco, os ouriços do mar, os pequenos peixes, no seu habitat natural", explicou, frisando que

permite "perceber a importância de cada espécie no habitat" e "sensibilizar para a conservação dos

ecossistemas da costa".

Daniel Machado espera também poder, num futuro próximo, proporcionar aos seus clientes mergulhos

de observação de tubarões, produto que se encontra neste momento em fase de avaliação e que

permitiria proporcionar o contacto com uma das espécies "mais ameaçadas pela pesca a nível
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mundial".

Estas actividades, segundo o fundador e proprietário da Ecoceanus, têm cada vez mais interesse para

os turistas e permitem alargar os tradicionais produtos turísticos do Algarve, disse ainda Daniel

Machado, frisando que agora é que a empresa está preparada para funcionar em toda a sua plenitude.

Aposta na compatibilização da ciência com o ecoturismo Antigo aluno de Biologia Marinha D.R .

 

 

Manuel da Fonseca e Alves Redol, 100 anos

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 10/08/2011

Meio: Jornal de Letras, Artes e Ideias

Jornalistas: Carlos Reis

Catarina Infante do Carmo

Maria Alzira Seixo

Violante Magalhães

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Ecoturismo e ciência juntos

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 10/08/2011

Meio: Correio da Manhã - Algarve

 

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Um aluno da Universidade do Algarve criou uma empresa para compatibilizar a ciência e o ecoturismo,

a Ecoceanus. A empresa promove a observação de espécies marinhas, em conjunto com a recolha de

dados científicos sobre os animais observados.

 

 

Macário Correia "acelera" Tribunal da Relação de Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/08/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=8121%20%3Cbr%3E&visual=8&id=0
&print_article=1
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Albergar o Tribunal da Relação de Faro no Palácio de Belmarço ou na Universidade do Algarve (Penha)

é prioritário para o autarca Macário Correia, que já pediu uma reunião ao Ministério da Justiça.

 

 

Macário Correia "acelera" Tribunal da Relação de Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/08/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=15811&visual=8&id=0&print_article
=1

 

10-08-11

 

 Albergar o Tribunal da Relação de Faro no Palácio de Belmarço ou na Universidade do Algarve (Penha)

é prioritário para o autarca Macário Correia, que já pediu uma reunião ao Ministério da Justiça.

 

 "Tenho uma reunião pedida ao secretário de Estado da Administração Patrimonial e Equipamentos,

Fernando Santos, para perceber o que é que o Governo quer fazer sobre o assunto", afirmou à Lusa o

presidente da Câmara de Faro, referindo que já fez uma exposição sobre o "historial do caso" àquele

responsável do Governo.

 

 A assessora do Ministério da Justiça, Anabela Mendes, adiantou hoje à Lusa que todo o processo do

Tribunal da Relação de Faro "está em estudo", mas que de momento, ainda não há nenhuma

novidade, visto que a ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, ainda só entrou em funções há um

mês.

 

 Macário Correia defende que o Tribunal da Relação de Faro deve avançar, porque "está criado na lei

desde 1999" e porque existem "instalações para o efeito".

 

 "Não é preciso fazer nenhum investimento novo com edifícios de raiz. Existem instalações para o

efeito", recorda, lembrando que há o Palácio de Belmarço (Baixa de Faro) ou um espaço na

Universidade do Algarve, no Campus da Penha.

 

 Atualmente "40 por cento da pendência do Tribunal da Relação de Évora é oriunda de Faro" e com um

Tribunal da Relação em Faro poder-se-ia poupar dinheiro em "deslocações e diligências para Évora",

afirma Macário Correia.

 

 "É tempo do Algarve ser independente das coisas de Évora, pois a capital do Algarve não é Évora",
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observa.

 

 O presidente do Conselho Distrital de Faro da Ordem dos Advogados, António Cabrita, adiantou à

Lusa que depois do antigo secretário de Estado da Justiça, João Correia, se ter afastado do cargo, o

processo do Tribunal da Relação de Faro e a instalação das comarcas do Barlavento e do Sotavento

ficou "em banho maria".

 

 O advogado acredita, todavia, que a aplicação do novo mapa judicial seja uma realidade, porque o

memorando da 'Troika' veio antecipar a aplicação das novas comarcas.

 

 Numa entrevista à Lusa, o secretário de Estado da Justiça, João Correia, disse em junho de 2010, que

o Tribunal da Relação de Faro, ia ser uma realidade, porque a "decisão política" estava tomada.

 

 "O Tribunal da Relação de Faro é uma realidade que irá para a frente. Depende da concretização da

instalação que está, neste momento, em cima da mesa. E é possível que tenhamos encontrado já uma

[solução]", disse na altura.

 

 A propósito do mapa judiciário, João Correia avançou também que previa que em setembro de 2011,

através do novo mapa judiciário, fossem instaladas as duas comarcas do Barlavento e do Sotavento,

deixando o Algarve de ter as 10 atuais comarcas.

 

 O Algarve tem atualmente comarcas em Monchique, Lagos, Silves, Portimão, Albufeira, Faro, Loulé,

Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António.

 

 O novo mapa judiciário permitiria à região ter tribunais especializados, como um tribunal de grande

instância em Faro.

 

 

Cineasta norte-americano leciona curso de realização e argumento na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/08/2011

Meio: Universia.pt

URL: http://noticias.universia.pt/tempo-livre/noticia/2011/08/10/855123/cineasta-norte-
americano-leciona-curso-realizaco-e-argumento-na-ualg.html

 

10/08/2011

 

 Matt Cimber vai dar um curso de realização e argumento na Universidade do Algarve durante o

próximo mês de Outubro. Este curso tem 20 vagas disponíveis, podendo os alunos desenvolver e
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concretizar as suas ideias, produzindo curtas-metragens sob a direção do referido realizador.

 

 Universidade do Algarve

 

 Os alunos desenvolver e concretizar as suas ideias, produzindo curtas-metragens sob a direção de

Matt Cimber

 

 Fonte: Universidade do Algarve

 

 

Bolsa de Pós-Doutoramento (m/f)(09-08-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/08/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=40790&bl=1&viewall=true

 

CCMAR - Centro de Ciências do Mar do Algarve

 

 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:

 

 Produção e caracterização bioquímica da GRP recombinante.

 

 Validação de anticorpos específicos para a proteína GRP.

 

 Identificação e estudo das várias isoformas da GRP em vários fluidos. Validação de anticorpos

específicos para as várias isoformas.

 

 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.
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 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:

 

 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)
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 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.

 

 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).

 

 (disponível em www.eracareers.pt a 09-08-11)

 

 [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]

 

 

Research (Bsc. level) fellow (m/f)(09-08-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/08/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=40792&bl=1&viewall=true

 

CCMAR - Centro de Ciências do Mar do Algarve

 

 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)
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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:

 

 Job description:

 

 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%):
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 ·         Standard molecular biology techniques (eg. nucleic acid extractions, PCR, quantitative PCR,

gene cloning, mini-preps, restriction digests, Northern blots);

 

 ·         Bioinformatics;

 

 ·         in situ hybridisation;

 

 ·         histology;

 

 ·         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
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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

researcher and project coordinator.

 

 (disponível em www.eracareers.pt a 09-08-11)

 

 [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]

 

 

Bolsa de Investigação IV (m/f)(09-08-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/08/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=40791&bl=1&viewall=true

 

Universidade do Algarve

 

 Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação no âmbito do projecto

"Intelligent cell surfaces", ref nº EuroBioSAS/0001/2010 /Universidade do Algarve/Centro de

Electrónica Optoelectrónica e Telecomunicações (CEOT), financiado por fundos nacionais através da

FCT/MCTES (PIDDAC), nas seguintes condições:

 

 Área Científica: Bioquímica ou afins

 

 Requisitos de admissão:

 

 1. Mestrado em Bioquímica ou afim.

 

 2. Possuir experiência efectiva de trabalho em técnicas de biologia celular, nomeadamente

desenvolvimento e manutenção de culturas celulares de organismos análise de comportamento
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usando biossensores.

 

 3. Bons conhecimentos de informática, nomeadamente no desenvolvimento de base de dados e

software de estatística.

 

 4. Possuir bons conhecimentos de Inglês escrito e falado.

 

 Plano de trabalhos:

 

 O Objectivo do trabalho é manter células vivas em cultura para serem monitorizadas por circuitos

electrónicos. As tarefas exigem conhecimentos com técnicas de cultura e manutenção de células

biológicas. Adicionalmente exige alguma familiaridade com instrumentação de medida e aplicações

informáticas para análise e processamento dos sinais recolhidos.

 

 Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de

Investigação Científica); Regulamento da Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos

2010.

 

 Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido na Universidade do Algarve nos laboratórios do

centro de Electrónica optoelectrónica e telecomunicações, sob a orientação científica do Professor

Henrique Leonel Gomes.

 

 Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá à duração de três (3) meses, com início previsto em Setembro

de dois mil e onze. O contrato de bolsa poderá ser renovado até ao máximo de 12 meses.

 

 Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a EUR 980, conforme

tabe la  de  va lo res  das  bo l sas  a t r ibu ídas  d i rec tamente  pe la  FCT,  I .P .  no  Pa í s

(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores). A bolsa será paga mensalmente por transferência

bancária.

 

 Métodos de selecção:

 

 Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes:

 

 Critérios de selecção:

 

 1. Experiência em técnicas de cultura celular - factor de ponderação 40%

 

 2. Experiência na utilização de biossensores - factor de ponderação 10%
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 3. Conhecimentos de informática e tratamento estatístico - factor de ponderação 10%

 

 4. Produção científica (artigos e apresentações) 30%

 

 5. Conhecimentos de inglês, escrito e falado - factor de ponderação 10%

 

 Composição do Júri de Selecção: O júri responsável pela selecção, formado por três Doutores, será

constituído por:

 

 -Henrique Leonel Gomes ( Presidente do Júri);

 

 - Maria do Carmo Raposo de Medeiros (Vogal efectivo);

 

 - Peter Stallinga (Vogal efectivo);

 

 - J.M.H. du Buf (Vogal Suplente)

 

 Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão publicitados,

através de lista ordenada por nota final obtida afixada em local visível e público da Universidade do

Algarve, Faculdade de Ciências e Tecnologia, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de

email.

 

 Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no

período de ___/08/2011 a ___/08/2011

 

 As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de candidatura

acompanhada dos seguintes documentos:

 

 - Curriculum Vitae;

 

 - Certificado de Habilitações;

 

 - Bilhete de Identidade / Passaporte;

 

 - Número de Identificação Fiscal;

 

 - Outros documentos comprovativos considerados relevantes

 

 As candidaturas deverão ser remetidas por correio para: Henrique Leonel Gomes, Universidade do
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 Algarve / Faculdade de Ciência e Tecnologia (FCT), Campus de Gambelas, 8005-139 Faro, Ref.ª

EuroBioSAS/0001/2010 ou por email para endereço electrónico: hgomes@ualg.pt.

 

 A Universidade do Algarve reserva-se o direito de anular o procedimento de concurso de atribuição de

bolsa, no âmbito do Projecto em referência, caso não se venha a efectivar a outorga do respectivo

contrato com a entidade financiadora.

 

 Data limite de candidatura: 02 September 2011

 

 (disponível em www.eracareers.pt a 09-08-11)

 

 [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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Antigo aluno de Biologia Marinha do Algarve aposta na compatibilização da ciência
com o ecoturismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/08/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=47013

 

09-08-2011 11:01:00

 

 A compatibilização da ciência e do ecoturismo é a aposta de uma empresa criada por um antigo aluno

de Biologia Marinha da Universidade do Algarve para aproveitar os recursos do mar, divulgando as

espécies autóctones da costa algarvia.

 

 Daniel Machado disse à Lusa que criou a Ecoceanus em 2008 e desde então tem desenvolvido

produtos que procuram fazer "a valorização turística de produtos científicos", mas alertou que é

necessário apostar numa promoção mais forte por parte dos responsáveis do turismo da região para

mostrar um Algarve para além do sol e mar e do golfe.

 

 "Temos a observação de cetáceos, baleias e golfinhos, que funciona no canhão de Portimão (formação

geológica subaquática). Fazemos saídas para observar os animais, mas, ao mesmo tempo, fazemos a

recolha de dados científicos. Temos a decorrer três projetos de foto-identificação, um de baleias anãs,

outro de golfinhos de risso e golinhos roazes", explicou Daniel Machado, que depois da licenciatura fez

o mestrado a realizar trabalhos de investigação para a universidade.

 

 Daniel Machado precisou que nos avistamentos "são recolhidos dados como o número de indivíduos, o

número de crias, o comportamento" e é feita "uma recolha fotográfica das barbatanas dorsais e da

zona circundante às barbatanas, onde são procurados sinais distintivos como cicatrizes ou marcas que

permitam fazer um catálogo com o número de animais presentes" para depois cruzar essa informação

com a de outros grupos em Portugal, no Mediterrâneo ou no Norte da Europa.

 

 "Há também o 'Biólogo marinho por um dia'. Proporcionamos às pessoas uma visita ao mundo

subaquático, acompanhadas por um biólogo marinho ou dois, e no qual podem ter contacto com

espécies da nossa costa, como o polvo, o choco, os ouriços do mar, os pequenos peixes, no seu

habitat natural", explicou, frisando que permite "perceber a importância de cada espécie no habitat" e

"sensibilizar para a conservação dos ecossistemas da costa".
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 Daniel Machado espera também poder, num futuro próximo, proporcionar aos seus clientes

mergulhos de observação de tubarões, produto que se encontra neste momento em fase de avaliação

e que permitiria proporcionar o contacto com uma das espécies "mais ameaçadas pela pesca a nível

mundial".

 

 "Tivemos duas saídas, a primeira correu muito bem, estivemos com dois tubarões azuis dentro de

água e podemos dizer que foi um sucesso, porque conseguimos estar com os animais e filmá-los. Na

segunda não conseguimos atrair os animais. Por isso estamos nesta fase de teste e a explorar a

viabilidade para ver se criamos um novo produto ecoturístico atrativo e que alerte as pessoas para a

necessidade de conservação", adiantou.

 

 Estas atividades, segundo o fundador e proprietário da Ecoceanus, têm cada vez mais interesse para

os turistas e permitem alargar os tradicionais produtos turísticos do Algarve, disse ainda Daniel

Machado, frisando que agora é que a empresa está preparada para funcionar em toda a sua plenitude.

 

 De acordo com Daniel Machado, a faturação da Ecoceanus no ano passado rondou os 75 mil euros e

esse valor pode aumentar caso haja uma aposta séria na promoção destes produtos.

 

 

Antigo aluno de Biologia Marinha do Algarve aposta na compatibilização da ciência
com o ecoturismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/08/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=118778

 

A compatibilização da ciência e do ecoturismo é a aposta de uma empresa criada por um antigo aluno

de Biologia Marinha da Universidade do Algarve para aproveitar os recursos do mar, divulgando as

espécies autóctones da costa algarvia.

 

 Daniel Machado disse à Lusa que criou a Ecoceanus em 2008 e desde então tem desenvolvido

produtos que procuram fazer "a valorização turística de produtos científicos", mas alertou que é

necessário apostar numa promoção mais forte por parte dos responsáveis do turismo da região para

mostrar um Algarve para além do sol e mar e do golfe.

 

 "Temos a observação de cetáceos, baleias e golfinhos, que funciona no canhão de Portimão (formação

geológica subaquática). Fazemos saídas para observar os animais, mas, ao mesmo tempo, fazemos a

recolha de dados científicos. Temos a decorrer três projetos de foto-identificação, um de baleias anãs,

outro de golfinhos de risso e golinhos roazes", explicou Daniel Machado, que depois da licenciatura fez
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o mestrado a realizar trabalhos de investigação para a universidade.

 

 Daniel Machado precisou que nos avistamentos "são recolhidos dados como o número de indivíduos, o

número de crias, o comportamento" e é feita "uma recolha fotográfica das barbatanas dorsais e da

zona circundante às barbatanas, onde são procurados sinais distintivos como cicatrizes ou marcas que

permitam fazer um catálogo com o número de animais presentes" para depois cruzar essa informação

com a de outros grupos em Portugal, no Mediterrâneo ou no Norte da Europa.

 

 "Há também o 'Biólogo marinho por um dia'. Proporcionamos às pessoas uma visita ao mundo

subaquático, acompanhadas por um biólogo marinho ou dois, e no qual podem ter contacto com

espécies da nossa costa, como o polvo, o choco, os ouriços do mar, os pequenos peixes, no seu

habitat natural", explicou, frisando que permite "perceber a importância de cada espécie no habitat" e

"sensibilizar para a conservação dos ecossistemas da costa".

 

 Daniel Machado espera também poder, num futuro próximo, proporcionar aos seus clientes

mergulhos de observação de tubarões, produto que se encontra neste momento em fase de avaliação

e que permitiria proporcionar o contacto com uma das espécies "mais ameaçadas pela pesca a nível

mundial".

 

 "Tivemos duas saídas, a primeira correu muito bem, estivemos com dois tubarões azuis dentro de

água e podemos dizer que foi um sucesso, porque conseguimos estar com os animais e filmá-los. Na

segunda não conseguimos atrair os animais. Por isso estamos nesta fase de teste e a explorar a

viabilidade para ver se criamos um novo produto ecoturístico atrativo e que alerte as pessoas para a

necessidade de conservação", adiantou.

 

 Estas atividades, segundo o fundador e proprietário da Ecoceanus, têm cada vez mais interesse para

os turistas e permitem alargar os tradicionais produtos turísticos do Algarve, disse ainda Daniel

Machado, frisando que agora é que a empresa está preparada para funcionar em toda a sua plenitude.

 

 De acordo com Daniel Machado, a faturação da Ecoceanus no ano passado rondou os 75 mil euros e

esse valor pode aumentar caso haja uma aposta séria na promoção destes produtos.

 

 Redacção / Lusa

 

 11:11 terça-feira, 09 agosto 2011
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CENTRO CIÊNCIA VIVA DE LAGOS
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/08/2011

Meio: Portugal On Tour.com

URL: http://www.portugalontour.com/noticias/detalhes.php?id=5740

 

Este Verão o Centro Ciência Viva de Lagos vai ser um caso sério: ninguém vai querer sair desta casa

de ciência, nem mesmo para ir à praia.

 

 Em plena época balnear, o Centro Ciência Viva de Lagos dá as boas-vindas às férias e reabre na

próxima segunda-feira, 1 de Agosto, às 18h00, com exposições renovadas e actividades de divulgação

científica para todos os públicos.

 

 No Centro Ciência Viva de Lagos subimos ao cimo do novíssimo farol e espreitamos pelo periscópio

dum submarino. Vestimos a pele de um marinheiro à séria e conhecemos o dia-a-dia a bordo de uma

caravela. Arregaçamos as mangas e remamos como se estivéssemos numa galé. Sentamo-nos num

balancé científico e vemos uma criança a levantar um adulto. Descobrimos como se orientavam os

marinheiros num tempo em que não existia GPS e percorremos o jardim à procura da arca do tesouro.

 

 O Centro está instalado num antigo solar setecentista, de traça pombalina, que foi reconstruído para

acolher um espaço de divulgação da ciência e da tecnologia. Além das exposições, a programação

inclui palestras e oficinas experimentais e astronómicas para todas as idades.

 

 Nesta casa de ciência, tal como nos restantes 19 Centros da Rede Nacional de Centros Ciência Viva, é

obrigatório tirar as mãos dos bolsos e tocar, experimentar, questionar.

 

 Na cerimónia de reabertura do Centro Ciência Viva de Lagos estarão presentes o presidente da

Câmara Municipal de Lagos, a presidente da Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e

Tecnológica, e o Reitor da Universidade do Algarve.

 

 Mais informações em www.lagos.cienciaviva.pt
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UAlg é parceira do primeiro mestrado europeu em Enfermagem Avançada
 

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

Meio: Universia.pt

URL: http://noticias.universia.pt/mobilidade-academica/noticia/2011/08/08/854251/ualg-e-
parceira-do-primeiro-mestrado-europeu-em-enfermagem-avancada.html

 

08/08/2011

 

 A Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve é parceira no Mestrado Erasmus Mundus

"Emergency and Critical Care Nursing" (EMECC Nursing). Além da UAlg, integram este projeto a

Universidade de Oviedo (Espanha), que coordena, o Instituto Politécnico de Santarém e a

Universidade da Helsínquia (Finlândia).

 

 Universidade do Algarve

 

 Os Mestrados Erasmus Mundus são cursos integrados de alta qualidade desenvolvidos por um

consórcio de, no mínimo, três universidades de países europeus diferentes

 

 Fonte: Universidade do Algarve
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   	Meio: RTP 2 - Iniciativa

 	Duração: 00:00:52

 	Hora de emissão: 11:32:00 
ID: 36903247

 
07/08/2011

Bloco de Notas

 

Bloco de Notas:

- Workshop "Call dor Action", na Universidade do Algarve, dia 14 de Setembro;

- Prazo de candidaturas a estágios profissionais foi alargado até 31 de Dezembro.
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UAlg é parceira do primeiro mestrado europeu em Enfermagem Avançada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/08/2011

Meio: Universia.pt

URL: http://noticias.universia.pt/vida-universitaria/noticia/2011/08/07/853921/ualg-e-
parceira-do-primeiro-mestrado-europeu-em-enfermagem-avancada.html

 

07/08/2011

 

 A Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve é parceira no Mestrado Erasmus Mundus

"Emergency and Critical Care Nursing" (EMECC Nursing). Além da UAlg, integram este projecto a

Universidade de Oviedo (Espanha), que coordena, o Instituto Politécnico de Santarém e a

Universidade da Helsínquia (Finlândia). Este Mestrado é o primeiro na Europa a oferecer um Diploma

conjunto em Enfermagem Avançada e terá 25 vagas.

 

 Foto: Universidade do Algarve

 

 Os Mestrados Erasmus Mundus são cursos integrados de alta qualidade desenvolvidos por um

consórcio de, no mínimo, três universidades de países europeus diferentes

 

 Para esta candidatura, a União Europeia avaliou 177 propostas, tendo sido aprovadas 30. O EMECC

Nursing integra os 10 novos programas designados para financiamento.

 

 Os Mestrados Erasmus Mundus são cursos integrados de alta qualidade desenvolvidos por um

consórcio de, no mínimo, três universidades de países europeus diferentes. Para serem seleccionados,

os programas de Mestrado devem ser integrados, aspecto que se traduz na existência de um período

de estudos em, pelo menos, duas das três universidades que constituem o consórcio, que culminará

com a obtenção de um diploma conjunto, duplo ou múltiplo.

 

 O EMECC Nursing visa preparar enfermeiros para agir em situações de emergência e cuidar de

indivíduos em estado crítico. Este programa combina preparação teórica, metodológica e actividades

de investigação, comunicação e gestão de situações críticas e componentes práticas com as

tecnologias mais avançadas.

 

 Os estudantes que desejem frequentar o EMECC Nursing poderão solicitar uma bolsa à União

Europeia. Para os alunos provenientes de países terceiros, as bolsas oscilam entre os 16 e os 48 mil

euros; para os jovens europeus, o apoio será entre os 10 e os 23 mil euros.
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 Fonte:Universidade do Algarve

 

 

Apontamentos

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 07/08/2011

Meio: Voz do Domingo

Jornalistas: José Travaços Santos

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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Casa renovada atrai miúdos e graúdos a testar ciência em Lagos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/08/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=50775&tnid=5

 

Um novo farol no jardim, um submarino que pode ser comandado por qualquer aventureiro ou uma

arca do tesouro são apenas alguns dos novos ingredientes do Centro de Ciência Viva de Lagos, que

tem como lema é proibido não mexer.

 

 Com uma casa renovada, uma fachada apelativa e novos módulos, inaugurados na segunda feira, o

Centro, situado na antiga Casa Fogaça, junto ao Mercado de Lagos, dá as boas-vindas ? s férias de

verão.

 

 O presidente da Câmara Júlio Barroso foi o primeiro a estrear o submarino, que agora ocupa um dos

espaços no interior do Centro.

 

 Acho que os módulos estão ainda bem conseguidos e mais apelativos, mas mantêm o caráter lúdico e

científico, disse ao barlavento, depois de ter experimentado as novidades. É que se engana quem

pensa que esta é uma casa só para crianças.

 

 Este é um bom exemplo da democratização da ciência, que não pode ficar encerrada nos laboratórios,

sem que a sociedade tenha acesso aos conhecimentos, afirmou o autarca.

 

 Por isso, em cada brincadeira há sempre uma lição, um conceito, uma aprendizagem, pois os

monitores acompanham os visitantes em todo o percurso, explicando as funções e como são

manuseados os instrumentos, acrescentou Júlio Barroso.

 

 A democratização da ciência é uma das razões que levou também a Universidade do Algarve a tornar-

se associada deste Centro.

 

 A Universidade formalizou há um mês a sua adesão e encaramos esta participação como um

elemento básico de mobilização científica, sublinhou João Guerreiro, reitor da UAlg. O objetivo é levar

para fora dos muros do estabelecimento de ensino a ciência, divulgando-a entre os mais novos.

 

 Assim, há que dar asas ? imaginação para aprender, quer subindo ao novo farol, quer espreitando
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pelo periscópio dum submarino, procurando a arca do tesouro escondida num dos recantos do jardim

ou vestindo a pele de um marinheiro, para ficar a conhecer a rotina de uma viagem a bordo de uma

caravela.

 

 Apesar de não estar junto ao Centro de Ciência Viva, Lagos tem também uma instalação que

queremos ver associada de forma permanente, que é a réplica da caravela Boa Esperança, afirmou o

edil lacobrigense.

 

 Para contextualizar o tema deste Centro de Ciência Viva, durante a inauguração, o grupo Sete Mares

explicou como funciona o astrolábio, recriou lutas de espadas e a dança do ventre, trazida de ??frica

através de uma cativa moura de beleza exótica. Contou a história dos tempos em que o GPS estava

longe de ser uma realidade e em que as cartas de mar e terra ou o astrolábio eram as ferramentas

necessárias para os navegadores não se perderem nos imensos e desconhecidos oceanos.

 

 Mas nada melhor do que aprender a mexer nestes instrumentos de auxílio ? navegação no Centro de

Ciência Viva de Lagos, que está instalado num antigo solar setecentista, de traça pombalina. E além

das exposições, a programação inclui ainda palestras e oficinas experimentais e astronómicas para

todas as idades.

 

 2 de Agosto de 2011 | 20:11
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UAlg: 20 vagas no curso de realização de cineasta dos EUA
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/08/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=46957

 

06-08-2011 9:13:00

 

 O cineasta Matt Cimber vai dar um curso de realização e argumento na Universidade do Algarve em

outubro. Há 20 vagas e os formandos poderão concretizar as suas ideias em curtas-metragens, sob a

direção do realizador.

 

 As aulas decorrerão todas as sextas (horário pós-laboral) e sábados, a partir do dia 14, no Campus da

Penha da Universidade do Algarve e as pré-inscrições podem ser efetuadas até 31 de agosto.

 

 Já as inscrições decorrem a partir de 1 de setembro na secretaria da Faculdade de Ciências Humanas

e Sociais, no Campus de Gambelas.

 

 A iniciativa é do Centro em Investigação em Artes e Comunicação (CIAC), pelo Departamento de

Línguas, Comunicação e Artes da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais e da Algarve Film

Commission que em 2009 já realizara com o cineasta um workshop em Faro.

 

 Matt Cimber começou a sua carreira nos anos 60, dirigindo teatro em Nova Iorque, tendo-se estreado

como realizador de cinema em 1968. Desde então, assinou 20 longas-metragens e dezenas de

documentários, tendo dirigido actores como Jayne Mansfield (com quem casou), Pia Zadora, Rex

Harrison, Orson Welles, entre outros.

 

 Para saber mais sobre o trabalho de Matt Cimber clique aqui.
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Cineasta Matt Cimber leciona curso de realização e argumento na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/08/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=118701

 

O cineasta norte-americano Matt Cimber vai dar um curso de realização e argumento na Universidade

do Algarve (UAlg) durante o próximo mês de outubro, durante o qual os alunos poderão produzir

curtas-metragens sob a direcção do realizador.

 

 Esta iniciativa é promovida pelo Centro em Investigação em Artes e Comunicação (CIAC), pelo

Departamento de Línguas, Comunicação e Artes da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais e pela

Algarve Film Commission.

 

 Este curso tem 20 vagas disponíveis e os alunos poderão desenvolver e concretizar as suas ideias,

produzindo curtas sob direção de Cimber.

 

 As aulas decorrerão todas as sextas feiras (horário pós-laboral) e sábados, a partir do dia 14 de

outubro, no Campus da Penha da Universidade do Algarve.

 

 As pré-inscrições podem ser efetuadas até 31 de agosto, enviando e-mail com CV para

secretaria.ualg@ciac.pt. Já as inscrições decorrem a partir de 1 de setembro na secretaria da

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, no Campus de Gambelas, das 8:30 horas às 12:30 e das

14:00 às 17:30. Os interessados deverão fazer-se acompanhar do CV, do cartão de cidadão ou do BI e

do NIF.

 

 Redacção/RS

 

 09:56 sábado, 06 agosto 2011
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Cineasta norte-americano lecciona curso de realização e argumento na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/08/2011

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-
1&cat=Cultura&scat=Evento&id=12207

 

- 06.08.11

 

 Matt Cimber vai dar um curso de realização e argumento na Universidade do Algarve durante o

próximo mês de Outubro. Este curso tem 20 vagas disponíveis, podendo os alunos desenvolver e

concretizar as suas ideias, produzindo curtas-metragens sob a direcção do referido cineasta. Leia e e

veja maisou em

 

 -
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Cineasta norte-americano lecciona curso de realização e argumento na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/08/2011

Meio: CiênciaPT.net

URL: http://www.cienciapt.net/pt/index2.php?option=com_content&task=view&id=104364&p
op=1&page=0&Itemid=336

 

Escrito por CienciaPT

 

 05-Aug-2011

 

 As aulas decorrerão todas as sextas (horário pós-laboral) e sábados, a partir do dia 14, no Campus da

Penha da Universidade do Algarve.

 

 As pré-inscrições podem ser efectuadas até 31 de Agosto, enviando e-mail com CV para Este

endereço de e-mail está protegido contra spam bots, pelo que o JavaScript terá de estar activado para

que possa visualizar o endereço de email Já as inscrições decorrem a partir de 1 de Setembro na

secretaria da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, no Campus de Gambelas, das 8h30 às 12h30

e das 14h00 às 17h30. Os interessados deverão fazer-se acompanhar do CV, do Cartão de Cidadão ou

do BI e do NIF.

 

 Para consultar a filmografia de Matt Cimber

 

 http://www.imdb.com/name/nm0162343/

 

 Testemunhos sobre Matt Cimber

 

 ". I've always been a big fan of Matt Cimber movies since I was a kid."

 

 Quentin Tarantino (Director, Academy Award Winner)

 

 ". He has a unique approach to filmakinf. It was stimulating working with him."

 

 Orson Welles (Film Legend)

 

 ".I always looked forward to working with him. He brought something new to the film every day".
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 Mario Puzo (author, 2 times Academy Award winner: "The Godfather", "Superman")

 

 ".He is truly an actor's director"

 

 Telly Savalas (Actor, Academy Award Nominee)

 

 ".I never let any director do re-writes on a play of mine ("Burning Bright"). they all worked!"

 

 John Steinbeck (Pulitzer Prize Playwrite)

 

 ".He directed me in my first play...what I learned about acting stayed with me."

 

 Standy Dennis (Academy Award Winner in "Virginia Wolfe")

 

 ".One of the few directors I ever agreed to do music for 3 of his films."

 

 Ennio Morricone (Academy Award Honoree).

 

 

Criada plataforma do Mar para internacionalizar produtos

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 05/08/2011

Meio: Edição Especial

 

SECTORES PRIVADOS E PÚBLICOS UNIDOS Criada Plataforma do Mar para  internacionalizar produtos

Empresas de pesca, turismo e de estaleiros navais  uniram-se a autarquias e à  Universidade do

Algarve e  apresentaram, no dia 2 de  Agosto, a Plataforma Mar  do Algarve para desenvolver o

“cluster” do mar na  região e internacionalizar  produtos.

“Apelo a todos aqueles  que têm pequenas e médias  empresas e micro empresas  para trazerem

ideias e problemas relacionados com o  sector do mar até à plataforma para trabalharmos em

conjunto”, desafiou Daniel  Machado, da Ecoceanus,  empresa algarvia de turismo ecológico que faz

parte  da comissão instaladora da  nova plataforma.

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

Mar no Algarve  tem como associados fundadores iniciais cinco entidades: três empresas privadas e

três públicas.

A ArrifanaMar, empresa  dedicada à pesca da sardinha  em Portimão, a Sopromar,  empresa familiar

de construção e estaleiros navais  de Lagos, e a Ecoceanus,  empresa de ecoturismo, são  os três

privados que fazem  parte da comissão instaladora, em conjunto com a  Universidade do Algarve e os

municípios de Faro, Olhão  e Portimão. Há, no entanto,  mais empresas e autarquias  algarvias com
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intenções de  se associar.

A plataforma tem como  objectivo “potenciar, valorizar e dinamizar” o conhecimento e a economia do

mar,  através da inovação (investigação) e concertação de interesses para uma “estratégia  comum no

cluster nacional  do mar”, explicam os associados, que vão eleger a direcção  até Outubro próximo.

“Temos de ter políticas  mais assertivas na área do  mar”, declarou André Dias,  pescador e

empresário da  sardinha, elegendo o “trabalho em rede” e a “internacionalização de produtos do  mar

algarvio” como um passo seguro para o futuro das  pescas, que “estão a perder  competitividade”.

Criar escolas e centros de  formação, organizar feiras e  congressos relacionados com  o mar, prestar

assistência técnica aos associados, promover produtos do mar no mercado externo e acompanhar e

avaliar o trabalho em rede da  Plataforma Mar do Algarve  são algumas das atribuições  desta recente

associação.

A comissão instaladora  para a Plataforma Mar do  Algarve foi constituída a 20  de Julho em Olhão e a

sede da  associação é no Campus das  Gambelas, na Universidade  do Algarve (Faro).

O projecto de constituição da associação começou a  formar-se há um ano, quando  a Comissão de

Coordenação  e Desenvolvimento Regional  iniciou os primeiros contactos com parceiros públicos,

como a delegação do Sul  do Instituto Portuário e dos  Transportes Marítimos.

 

 

Figueira-da-índia pode ser a  salvação

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 05/08/2011

Meio: Edição Especial

Jornalistas: Tony Melo

 

ALCOUTIM / EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA EXPERIMENTAL NO PESSEGUEIRO Figueira-da-índia pode ser a

‘salvação’ O seu fruto, o figo-da-índia ou figo-tuna, tem  muitas vitaminas e nutrientes essenciais ao

organismo. As suas sementes são ricas em  ómega 6. Das palmas da figueira extraemse químicos para

a indústria da cosmética e  farmacêutica, nomeadamente para curas de  emagrecimento. Além disso,

do fruto fazemse sumos, doces, compotas, geleias, licores e  aguardentes. O mais importante do fruto

está,  porém, nas qualidades curativas que têm  para várias doenças O  figo da índia, também

conhecido no nosso país  como figo de pita, tabaibo  ou figo tuna, como também  o designam os

alcoutenejos,  pode vir a ser a ‘ salvação’  para uma agricultura pobre  e quase inexistente do barrocal

e serra algarvios.

O fruto da figueira  -da -índia, da figueira - do  -diabo ou da piteira, como  lhe queiram chamar, não  é

aquele fruto insignifimuitos nutrientes que agricultores de outros países,  mais avisados, já exploram

e com resultados económicos salientáveis, inclusive a  nível da exportação.

Na região algarvia,  José Marques e Mário  Nunes, dois amigos naturais de Alcoutim, ligados à

Coopêssego – Cooperativa  Agrícola de Rega do  Pessegueiro e à ASDT –  Associação Sociocultural  to

dessa realidade noutros  países e fomos lendo sobre  o assunto, aprofundando  conhecimentos e
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quanto  mais pesquisávamos, maiores eram as nossas expectativas quanto ao sucesso do

empreendimento”, referiu  José Marques.

No Algarve há hectares  de figueiras – da - índia  Existem um pouco por  toda a região algarvia,

sobretudo na serra e barrocal  algarvios, em terrenos pouco férteis, já que a figueirada-índia não quer

solos com  água, uma vez que sendo  da família das cactos são  plantas fibrosas que retêm  a água.

As figueiras foram plantadas nos terrenos para suster as terras e para alimentar certo tipo de gado,

em  período de carência forrageira. Espalharam-se ainda  por disseminação eólica ou  pluvial.

No mundo rural, os figos são usados na engorda  dos porcos e algumas pessoas, fazendo fé em

‘mezinhas’ antigas fazem alguns  xaropes do seu sumo, xaropes que se extrai também  das folhas

fibrosas e espinhosas da figueira.

Despertos “para este  desperdício do potencial  comercial, logo que aquelas plantas e os seus frutos

fossem aproveitados agro  -industrialmente”, José  Marques e Mário Nunes  puseram-se em campo

para  “expor a ideia e tentar sensibilizar entidades e pessoas  com responsabilidades”.

Segundo explicaram ao  Edição Especial, bateram  à porta de empresas, orgacante, cheio de pequenos

 piquinhos, que se dava aos  porcos e que de quando em  vez um humano mais afoito  comia, porque

até lhe sabia  bem.

O figo da índia, designemo-lo assim, tem propriedades químicas importantes e  e de Desenvolvimento

de  Tacões, naquele concelho,  “um dia, em amena cavaqueira, tendo no horizonte várias figueiras -da

–  Índia”, decidiram estudar a  possibilidade da sua exploração agrícola sustentável.

“Tínhamos conhecimenCampo experimental em Pessegueiro Texto: Tony Melo D.R.

D.R.

nismos oficiais, fundações  e até à Universidade do  Algarve e a um dos seus  investigadores.

“Ouviram-nos, ou fizeram que ouviram, mas  até agora pouco ou nada  de positivo surtiu desses

contactos”, salientou José  Marques.

Contudo, José Marques  e Mário Nunes, como dois  bons alcoutenejos, não  são homens de desistir.

Deitaram mãos à obra e recentemente, com o apoio  do Município de Alcoutim,  criaram um campo

experimental junto à Aldeia do  Pessegueiro, da responsabilidade da Coopêssego”.

Os dois homens estão  convencidos de que essa iniciativa “poderá levar a que  os mais pessimistas

acreditem e encontrem neste  tipo de exploração agrícola  uma nova esperança e, ao  mesmo tempo,

se consiga  novas perspectivas para um  concelho desertificado e  envelhecido” Concurso de Aromas e

Sabores Conscientes de que  é preciso muito trabalho  para que as pessoas acreditem, as duas

associações  promotoras deste projecto  pretendem realizar na primeira semana de Setembro  um

Concurso Nacional de  Aromas e Sabores com o  Figo -da – índia.

Com este fruto, que  chega a ser bastante doce,  de cor que varia entre o verde e o amarelo e o

vermelho  arroxeado, podem fazer-se  sumos, doces, compotas, geleias, licores e aguardentes.

No entanto, o concurso  servirá exactamente para  pôr à prova a criatividade  de cada um e não será

pois  de estranhar que possam  aparecer iguarias originais,  que não passam pela cabeça  a ninguém.

Mário Nunes, um barman experiente, reconhece que “do figo podem ser  feitos bolos, gelados e o  seu

sumo, delicioso, pode  integrar a composição de  cocktails. Basta a imaginação e o bom gosto de cada

participante”, explicou,  convicto.
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Rico em vitaminas e  nutrientes O figo -da- índia é rico  vitamina C e A, proteínas,  cálcio, magnésio e

ferro e  alguns hidratos de carbono,  sendo a sua polpa muito  fibrosa, estando por isso  indicada a

uma dieta para  um bom funcionamento  intestinal.

No aproveitamento  agro-industrial do fruto,  nomeadamente no sector  farmacêutico, são também

usadas as palmas do cacto  para suplementos alimentares para curas de emagrecimento, uma vez que

a fibra  daquelas plantas tem um  componente químico que  sacia o apetite.

Por outro lado, o líquido do interior da palma é  usado em xarope para a  tosse e bronquite, por ter

propriedades anti-sépticas e  expectorantes.

De acordo com estudos  botânicos recentes, aprofundados de receitas antigas de povos do México,  o

sumo do figo da índia é  muito bom para problemas  gástricos, nomeadamente  para problemas de

úlceras e  do cólon.

Também na cosmética  são utilizados extractos tanto daquele fruto como das  palmas do cacto.

Há laboratórios que  têm investido na investigação das propriedades químicas da figueira e do seu

fruto e à medida que os  estudos avançam, surgem  novidades.

Há certezas de que as  sementes do figo-da-índia  possuem elevado teor ómega 6, o que para a

comunidade científica é algo de  muito importante, tendo  em conta a facilidade com  que se poderá

isolar.

Estas são, pois, algumas  das vantagens a retirar de  uma exploração ordenada da  figueira-da-índia.

Longe vai  o tempo em que apenas serviam para delimitar as propriedades, suster as terras ou  para

alimentar os porcos.

Na actualidade, as potencialidades são outras. Haja  apenas boa vontade de quem  tem o poder de

decisão, porque em Itália e França já se  trabalha a sério e há muitos  anos nesta área. Seremos

diferentes?  Ao menos utilizemos  este tipo de cacto, que até  nem é espécie infestante, e  enquanto

não se avança para  a exploração agrícola sustentável, como faixas de contenção aos incêndios

florestais:  as figueiras retêm muita  água e evitam a propagação  das chamas.

José Marques e Mário Nunes Figo usado na cosmética D.R.

D.R.

D.R.

EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA EXPERIMENTAL NO PESSEGUEIRO O seu fruto, o figo-da-índia bem como as

palmas  da planta, são usados na  indústria farmaceutica e  cosmética. Além disso, o  fruto é usado

para sumos,  compotas, geleias, gelados  e licores.

Pág. 8 D.R.

Alcoutim aposta na   Figueira-da-índia

 

 

Cozinhar com sol no Cabedelo

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 05/08/2011

Meio: Figueirense
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Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Faro vai ter mestrado em enfermagem

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 05/08/2011

Meio: i

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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Reabertura do Centro Ciência Viva de Lagos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/08/2011

Meio: Algarve Directo Online

URL: http://www.algarvedirecto.net/det_noticias.php?cod_noticia=6094

 

O Centro de Ciência Viva reabriu as suas portas ao público com exposição renovadas e novas

atividades de divulgação científica destinadas a todos os públicos.

 

 A cerimónia de reabertura, que decorreu no passado dia 01 de Agosto, contou com as presenças do

presidente da Câmara Municipal de Lagos, Júlio Barroso, da presidente da Ciência Viva - Agência

Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, Rosalia Vargas, do Reitor da Universidade do Algarve,

João Guerreiro (entidades parceiras deste projeto) e da Diretora Regional de Cultura do Algarve, Dália

Paulo, a par de muitos convidados que não perderam esta oportunidade de conhecer, em primeira

mão, a nova imagem deste equipamento e as novidades em exposição.

 

 Recorde-se que o projeto do Centro Ciência Viva de Lagos (a funcionar há mais de 2 anos) é uma

iniciativa da Câmara Municipal de Lagos, em resposta ao estímulo lançado pela Ciência Viva - Agência

Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, no sentido de se constituir em todo o território

nacional uma Rede de Centros que visa a divulgação científica e tecnológica junto do grande público e

a criação de contextos adequados à formação de animadores e professores, ao apoio às escolas, à

colaboração entre instituições científicas, empresas, autarquias e instituições educativas, e o

desenvolvimento e produção de recursos e conteúdos para a educação formal e não formal.

 

 O Centro está instalado num antigo solar setecentista, de traça pombalina, que foi reconstruido para

acolher este espaço de divulgação da ciência e da tecnologia. Além das exposições, a programação

inclui regularmente palestras e oficinas experimentais e astronómicas para todas as idades. Aqui, tal

como nos restantes 19 Centros da Rede Nacional de Centros Ciência Viva, é obrigatório tirar as mãos

dos bolsos, tocar, experimentar e questionar.

 

 A Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica resume, em breves mas

ilustrativas palavras, as experiências que a visita ao renovado CCVL proporciona:

 

 "No Centro Ciência Viva de Lagos subimos ao cimo do novíssimo farol e espreitamos pelo periscópio

dum submarino. Vestimos a pele de um marinheiro à séria e conhecemos o dia-a-dia a bordo de uma

caravela. Arregaçamos as mangas e remamos como se estivéssemos numa galé. Sentamo-nos num
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balancé científico e vemos uma criança a levantar um adulto. Descobrimos como se orientavam os

marinheiros num tempo em que não existia GPS e percorremos o jardim à procura da arca do tesouro

"

 

 Para além da exposição os visitantes são ainda convidados a participar em iniciativas de divulgação

científica, muitas das quais realizadas fora de portas. Em tempo de férias a oferta é grande e variada,

destacando-se, em Agosto, as seguintes atividades:

 

 ? Dias 01, 13 e 16

 

 Que nos escondem as rochas da praia de Porto de Mós?

 

 Ponto de encontro: Zona pedonal da praia de Porto de Mós.

 

 Duração: 3h

 

 Dia 01 | 10h30

 

 Dia 13 | 08h20

 

 Dia 16 | 10h50

 

 Descrição: Será que a zona entre marés tem vida?

 

 Que tipo de seres poderão suportar condições de vida tão extremas?

 

 Venha ser biólogo por umas horas e responder a estas e outras questões!

 

 Inscrição obrigatória em http://www.cienciaviva.pt/veraocv/2011/

 

 ? Dias 03 e 31 | 10h30

 

 Navegar pela água da torneira - visita à ETA de Alcantarilha

 

 Ponto de encontro: ETA de Alcantarilha, Silves

 

 Como Chegar: Tome a estrada nacional 269 entre Silves e Algoz, junto à estação ferroviária de

Alcantarilha, cruze a linha e siga na direção norte cerca de 500m.

 

 Duração: 2 h
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 Descrição: A Estação de Tratamento de Água de Alcantarilha abastece os concelhos do Barlavento

Algarvio. Esta visita permitir-lhe-á conhecer as técnicas e procedimentos associados ao tratamento da

água para consumo.

 

 Inscrição obrigatória em http://www.cienciaviva.pt/veraocv/2011/

 

 ? Dias 10 e 24 | 16h00

 

 Geologia a cada esquina

 

 Ponto de encontro: Centro Ciência Viva de Lagos

 

 Duração: 2 h

 

 Guia: Margarida Agostinho

 

 Descrição: Que rochas temos nas fachadas dos nossos edifícios? Qual a origem das rochas

ornamentais mais utilizadas na cidade de Lagos?

 

 Vamos passar a olhar com outros olhos para as rochas presentes no nosso dia-a-dia!

 

 Inscrição obrigatória em http://www.cienciaviva.pt/veraocv/2011/

 

 ? Dias 11 e 25 | 17h

 

 Castelo e Muralhas de Lagos

 

 Ponto de encontro: Cais Velho, Praça do Infante.

 

 Duração: 2 h

 

 Guia: Arqueólogo Rui Parreira

 

 Org.: Centro Ciência Viva de Lagos em conjunto com a Associação Portuguesa dos Amigos dos

Castelos.

 

 Descrição: Neste percurso em Lagos serão abordadas as questões da geometria e da balística,

mostrando plantas das muralhas, do forte da Ponta da Bandeira e um esquema dos dispositivos

defensivos da Praça de Lagos.
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 ? Dias 12 e 26 | 19h

 

 Vamos ouvir os morcegos de Lagos

 

 Ponto de encontro: Centro Ciência Viva de Lagos

 

 Duração: 2 h

 

 Descrição: Será possível encontrar morcegos na cidade?

 

 Após uma ligeira explicação teórica para desmistificar crenças e mitos, vamos à "caça" de morcegos

na cidade de Lagos.

 

 Inscrição obrigatória em http://www.cienciaviva.pt/veraocv/2011/

 

 ? Dias 14 e 30

 

 Que nos escondem as rochas da praia da Luz?

 

 Ponto de encontro: Zona pedonal junto à Fortaleza da Praia da Luz.

 

 Dia 14 | 09h50

 

 Dia 30 | 10h15

 

 Descrição: Será que a zona entre marés tem vida?

 

 Que tipo de seres poderão suportar condições de vida tão extremas?

 

 Venha ser biólogo por umas horas e responder a estas e outras questões!

 

 Inscrição obrigatória em http://www.cienciaviva.pt/veraocv/2011/

 

 ? Dias 14 e 28

 

 Navegando na Caravela "Boa Esperança"

 

 Ponto de encontro: Cais da Caravela, junto à marina de Lagos.
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 Caso as condições de mar sejam desfavoráveis, esta atividade será reagendada em dia e hora a

combinar com o público inscrito.

 

 Dia 14 | 15h00

 

 Dia 28 | 13h30

 

 Descrição: Conheça um pouco mais sobre a navegação da época dos descobrimentos viajando

connosco na réplica de uma caravela portuguesa. Desvende as manobras deste navio, a vida do

mareante, os antigos instrumentos e técnicas de navegação nesta viagem a bordo da caravela "Boa

Esperança" ao longo da costa de Lagos.

 

 Inscrição obrigatória em http://www.cienciaviva.pt/veraocv/2011/

 

 Até 09 de Setembro

 

 FÉRIAS COM CIÊNCIA

 

 Diariamente, de terça a sexta-feira, à tarde, sessões para crianças e jovens.

 

 Como este ano se comemora o Ano Internacional da Química e também o Ano Internacional da

Floresta, incidimos nestes temas.

 

 Atividade paga e sujeita a inscrição. Informações pelo telefone 282 770 000.

 

 2011-08-05

 

 Algarve Directo
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Universidade do Algarve é parceira do primeiro mestrado europeu em enfermagem
avançada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/08/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=118649

 

A Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve (UAlg) é parceira no mestrado Erasmus

Mundus Emergency and Critical Care Nursing (EMECC Nursing), o primeiro na Europa a oferecer um

diploma conjunto em enfermagem avançada.

 

 Além da UAlg, integram este projeto a Universidade de Oviedo (Espanha), que coordena, o Instituto

Politécnico de Santarém e a Universidade da Helsínquia (Finlândia). Este mestrado terá 25 vagas.

 

 Para esta candidatura, a União Europeia avaliou 177 propostas, tendo sido aprovadas 30. O EMECC

Nursing integra os 10 novos programas designados para financiamento.

 

 Os mestrados Erasmus Mundus são cursos integrados de alta qualidade desenvolvidos por um

consórcio de, no mínimo, três universidades de países europeus diferentes.

 

 Para serem selecionados, os programas de mestrado devem ser integrados, aspeto que se traduz na

existência de um período de estudos em, pelo menos, duas das três universidades que constituem o

consórcio, que culminará com a obtenção de um diploma conjunto, duplo ou múltiplo.

 

 O EMECC Nursing visa preparar enfermeiros para agir em situações de emergência e cuidar de

indivíduos em estado crítico. Este programa combina preparação teórica, metodológica e actividades

de investigação, comunicação e gestão de situações críticas e componentes práticas com as

tecnologias mais avançadas.

 

 Os estudantes que desejem frequentar o EMECC Nursing poderão solicitar uma bolsa à União

Europeia. Para os alunos provenientes de países terceiros, as bolsas oscilam entre os 16 e os 48 mil

euros; para os jovens europeus, o apoio será entre os 10 e os 23 mil euros.

 

 Para mais informações, os interessados poderão contactar o endereço eletrónico essualg@ualg.pt.

 

 Redacção/RS
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 09:03 sexta-feira, 05 agosto 2011
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Cineasta norte-americano lecciona curso de realização e argumento na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/08/2011

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=631ceaa1abe4dcc8659f7477bbe1f4bf

 

Tavira, 5 Ago (Rádio Horizonte Algarve)

 

 O cineasta norte-americano Matt Cimber vai dar um curso de realização e argumento na Universidade

do Algarve durante o próximo mês de Outubro.

 

 Este curso tem 20 vagas disponíveis, podendo os alunos desenvolver e concretizar as suas ideias,

produzindo curtas-metragens sob a direcção do referido cineasta.
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Algarve - Associação Plataforma Mar quer potenciar sector das pescas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/08/2011

Meio: Café Portugal.net

URL: http://www.cafeportugal.net/pages/noticias_artigo.aspx?id=3834

 

Empresas privadas e entidades públicas unem-se para desenvolver estratégias que potenciem o sector

da pesca e do turismo no Algarve. Plataforma Mar do Algarve ? Associação para a Dinamização do

Conhecimento apela a todos que partilhem ideias e problemas relacionados com o sector do mar.

 

 Café Portugal | sexta-feira, 5 de Agosto de 2011

 

 Apelo a todos aqueles que têm pequenas e médias empresas e micro empresas para trazerem ideias

e problemas relacionados com o sector do mar até à plataforma para trabalharmos em conjunto,

desafiou Daniel Machado, da Ecoceanus, empresa algarvia de turismo ecológico que faz parte da

comissão instaladora da nova plataforma.

 

 A Plataforma Mar do Algarve - Associação para a Dinamização do Conhecimento e da Economia do

Mar no Algarve tem como associados fundadores iniciais cinco entidades: três empresas privadas e

três públicas.

 

 A plataforma tem como objectivo potenciar, valorizar e dinamizar o conhecimento e a economia do

mar, através da inovação (investigação) e concertação de interesses para uma estratégia comum no

cluster nacional do mar, explicam os associados, que vão eleger a direcção até Outubro próximo.

 

 Temos de ter políticas mais assertivas na área do mar, declarou André Dias, pescador e empresário

da sardinha, elegendo o trabalho em rede e a internacionalização de produtos do mar algarvio como

um passo seguro para o futuro das pescas, que estão a perder competitividade.

 

 Criar escolas e centros de formação, organizar feiras e congressos relacionados com o mar, prestar

assistência técnica aos associados, promover produtos do mar no mercado externo e acompanhar e

avaliar o trabalho em rede da Plataforma Mar do Algarve são algumas das atribuições desta recente

associação.

 

 A comissão instaladora para a Plataforma Mar do Algarve foi constituída a 20 de Julho em Olhão. A

sede da associação é no Campus das Gambelas, na Universidade do Algarve (Faro).
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 O projecto de constituição da associação começou a formar-se há um ano, quando a Comissão de

Coordenação e Desenvolvimento Regional iniciou os primeiros contactos com parceiros públicos, como

a delegação do Sul do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos.

 

 A ArrifanaMar, empresa dedicada à pesca da sardinha em Portimão, a Sopromar, empresa familiar de

construção e estaleiros navais de Lagos, e a Ecoceanus, empresa de ecoturismo, são os três privados

que fazem parte da comissão instaladora, em conjunto com a Universidade do Algarve e os municípios

de Faro, Olhão e Portimão. Há, no entanto, mais empresas e autarquias algarvias com intenções de se

associar.
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Cineasta norte-americano lecciona curso de realização e argumento na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/08/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=19035&visual=8&id=0&print_article
=1

 

05-08-11

 

 Matt Cimber vai dar um curso de realização e argumento na Universidade do Algarve durante o

próximo mês de Outubro. Este curso tem 20 vagas disponíveis, podendo os alunos desenvolver e

concretizar as suas ideias, produzindo curtas-metragens sob a direcção do referido cineasta.

 

 Esta iniciativa é promovida pelo Centro em Investigação em Artes e Comunicação (CIAC), pelo

Departamento de Línguas, Comunicação e Artes da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais e pela

Algarve Film Commission.

 

 As aulas decorrerão todas as sextas (horário pós-laboral) e sábados, a partir do dia 14, no Campus da

Penha da Universidade do Algarve.

 

 As pré-inscrições podem ser efectuadas até 31 de Agosto, enviando e-mail com CV para

secretaria.ualg@ciac.pt. Já as inscrições decorrem a partir de 1 de Setembro na secretaria da

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, no Campus de Gambelas, das 8h30 às 12h30 e das 14h00

às 17h30. Os interessados deverão fazer-se acompanhar do CV, do Cartão de Cidadão ou do BI e do

NIF.

 

 Para consultar a filmografia de Matt Cimber

 

 http://www.imdb.com/name/nm0162343/

 

 

Fernão Mendes Pinto em livro de historiador algarvio

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 05/08/2011

Meio: Voz de Quarteira
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Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Energia das Marés motiva curso de verão na Universidade do Algarve

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 04/08/2011

Meio: Barlavento

 

Energia das Marés motiva curso de verão na universidade do Algarve A Universidade do Algarve  vai

acolher, de 4  a 13 de agosto, o primeiro Curso de Verão  «Energised by the Sea…The  Tidal Power!»,

organizado  pelo BEST Faro Algarve.

Conhecido o interesse do  país e da Europa em apostar nas energias renováveis,  não só pelo fomento

de uma  maior qualidade ambiental,  mas também como forma de  ir ao encontro do grande objetivo

que é a independência  energética, durante 10 dias,  vai ser dada a oportunidade  a 22 estudantes das

melhores  universidades da Europa, de  20 nacionalidades diferentes,  para conhecer, estudar e

apresentar possíveis soluções para  um eficaz aproveitamento da,  ainda bastante desconhecida,

energia das marés.

A coordenação científica  do curso está a cargo do professor Duarte Duarte, da Universidade do

Algarve, e terá  como caso de estudo a Ria  Formosa, mais concretamente a barra de Faro-Olhão, por

onde passam, a cada seis horas, cerca de 17 milhões de  metros cúbicos de água.

Havendo o potencial energético, mas não existindo sistemas que permitam o aproveitamento desta

energia no  local de estudo, o que se pretende é que, no final do curso, os participantes de diferentes

áreas de estudo, e com  os conhecimentos adquiridos  ao longo dos 10 dias, desenvolvam e

apresentem publicamente projetos inovadores  resultantes do ambiente multicultural, multidisciplinar

e  de discussão que será promovido ao longo do evento.

Este evento irá contar  com o apoio da Universidade do Algarve, Câmara Municipal de Faro, Ciência

Viva  - Agência Nacional para a  Cultura Científica e Tecnológica, Faculdade de Economia  da

Universidade do Algarve,  Alstom, Instituto Português  da Juventude, ANA-Aeroporto de Faro,

CRIA–Divisão de Empreendedorismo e  Transferência de Tecnologia  da Universidade do Algarve,

Fundação Calouste Gulbenkian, Câmara Municipal  de Sines.

O BEST (Board of European Students of Technology) FaroAlgarve, recentemente fundado também na

Universidade do Algarve  (UAlg), é uma ONG de estudantes de engenharia sem  fins lucrativos.

Está presente em 30 países da Europa, organizados  em 89 universidades, que coordenam os seus

esforços de  forma a providenciar aos estudantes oportunidades de  formação complementar em

temas variados, tais como  tecnologia, economia, gestão  e marketing, ou na participação em

competições de engenharia e feiras de emprego.

Trata-se da maior associação europeia de estudantes  de engenharia, ciências e tecnologia. Reúne
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cerca de 3000  membros envolvidos ativamente na organização, contando com um público-alvo  de

cerca de um milhão de estudantes de toda a Europa.

 

 

Naviera Armas abre portas a alunos da Escola Náutica Infante D. Henrique

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 04/08/2011

Meio: Barlavento

Jornalistas: Ana Sofia Varela

 

Naviera Armas abre portas a alunos  da Escola Náutica Infante D. Henrique «Volcán de Tinamar»

transporta o dobro  dos passageiros entre Portimão e o Funchal Futuros oficiais da marinha  mercante

têm a oportunidade  de começar em Portimão, este verão,  uma viagem que os ensinará  a trabalhar

num barco a sério ana sofia varela | barlavento.anasofia@mail.telepac.pt A viagem que os 50 alunos

da  Escola Superior Náutica Infante D. Henrique (Lisboa)  vão fazer no ferry que liga  Portimão ao

Funchal (Madeira) e às Canárias ficará  para sempre nas suas memórias. Será a primeira vez que

tomam contacto com as tarefas numa embarcação como o  «Volcán de Tijarafe», para conhecer na

prática técnicas e  metodologias de navegação.

O protocolo, assinado entre a Escola Superior e a empresa Navieira Armas, prevê  a concretização

destas viagens de estágio. Todos os domingos até 18 de setembro,  um máximo de quatro alunos

acompanha a rotina desta ligação marítima, «sem qualquer encargo quer para os  estudantes, quer

para o estabelecimento de ensino», disse  em entrevista ao «barlavento»  o comandante Sousa

Coutinho, da direção da Escola.

Durante as viagens, os  alunos acompanham os oficiais do navio em diversas  tarefas. Após esta

experiência, os estagiários começarão a frequentar o 2º ciclo de  formação, com um grau académico

de mestrado, para ascender às funções máximas  de comandante e de chefe de  máquinas. «A Escola

Náutica não pode garantir que  esta experiência seja repetida, embora o desejasse, pois  a Armas,

com esta disponibilidade, dispõe de um contravalor económico de cerca de  50 mil euros», afirmou o

comandante.

Esta oportunidade, que  se inicia em Portimão, todas as semanas, oferecerá a  possibilidade de

adquirir  mais conhecimentos de Segurança Marítima, Navegação e Manobra, Estabilidade  e

Carregamento, Máquinas  Marítimas, Eletricidade e  Eletrónica, Automação, Controlo e Comunicações.

Por outro lado, aprenderão «rotinas da vida a bordo,  como a organização do serviço de quartos, os

alojamentos  e as refeições, o balanço do  navio, as funções de cada tripulante», ilustrou Sousa

Coutinho. Já nos portos de Portimão, Funchal e Canárias, as  autoridades portuárias, marítimas e

municipais colaboram com os alunos, havendo  uma interação entre o navio,  o porto e a cidade.

E no caso do porto algarvio, os alunos podem ficar a  saber como se faz o transporte de determinados

produtos.  «As ligações a partir de Portimão para a Madeira e Canárias permitem desembaraçar

vários tipos de carga, carregada em camiões com origem distante do porto, sendo  de natureza

Página 116



A117

variada, como é  o caso dos animais vivos (bovinos), que obrigam a cuidados especiais durante a

viagem», adiantou.

É por estas razões que a  experiência é preciosa, pois  as escolas náuticas têm simuladores que

substituem a figura do navio-escola e apesar de terem os equipamentos  necessários, só num caso

como este, onde efetuam as  tarefas a bordo, é possível ganhar mais experiência.

Esta viagem, «que se traduz num protocolo pioneiro  entre uma escola lusa e uma  empresa

espanhola, enriquece a formação e proporciona  aos jovens estudantes uma  maior elevação das suas

qualificações. A formação é muito avançada no nosso país, o  que faz com que os portugueses tenham

uma empregabilidade total em qualquer marinha do mundo», justificou  Graco Trindade, chefe de

pilotagem da Autoridade Portuária (Portimão). E nem se  sabe se muitos deles vão optar pelo porto de

Portimão,  dado o crescimento da atividade neste concelho.

Por isso, uma hipótese  que não deve ser descartada,  devido a aumento do movimento nos portos do

Algarve,  é também a criação de protocolos com a Universidade do  Algarve. A evolução da dinâmica

dos portos, acrescentou Sousa Coutinho, «criará condições para a formação  de especialização STCW

(Standards of Training and  Certification Watchkeeping  Convention) na região, de  forma a potenciar

o emprego de marítimos portugueses, em navios de passageiros e ferries». Outra opção,  segundo

Graco Trindade, poderá passar por criar condições para que, quem se forme  em hotelaria e turismo

no Algarve, tenha «complementos  de formação dados pela Escola Náutica, reunindo certificados que

lhes permitam  também ter uma experiência  a bordo dos navios».

Desde o dia 31 de julho, o  super-ferry «Volcán de Tinamar» passou a assegurar a ligação marítima

entre Portimão e o Funchal, o  que irá suceder até final de  setembro.

Esta viagem inaugural  também se revestiu de especial importância porque  nela seguiram as viaturas,

 os pilotos, o pessoal técnico  e demais logística destinada  à próxima edição do Rally  Vinho da

Madeira.

O «Volcán de Tinamar», pertencente ao armador Naviera Armas, distingue-se do ferry «Volcán de

Tijarafe», que irá para manutenção, por fatores como  a modernidade, o conforto proporcionado aos

passageiros e as dimensões.  Entre outras caraterísticas, o navio possui 178 metros de comprimento e

30  mil toneladas de arqueação  bruta, estando preparado  para transportar 1457 passageiros, mais

do dobro dos  que podem embarcar no ferry que será temporariamente substituído. Possui ainda  122

camarotes e uma capacidade de 2010 metros lineares para carga rodada, deslocando-se em serviço a

uma  velocidade média de 24,5 nós.

 

 

Casa renovada atrai miúdos e graúdos a testar ciência em Lagos

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 04/08/2011

Meio: Barlavento

Jornalistas: Ana Sofia Varela
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Casa renovada atrai miúdos e graúdos  a testar ciência em Lagos Recriação dos tempos dos

Descobrimentos deu o mote à inauguração dos novos módulos  do Centro de Ciência Viva,  que este

verão vão rivalizar  com as idas à praia ana sofia varela | barlavento.anasofia@mail.telepac.pt Um

novo farol no jardim, um  submarino que pode ser comandado por qualquer aventureiro ou uma arca

do tesouro são apenas alguns dos  novos ingredientes do Centro de Ciência Viva de Lagos,  que tem

como lema «é proibido não mexer». Com uma  casa renovada, uma fachada  apelativa e novos

módulos,  inaugurados na segunda feira, o Centro, situado na antiga  Casa Fogaça, junto ao Mercado

de Lagos, dá as boas-vindas às férias de verão.

O presidente da Câmara Júlio Barroso foi o primeiro a estrear o submarino, que  agora ocupa um dos

espaços  no interior do Centro. «Acho  que os módulos estão ainda  bem conseguidos e mais

apelativos, mas mantêm o caráter lúdico e científico», disse  ao «barlavento», depois de ter

experimentado as novidades.  É que se engana quem pensa  que esta é uma casa só para  crianças.

«Este é um bom exemplo da democratização da ciência, que não pode ficar encerrada nos

laboratórios, sem  que a sociedade tenha acesso aos conhecimentos», afirmou o autarca. Por isso,

«em  cada brincadeira há sempre  uma lição, um conceito, uma  aprendizagem, pois os monitores

acompanham os visitantes em todo o percurso,  explicando as funções e como  são manuseados os

instrumentos», acrescentou Júlio  Barroso.

A democratização da ciência é uma das razões que  levou também a Universidade do Algarve a tornar-

se  associada deste Centro. «A  Universidade formalizou há  um mês a sua adesão e encaramos esta

participação como  um elemento básico de mobilização científica», sublinhou João Guerreiro, reitor  da

UAlg. O objetivo é levar  para fora dos muros do estabelecimento de ensino a ciência, divulgando-a

entre os  mais novos.

Assim, há que dar asas à  imaginação para aprender,  quer subindo ao novo farol,  quer espreitando

pelo periscópio dum submarino, procurando a arca do tesouro  escondida num dos recantos do jardim

ou vestindo a  pele de um marinheiro, para  ficar a conhecer a rotina de  uma viagem a bordo de uma

caravela. «Apesar de não estar junto ao Centro de Ciência Viva, Lagos tem também  uma instalação

que queremos ver associada de forma  permanente, que é a réplica  da caravela Boa Esperança»,

afirmou o edil lacobrigense.  Para contextualizar o tema  deste Centro de Ciência Viva,  durante a

inauguração, o grupo Sete Mares explicou como  funciona o astrolábio, recriou  lutas de espadas e a

dança do  ventre, trazida de África através de uma «cativa moura  de beleza exótica». Contou a

história dos tempos em que o  GPS estava longe de ser uma  realidade e em que as cartas  de mar e

terra ou o astrolábio  eram as ferramentas necessárias para os navegadores não  se perderem nos

imensos e  desconhecidos oceanos.

Mas nada melhor do que  aprender a mexer nestes instrumentos de auxílio à navegação no Centro de

Ciência  Viva de Lagos, que está instalado num antigo solar setecentista, de traça pombalina.  E além

das exposições, a programação inclui ainda palestras e oficinas experimentais  e astronómicas para

todas as  idades.
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Empresas e entidades públicas unidas na Plataforma Mar do Algarve

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 04/08/2011

Meio: Jornal do Algarve

Jornalistas: Autor Desconhecido

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Peregrinações de Fernão Mendes Pinto à lupa de Rosa Mendes

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 04/08/2011

Meio: Jornal do Algarve

Jornalistas: Autor Desconhecido

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Curos de Verão

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 04/08/2011

Meio: Correio da Manhã

 

O sistema lagunar da Ria Formosa é o ponto de partida para o primeiro curso de Verão sobre energia

das marés na Universidade do Algarve, que arranca hoje, com estudantes de vinte nacionalidades.
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Algarve: 1ª mestrado europeu de "Enfermagem Avançada" abre na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/08/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=46936

 

04-08-2011 19:55:00

 

 Os enfermeiros da Universidade do Algarve (UAlg) vão poder testar situações de emergência e

formarem-se em cuidados a pessoas em estado crítico no âmbito do primeiro mestrado europeu de

"Enfermagem Avançada" que abre no próximo ano letivo com 25 vagas no Algarve.

 

 O programa do novo mestrado combina preparação teórica, metodológica, atividades de investigação,

comunicação e gestão de situações críticas e componentes práticas com as tecnologias mais

avançadas.

 

 A Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve vai ser a parceira da UAlg neste mestrado.

 

 Sendo este um mestrado integrado (Erasmus Mundus), além da UAlg, integram o projeto a

Universidade de Oviedo (Espanha), que coordena, o Instituto Politécnico de Santarém e a

Universidade da Helsínquia (Finlândia).

 

 Das 177 propostas avaliadas pela União Europeia apenas 30 foram aprovadas, entre elas a da UAlg,

que integra os 10 novos programas designados para financiamento.

 

 Os estudantes que desejem frequentar o mestrado podem solicitar uma bolsa à União Europeia.

 

 Para os alunos provenientes de países terceiros, as bolsas oscilam entre 16 e 48 mil euros, enquanto

para os europeus o apoio será entre dez e 23 mil euros.
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UAlg é parceira do primeiro mestrado europeu em Enfermagem Avançada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/08/2011

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=cd7214aaa777172bb782f7d0efddab82

 

Tavira, 4 Ago (Rádio Horizonte Algarve)

 

 A Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve é parceira no Mestrado Erasmus Mundus

"Emergency and Critical Care Nursing" (EMECC Nursing).

 

 Além da UAlg, integram este projecto a Universidade de Oviedo (Espanha), que coordena, o Instituto

Politécnico de Santarém e a Universidade da Helsínquia (Finlândia). Este Mestrado é o primeiro na

Europa a oferecer um Diploma conjunto em Enfermagem Avançada e terá 25 vagas.
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Enfermeiros aprendem situações de emergência no 1ª mestrado europeu de
"Enfermagem Avançada"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/08/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=118654

 

Os enfermeiros da Universidade do Algarve (UAlg) vão poder testar situações de emergência e

aprender a prestar cuidados a pessoas em estado crítico no âmbito do primeiro mestrado europeu de

"Enfermagem Avançada" que abre no próximo ano letivo com 25 vagas no Algarve.

 

 O programa do novo mestrado combina preparação teórica, metodológica, atividades de investigação,

comunicação e gestão de situações críticas e componentes práticas com as tecnologias mais

avançadas.

 

 A Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve vai ser a parceira da UAlg neste mestrado.

 

 Sendo este um mestrado integrado (Erasmus Mundus), além da UAlg, integram o projeto a

Universidade de Oviedo (Espanha), que coordena, o Instituto Politécnico de Santarém e a

Universidade da Helsínquia (Finlândia).

 

 Das 177 propostas avaliadas pela União Europeia apenas 30 foram aprovadas, entre elas a da UAlg,

que integra os 10 novos programas designados para financiamento.

 

 Os estudantes que desejem frequentar o mestrado podem solicitar uma bolsa à União Europeia.

 

 Para os alunos provenientes de países terceiros, as bolsas oscilam entre 16 e 48 mil euros, enquanto

para os europeus o apoio será entre dez e 23 mil euros.

 

 Redacção/RS

 

 18:19 quinta-feira, 04 agosto 2011
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Entidade Regional de Turismo analisa efeitos do Allgarve

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 04/08/2011

Meio: Postal do Algarve

Jornalistas: Ricardo Claro

 

Entidade Regional de Turismo  analisa efeitos do Allgarve Universidade do Algarve recebe encomenda

de estudo sobre o programa de promoção turística e cultural Ricardo Claro ricardoc.postal@gmail.com

A ENTIDADE REGIONAL de Turismo do Algarve encomendou um estudo à Faculdade  de Economia da

Universidade  do Algarve sobre o programa  Allgarve, que pretende aferir a  importância deste

programa  do Ministério da Economia  e do Instituto de Turismo de  Portugal para a região e muito em

particular para o sector  do turismo.

O estudo, que avançou para  o terreno no fi m de Julho, “estará pronto em Janeiro”, avançou ao

POSTAL em primeira  mão o presidente da ERTA,  António Pina.

Entretanto, a ERTA receberá  faseadamente dados do estudo até às conclusões fi nais que  permitirão

analisar, iniciativa  a iniciativa, o programa desde  logo no que respeita ao grau  de satisfação das

pessoas que  assistem a cada evento da extensa programação integrada  no Allgarve, adiantou ao

POSTAL o responsável pelo programa, Augusto Miranda.

Mas o estudo vai mais longe  e através de uma bateria de inquéritos promete averiguar os  efeitos do

programa Allgarve  ao nível dos operadores turísticos regionais, dos turistas nas  partidas do

Aeroporto de Faro,  dos empresários do sector turístico na região e dos agentes  institucionais,

nomeadamente  as câmaras algarvias.

Trata-se, de acordo com  Augusto Miranda, “de uma  ferramenta importante para  acompanhar a

evolução do  programa e consubstanciar decisões quanto a futuras edições  com bases sólidas de

análise”,  o que permitirá discutir o futuro do programa, “com base em  dados e não em meras

análises sediadas nas convicções de  cada um, por mais legítimas  que sejam”, acrescenta.

O ESTUDO E O FUTURO DO ALLGARVE António Pina realça “a  credibilidade e capacidade da

Universidade do Algarve enquanto entidade responsável  pelo desenvolvimento do estudo”. O que

decerto ajudará em  muito a ERTA a poder discutir  com o novo Governo as condições de continuidade

ou não  do programa Allgarve no futuro, muito em particular com  o novo ministro da Economia,

Álvaro Santos Pereira, que tutela a área.

É que os cortes na despesa  do Estado preconizados pelo  actual Governo e determinados em larga

medida pelo  memorando de entendimento com as instituições internacionais que asseguram o

financiamento de auxílio a  Portugal ameaçam todas as  áreas do sector público, pelo  que decerto o

Allgarve não  escapará à atenção do executivo liderado por Pedro  Passos Coelho.

Recorde-se que o programa  Allgarve teve um custo directo para os cofres do Estado  de dois milhões

de euros em  2011, a que acrescem os investimentos feitos na programação pelas autarquias e que se

 somarão aos custos orçamentais aquando da consolidação  de contas.

Certo é que a oferta cultural no Algarve seria em menor quantidade e qualidade  se o Allgarve não
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existisse,  pelo que mais vale prevenir  do que remediar e chegar à  discussão do futuro do programa

com números e dados  concretos.

Augusto Miranda, coordenador do programa Allgarve? D.R.

Entidade Regional do Turismo   analisa efeitos do Allgarve pág. 17 Turismo do Algarve  analisa

ALLGARVE >  O estudo foi encomendado à Faculdade de Economia da Universidade do Algarve pela

Entidade Regional de Turismo. António Pina quer conhecer melhor os efeitos do Allgarve na economia

da região.

Com os cortes orçamentais há que estar preparardo  para tudo e ter dados concretos é meio caminho

andado para defender a continuidade do programa  junto do Governo de Passos Coelho. p. 17
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Marés da Ria Formosa estudadas por alunos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/08/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=19005&visual=8&id=0&print_article
=1

 

04-08-11

 

 Ria Formosa, mais precisamente a zona da barra de Faro-Olhão (Algarve), vai ser o alvo de estudo de

22 alunos das melhores universidades da Europa e de 20 nacionalidades diferentes.

 

 'Energised by the Sea... The Tidal Power' é o nome do curso que visa a investigação da energia das

marés e que arranca já nesta quinta-feira (4 de agosto), na Universidade do Algarve.

 

 O sistema lagunar de Ria Formosa foi o local escolhido, uma vez que a cada seis horas passam ali

cerca de 17 milhões de metros cúbicos de água.

 

 Este evento é organizado pela BEST Faro Algarve, uma ONG de alunos de engenharia da Universidade

do Algarve, e terá a duração de dez dias, nos quais os alunos participantes irão "conhecer, estudar e

apresentar possíveis soluções para um eficaz aproveitamento da energia das marés", afirmou a

organização, ao diário online do Algarve.

 

 A BEST Faro Algarve confessou que "o potencial já existe", portanto, no final do curso, espera que os

jovens alunos sejam capazes de apresentar "projetos inovadores resultantes do ambiente

multicultural, multidisciplinar e de discussão", que lhes irão proporcionar durante estes dez dias.

 

 "Conhecido o interesse do país e da Europa em apostar nas energias renováveis, não só pelo fomento

de uma maior qualidade ambiental, mas também como forma de ir ao encontro do grande objetivo

que é a independência energética", explicou a associação de estudantes universitários de engenharia.

 

 A coordenação científica do curso está a cargo de Duarte Duarte, professor da Universidade do

Algarve. No final destes 10 dias, os participantes terão que apresentar os seus projetos realizados

durante o curso.
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UAlg é parceira do primeiro mestrado europeu em Enfermagem para casos críticos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/08/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=19007&visual=8&id=0&print_article
=1

 

04-08-11

 

 A Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve é parceira no Mestrado Erasmus Mundus

"Emergency and Critical Care Nursing" (EMECC Nursing).

 

 Além da UAlg, integram este projecto a Universidade de Oviedo (Espanha), que coordena, o Instituto

Politécnico de Santarém e a Universidade da Helsínquia (Finlândia).

 

 Este Mestrado é o primeiro na Europa a oferecer um Diploma conjunto em Enfermagem Avançada e

terá 25 vagas.

 

 Para esta candidatura, a União Europeia avaliou 177 propostas, tendo sido aprovadas 30. O EMECC

Nursing integra os 10 novos programas designados para financiamento.

 

 O EMECC Nursing visa preparar enfermeiros para agir em situações de emergência e cuidar de

indivíduos em estado crítico.

 

 Este programa combina preparação teórica, metodológica e actividades de investigação, comunicação

e gestão de situações críticas e componentes práticas com as tecnologias mais avançadas.

 

 Os estudantes que desejem frequentar o EMECC Nursing poderão solicitar uma bolsa à União

Europeia. Para os alunos provenientes de países terceiros, as bolsas oscilam entre os 16 e os 48 mil

euros; para os jovens europeus, o apoio será entre os 10 e os 23 mil euros.
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Curso sobre potencial energético das marés arranca hoje

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 04/08/2011

Meio: Público

 

O sistema lagunar da ria Formosa é o ponto de partida para o primeiro curso de Verão sobre energia

das marés na Universidade do Algarve (UAlg), que arranca hoje com 22 estudantes, de 20

nacionalidades diferentes, oriundos de universidades europeias. Ao longo de dez dias, vão estudar o

potencial energético das marés e as possíveis soluções para um eficaz aproveitamento daquela

energia alternativa. A zona da barra de Faro-Olhão vai ser o principal caso de estudo do curso.
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ADMINISTRADORES DOS SAS RECEIAM NOVO REGULAMENTO DE BOLSAS
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/08/2011

Meio: Canal Up.pt

URL: http://www.canalup.tv/?menu=noticia&id_noticia=9229

 

Neste momento, não é apenas a inexistência de regras de atribuição de bolsas de estudo que aflige os

administradores dos Serviços de Acção Social (SAS). A complexidade das futuras fórmulas, a

dependência de verbas comunitárias e a certeza do não adiantamento de bolsas podem levar a atrasos

dramáticos para os estudantes. No Algarve, as bolsas de Julho continuam por liquidar.

 

 "O nosso drama é esse, a tempestuosidade das necessidades dos bolseiros", desabafa João Carvalho.

O administrador dos SAS da Universidade do Porto diz que a estabilidade do próximo ano lectivo

"dependerá da celeridade, complexidade e qualidade do novo regulamento". Documento cuja

"alteração sistemática em nada ajuda os estudantes".

 

 Para Carlos Silva, o mais importante é que os apoios cheguem aos estudantes de "forma regular,

porque no ano anterior eram quase sempre pagos tardiamente". O que mais preocupa o responsável

pelos SAS da Universidade do Minho são os processos de alunos que ainda não tiveram oportunidade

de pedir o apoio: "para esses ainda nem sequer sabemos quando serão as candidaturas".

 

 "Não sei o que está a ser feito", atira Amadeu Cardoso, administrador dos Serviços de Acção Social da

Universidade do Algarve. Sem despachos orientadores ou normas técnicas sobre as quais trabalhar,

Amadeu Cardoso diz-se "preocupado com possíveis atrasos" dos dinheiros comunitários e com a

"catástrofe" que poderá representar o não adiantamento de bolsas, previsto no regime transitório do

ano lectivo passado.

 

 Ontem, no Parlamento, o ministro da tutela adiantou que as novas regras de acesso à bolsa irão

contemplar níveis de sucesso escolar acima dos 50%. Amadeu Cardoso avisa que tal medida irá

implicar "a perda de bolsa para muitos alunos".

 

 Bolsas de Julho ainda não foram pagas na U.Algarve

 

 "Há bolsas que ainda estão por liquidar" revela Amadeu Cardoso que ainda esta quarta-feira tentava

obter informações concretas, sobre prazos de pagamento, junto da Direcção-Geral do Ensino Superior.
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 O atraso vem confirmar a inexistência de verbas governamentais para financiamento de bolsas,

situação que o Ministério da Educação e Ciência classificou de "completamente nova" e que resolveu

com um pedido apressado a Bruxelas.

 

 Amadeu Cardoso não quis divulgar o número de estudantes da Universidade do Algarve que ainda

não receberam a bolsa do mês de Julho. O Canal UP não conseguiu apurar se esta será uma situação

isolada, sabendo no entanto que universidades como a do Minho, Coimbra e Beira Interior não têm

verbas em atraso.

 

 

Tesouros que o nosso mar esconde

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 04/08/2011

Meio: Visão

Jornalistas: Teresa Campos

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Algarve (quase) de graça

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 04/08/2011

Meio: Visão

Jornalistas: Sara Sá

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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IPBeja: Prevê abrir, em 2011/12, nove cursos de mestrado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/08/2011

Meio: Voz da Planície.pt

URL: http://www.vozdaplanicie.pt/index.php?q=C/NEWSSHOW/44989&t=30

 

2011-08-04 07:00

 

 O Instituto Politécnico de Beja (IPBeja) está a apostar na continuidade das suas formações e prevê

abrir, no próximo ano lectivo, nove cursos de mestrado, divididos por todas as escolas que integram

esta instituição de ensino superior da cidade.

 

 São nove os cursos de mestrado que o Instituto Politécnico de Beja (IPBeja) prevê abrir no próximo

ano lectivo. Formações de continuidade que vão ser leccionadas, nalguns casos, pela instituição e

noutros, em parceria com o Instituto Politécnico de Setúbal e a Universidade do Algarve.

 

 Ana Luísa Fernandes, vice-presidente do IPBeja, explicou que esta instituição de ensino superior da

cidade "está a apostar na continuidade das suas formações" e citou como exemplo "o mestrado em

Construção Civil, do Politécnico de Setúbal, que vai passar a ser leccionado, em 2011/12, também nas

instalações da Escola Superior de Tecnologia e Gestão".

 

 "Mas, a oferta formativa vai mais além e abrange todas as escolas do IPBeja", adiantou também Ana

Luísa Fernandes, identificando os outros cursos de mestrado previstos. "Para a Escola Superior Agrária

estão equacionados cursos de mestrado em três engenharias: Alimentar, Agronómica e do Ambiente.

Para a Escola Superior de Educação em Ensino na Especialidade de Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo

e Ensino Básico, Educação Especial no Domínio Cognitivo e Psicomotor e ainda, Psicogerontologia

Comunitária. Na Escola Superior de Saúde ainda não se sabe se vai voltar ou não a ser leccionado o

mestrado de Enfermagem de Saúde Comunitária. Na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, para

além do de Construção Civil, em parceria com o Politécnico de Setúbal, está previsto o de

Contabilidade, com a Universidade do Algarve e pela instituição, o de Engenharia de Segurança

Informática".

 

 "Neste momento, os cursos de mestrados previstos para o IPBeja, para o ano lectivo 2011/12, estão,

nalguns casos, a aguardar formalização através de protocolo e noutros a publicação em edital", frisou,

igualmente, a vice-presidente do Politécnico de Beja.
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 Ana Elias de Freitas

 

 

Segredos de verão

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 03/08/2011

Meio: Focus

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

A medicina oriental esforça-se por tratar a doença antes que ela se declare -

Entrevista a Inês Rocha

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 03/08/2011

Meio: Independente de Cantanhede

Jornalistas: António Veríssimo

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Primeira doutorada em Turismo pela Universidade do Algarve vive nas Caldas

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 03/08/2011

Meio: Jornal das Caldas

 

Reside nas Caldas da Rainha e é professora em Peniche, a primeira doutorada em Turismo  pela

Universidade do Algarve. Na sua tese, apresentada há dias, Sofia Eurico, 35 anos, natural  de Vila

Franca de Xira, aborda o ensino superior em turismo e graus de satisfação e empregabilidade.

A docente na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche concluiu que os  estudantes

em Turismo privilegiam a "imagem” da instituição universitária e a “empregabilidade” para escolher a

formação superior.      Os inquiridos para a tese de doutoramento - 166 no total - já estão inseridos

no mercado de  Avaliar o modelo de satisfação do consumidor (estudante/diplomado de Turismo) e

optimizar  o serviço prestado pelas instituições de ensino superior para corresponder, ou superar, as

expectativas do profissional em Turismo foram os objectivos principais do trabalho.
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“Este estudo nasce da necessidade que se faz sentir em relação à avaliação das instituições de ensino

superior e pensámos numa forma de avaliação que auscultasse o consumidor final e que é o

diplomado em Turismo”, explicou Sofia Eurico à agência Lusa.

A viver nas Caldas da Rainha há nove anos, é formada em Línguas e Literaturas Modernas  na

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com um mestrado sobre como a poesia é  Primeira

doutorada em Turismo pela Universidade do Algarve vive nas Caldas n

 

 

Projecto-piloto promete inovar a aldeia de Querença

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 03/08/2011

Meio: Louletano

Jornalistas: Sílvia Inácio Martins

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Faro - Energia das marés

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 03/08/2011

Meio: Correio da Manhã - Algarve

 

A Universidade do Algarve acolhe, de 4 a 13 de Agosto, o Primeiro Curso de Verão sobre Energia das

Marés. Terá 20 estudantes, de várias universidades europeias.
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Bolsa de Técnico de Investigação (m/f) (03-08-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/08/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=40408&bl=1&viewall=true

 

Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR)

 

 No âmbito do projecto PTDC/MAR/112792/2009

 

 Ref. ª: CCMAR/BTI/0031/2011

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR) - através do Grupo de Investigação Científica

ALGAE - Marine Plant Ecology () abre concurso para atribuição de uma Bolsa de Técnico de

Investigação, no âmbito do projecto 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:

 

 . Extracção de ADN de amostras de água;

 

 . Determinação da abundância do bacterioplâncton, especificamente víbrios, na água por técnicas de

microscopia de epifluorescência e de plaqueamento em meios de cultivo;

 

 . Análise da diversidade total do bacterioplâncton (i.e. domínios Bacteria e Archaea) na água por PCR-

DGGE ("Denaturing Gradient Gel Electrophoresis");

 

 . Análise da diversidade de bactérias com potencial patogénico (e.g. Vibrio spp. e Pseudomonas spp.)

na água de cultivo de peixe por PCR-DGGE;

 

 . Manutenção de culturas bacterianas em laboratório.

 

 Doutor Rodrigo da Silva Costa, Investigador Auxiliar no CCMAR.

 

 1. Licenciatura em Ciências Biológicas, Bioquímica, Biologia Marinha ou cursos relacionados.

 

 1. Experiência em trabalho de laboratório (40 %);
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 2. Experiência em de técnicas e métodos laboratoriais na área da microbiologia (30%);

 

 3. Média final das disciplinas do curso (30 %).

 

 Duração de 12 meses, com inicio previsto para 24 de Outubro de 2011, em regime de exclusividade,

eventualmente prorrogada até um máximo total de 18 meses, conforme regulamento de bolsas de

investigação cientifica do CCMAR em.

 

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

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

 

 De 01 a 12 de Agosto de 2011.

 

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

incluir carta de motivação, uma cópia do certificado de habilitações, Curriculum vitae detalhado, cópia

de Bilhete de Identidade ou passaporte, número de identificação fiscal, e eventualmente referências.

 

 : As candidaturas devem ser enviadas para Centro de Ciências do Mar, Ref. ª:

CCMAR/BTI/0031/2011, Secretariado, Gab. 2.90, Edifício 7, Universidade do Algarve, Campus de

Gambelas, 8005-139 Faro ou por e-mail para. A recepção só é considerada válida após confirmação

por escrito.

 

 : A comunicação dos resultados da avaliação será feita até 30 dias úteis após o termo do prazo de

apresentação das candidaturas, mediante comunicação escrita.

 

 Professor Doutor Rui Orlando Pimenta Santos, Prof. Associado c/Agregação na Universidade do

Algarve e investigador no CCMAR (presidente do júri), Doutor Rodrigo Costa, 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.

 

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

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

Twitter em]
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Barra de Faro-Olhão em estudo na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/08/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=46878

 

03-08-2011 7:03:00

 

 A barra de Faro-Olhão, na Ria Formosa, é o caso de estudo escolhido para o primeiro curso de verão

"Energised by the Sea The Tidal Power!", que começa amanhã na Universidade do Algarve.

 

 A energia das marés, em particular a dinâmica da barra Faro-Olhão, em plena Ria Formosa, vai estar

em destaque no primeiro curso de verão organizado pelo Board of European Students of Technology

(BEST) Faro Algarve, entre 4 e 13 de agosto, na Universidade do Algarve (UAlg).

 

 Refira-se que a barra de Faro-Olhão tem um importante papel no equilíbrio do sistema lagunar da Ria

Formosa e por este local passam, a cada seis horas, cerca de 17 milhões de metros cúbicos de água.

 

 Participam na iniciativa 22 estudantes oriundos de universidades europeias, num total de 20

nacionalidades diferentes. A coordenação está a cargo de Duarte Duarte, docente na UAlg.

 

 O objetivo é estudar e apresentar possíveis soluções para um uso mais eficaz da energia das marés,

uma vez que existe potencial energético mas não estão implementados sistemas que permitam o seu

aproveitamento neste local.

 

 O BEST Faro Algarve, recentemente fundado também na Universidade do Algarve (UAlg), é uma ONG

de estudantes de engenharia sem fins lucrativos, presente em 89 universidades de 30 países da

Europa.
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Exposição "Dama no Jornal" Recycling project da Designer Susana Mendez no IPJ
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/08/2011

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=f6002b64f932b16eb8fc5cec2690beb9

 

Tavira, 3 Ago (Rádio Horizonte Algarve)

 

 No âmbito do Ano Internacional da Juventude e do Dia Internacional da Juventude, 12 de Agosto, a

Direcção Regional do Algarve do IPJ apresenta o trabalho da Designer Susana Mendez.

 

 Esta jovem algarvia, recentemente formada em Design de Comunicação na Universidade do Algarve,

tem um inovador projecto de reciclagem ao qual deu o nome de "Dama no Jornal".
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Ria Formosa e energia das marés unidas no primeiro curso de verão sobre energias
alternativas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/08/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=118574

 

O sistema lagunar da Ria Formosa é o ponto de partida para o primeiro curso de verão sobre energia

das marés na Universidade do Algarve (UAlg), que arranca na quinta-feira com estudantes de 20

nacionalidades diferentes.

 

 Vinte e dois estudantes, oriundos de várias universidades da Europa, vão estudar durante dez dias o

potencial energético das marés e as possíveis soluções para um eficaz aproveitamento daquela

energia alternativa.

 

 A Ria Formosa, nomeadamente a zona da barra de Faro-Olhão, vai ser o principal caso de estudo do

curso especial de verão, cuja coordenação científica está a cargo de Duarte Duarte, professor da

Universidade do Algarve.

 

 Na barra de Faro-Olhão passam a cada seis horas cerca de 17 milhões de metros cúbicos de água,

um potencial energético que está pouco aproveitado na região.

 

 No final, os alunos, de diferentes áreas de estudo, vão desenvolver e apresentar os projetos

realizados durante o curso.

 

 As candidaturas estão abertas a todos os alunos da Ualg e a inscrição tem o valor de 40 euros, com

despesas de alojamento, transporte e alimentação incluídas.

 

 Redacção/RS

 

 12:50 quarta-feira, 03 agosto 2011
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Estudantes de 20 países estudam Ria Formosa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/08/2011

Meio: Boas Notícias Online

URL: http://www.boasnoticias.pt/noticias_Estudantes-de-20-pa%C3%ADses-estudam-Ria-
Formosa_7504.html

 

Quarta-feira, 03 de Agosto de 2011

 

 Estudantes de várias nacionalidades vão estudar a energia das marés no primeiro curso de verão,

"Energised by the Sea The Tidal Power", organizado por uma ONG de estudantes de engenharia e pela

Universidade do Algarve.

 

 Durante dez dias, 22 estudantes das melhores universidades da Europa vão "conhecer, estudar e

apresentar possíveis soluções para um eficaz aproveitamento da energia das marés", explicou a BEST

Faro Algarve, uma associação de estudantes universitários de engenharia que organiza o evento, ao

diário online do Algarve.

 

 Segundo a organização, a iniciativa surge "como forma de ir ao encontro do grande objetivo que é a

independência energética".

 

 A Ria Formosa, mais concretamente a barra de Faro-Olhão, por onde passam a cada seis horas cerca

de 17 milhões de metros cúbicos de água será o caso de estudo destes investigadores.

 

 A organização diz que "o potencial energético" já existe, pelo que, no final, esperam que estes jovens

sejam capazes de apresentar "projetos inovadores resultantes do ambiente multicultural,

multidisciplinar e de discussão" que será promovido ao longo dos dez dias.

 

 A BEST (Board of European Students of Technology) Faro Algarve é uma ONG de estudantes de

engenharia sem fins lucrativos, recentemente fundada na Universidade do Algarve e que está presente

em 30 países da Europa e em 89 universidades, com cerca de 3000 membros.

 

 [Esta notícia foi sugerida por Ana Guerreiro Pereira]
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Linha do Vouga deveria promover integração regional

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 03/08/2011

Meio: Região de Águeda

 

O investigador da Universidade  do Algarve Manuel Margarido Tão  considerou, na última semana, que

a  redução de passageiros no transporte  ferroviário em Portugal “não tem  paralelo na Europa”,

lembrando que  “até redes como a da Grécia apresentam aumento de passageiros”. Sobre  a Linha do

Vouga, referiu que a Linha  do Vouga, desde que rentabilizada,  devia estar vocacionada para

promover a integração regional.

FERROVIAS VERSUS  AUTO-ESTRADAS O especialista da Faculdade de  Economia da Universidade do

Algarve, que falava durante uma audição pública parlamentar promovida  pelo Partido Ecologista ‘Os

Verdes’  (PEV) em sede da Assembleia da  República sobre o sector ferroviário, criticou a falta de

investimento  no transporte ferroviário em Portugal e apresentou alguns dados que  mostram que,

entre 1989 e 2009, o  transporte de passageiros baixou 42  por cento em Portugal.

Para comparar o investimento  nos últimos anos em Portugal na  construção de auto-estradas, em

detrimento do investimento no sector  ferroviário, Manuel Margarido Tão  indicou que a densidade da

rede  ferroviária a nível nacional é de  31 metros de linha por quilómetro  quadrado (Km2), um valor

abaixo  da média europeia, que se situa nos  47 metros de linha/Km2.

Contudo, na densidade da rede  de auto-estradas, Portugal está  bem acima da média da UE, com

176 metros de auto-estrada por  cada 1.000 habitantes, contra 138  metros/1.000 habitantes na UE.

DESINVESTIMENTO  AGRAVA CUSTOS O especialista apontou ainda  o desinvestimento no sector

ferroviário como factor de aumento  da dependência energética e de  agravamento dos custos

externos  no sector dos transportes, lembrou  que o plano ferroviário vigente data  de 1927 e

defendeu a urgência de  um plano ferroviário para o país.

“O sector rodoviário é imparável quanto a emissões de CO2, o  mesmo acontecendo com os gases  de

efeito de estufa. Quando isto  for taxado, vamos ter um problema complicado. Vai aumentar o  custo

das importações”, deixando  a economia em Portugal em desvantagem, defendeu.

Na apresentação que fez durante  a sessão, o especialista defendeu  igualmente a criação de “um

novo  paradigma de mobilidade para as  pessoas, num espaço nacional, mas  de fronteiras abertas,

fazendo do  transporte ferroviário o factor primordial de integração de mercados”,  aliviando a

dependência energética  do país. “Vamos fazer uma inversão  apenas numa situação de rotura”,

estimou.

ÁGUEDA NO  CONCEITO DE REDE Neste plano ferroviário urgente  para Portugal, o especialista insistiu

 na necessidade do conceito de rede,  defendendo que não basta acrescentar  troços ou linhas, sendo

necessário integrar “trajectos de natureza distinta,  mas que trabalham em sinergia”.

Este plano deveria ter, de acordo  com as directrizes expostas pelo  especialista da Universidade do

Algarve, linhas ou troços vocacionados para a integração nacional  (ligando as áreas metropolitanas de

 Lisboa e do Porto e os sistemas urbanos do Algarve, Baixo Mondego  e Minho entre si) e apontando

Página 139



A140

como  acção prioritária a ligação de Viseu  à linha convencional.

De acordo com Manuel Margarido Tão, numa segunda linha este  plano teria linhas ou troços de linha

vocacionados para a integração  regional, dando como exemplo os  “restos de sistemas de via métrica

em serviço – Aveiro/Águeda/Albergaria/Espinho – ou com tráfego  suspenso (Régua/Vila Real) que

precisam de ser modernizados”.

Esta rede integrada do sistema  ferroviário desenhada pelo especialista teria igualmente linhas ou

troços de linha vocacionados para  a integração transfronteiriça e ibérica, apontando o troço Pocinho/

Barca de Alva, para a integração  transeuropeia (Lisboa/Madrid),  para garantir a valência colectora/

distribuidora à rede transeuropeia e  para garantir “hinterland” portuário  Atlântico.  Linha do Vouga

deveria  promover integração regional Especialista critica falta de investimento no transporte

ferroviário e refere que a redução  de passageiros nos comboios em Portugal não tem paralelo na

Europa Professor universitário defende utilidade da linha do Vouga para promover integração regional

Professor da Universidade do Algarve defende  utilidade regional  da Linha do Vouga ÁGUEDA E

REGIÃO  3

 

 

Plataforma Mar do Algarve nasce para afirmar região algarvia nos assuntos do mar

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 03/08/2011

Meio: Região Sul

 

Plataforma Mar do Algarve nasce  para afirmar região algarvia  nos assuntos do mar Plataforma Mar

do Algarve  – Associação para a Dinamização do Conhecimento e da   Economia do Mar no Algarve é a

 designação de uma nova estrutura formalmente constituída  no passado dia 20 de julho, com  o

objetivo de afirmar a região  nos assuntos do mar.

A plataforma tem como  associados fundadores iniciais  cinco empresas – ArrifanaMar,  MarSensing,

Nautiber, Pedaços  de Mar e Sopromar –, a Universidade do Algarve e os municípios  de Faro, Olhão e

Portimão.

“Potenciar, valorizar e dinamizar o conhecimento e a  economia do mar, estimulando  a inovação, a

concertação de  interesses, esforços e actuação  dos diferentes agentes em torno de uma estratégia

comum”,  são os objetivos da associação.

A estrutura agora formada  adotará uma lógica de «cluster», “aproveitando de forma  sinérgica as

competências dos  diversos parceiros para fazer  emergir projectos sólidos e englobantes na área do

mar”.

De acordo com a comissão  instaladora da associação, “o  desenvolvimento de parcerias,  a

transferência de conhecimento e a inserção em redes  nacionais e internacionais” serão aspetos a que

a Plataforma  Mar do Algarve dará particular  atenção.

O nascimento desta nova  associação é mais um passo  no percurso iniciado em 2006,  quando se

realizou na região  a conferência internacional  «Maralgarve – Um Oceano de  Oportunidades», que
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promoveu  a reflexão e discussão alargada  sobre a temática do mar.

Desde então, diversas outras iniciativas tiveram lugar,  nomeadamente a elaboração  da Agenda

Regional do Mar  – Contributos para o Plano de  Acção para o Cluster Mar Algarve. Os resultados

destes debates “demonstraram a vantagem  estratégica de uma associação  que integrasse os

diversos intervenientes do sector do mar  no Algarve”.

O projeto de constituição da associação começou a  tomar forma há cerca de um  ano, quando a

Comissão de  Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve  iniciou os primeiros

contactos  com outros parceiros públicos,  nomeadamente a delegação do  Sul do IPTM e a

Universidade  do Algarve, que participaram  ativamente no processo e, posteriormente, com empresas

e  associações da região.

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”.

“Efetivamente, 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”, salienta a comissão.

Com esta iniciativa, assinala-se também, “os atores regionais marcam uma posição e  acompanham o

norte e o centro  do país, onde já foram constituídas associações similares”.

 

 

AAUAlg organiza diversos campeonatos nacionais universitários

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 03/08/2011

Meio: Região Sul

 

AAUAlg organiza diversos  campeonatos nacionais  universitários A Associação Académica da

Universidade do Algarve (AAUAlg),  através do seu serviço social de Desporto, obteve resposta

positiva a cinco candidaturas de organização de campeonatos nacionais  universitários no ano letivo de

2011/12.

As conquistas da academia algarvia, resultado da avaliação  efetuada pela Federação Académica de

Desporto Universitário,  envolvem diversas parcerias estabelecidas com entidades públicas  e privadas

da região algarvia.

Entre 9 e 11 de novembro, decorre o torneio de apuramento  do Campeonato Nacional Universitário

de futebol 11 masculino,  marcado para os campos do complexo da Penha e Horta da Areia,  em Faro.

No final do mês de novembro, entre 28 e 30, realiza-se na  sala polivalente da AAUAlg, no Instituto

Superior de Engenharia da  UAlg, os campeonatos nacionais universitários de xadrez, nas variantes de

rápidas equipas (mistas) e rápidas individual (mistas).

Já em 2012, entre 31 de março e 1 de abril, a Praia de Faro  acolhe o Campeonato Nacional
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Universitário de bodyboard, nas categorias feminino e masculino.

O Campeonato Nacional Universitário de karting (masculino e  feminino) realiza-se dia 9 de maio de

2012, no Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

Por fim, também em Portimão, a Área Desportiva da Praia da  Rocha acolhe a 3.ª etapa do

Campeonato Nacional Universitário de  voleibol de praia (masculino e feminino), dias 14 e 15 de maio

do  próximo ano.

A AAUAlg refere que a candidatura do Campeonato Nacional  Universitário de surf (feminino e

masculino) continua em apreciação, enquanto as propostas de futsal feminino e futebol de 7 não

foram aceites.

Em setembro, conclui-se o prazo das candidaturas à organização de outras modalidades e a

associação académica algarvia  prevê apresentar mais três candidaturas.

“Este é o resultado atual de um plano que pretende ser consolidado ao logo dos anos, promovendo por

um lado o reconhecimento nacional da instituição na organização destas iniciativas, assim  como o

decréscimo das despesas financeiros na participação das  mesmas, que caso se realizassem noutro

qualquer local ou região  representaria para a AAUALG as normais despesas de representação”, refere

a associação.

Os estudantes algarvios realçam ainda “a mais-valia resultante da presença prevista de

aproximadamente 400 participantes”,  entre técnicos, dirigentes e atletas representantes das diversas

academias nacionais, na totalidade das atividades conquistadas,  “o que representa mais um impulso

económico para o comércio  local nas datas agendadas de realização das provas”.
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Resoluções, requerimentos e esclarecimentos agitam hostes partidárias nadas
portagens
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/08/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=50663

 

O tema das portagens tem estado no topo da atualidade em todas as forças políticas do Algarve.

 

 Apenas um dia depois de o grupo parlamentar do PCP ter apresentado, na Assembleia da República,

um projeto de resolução, recomendando ao Governo a não introdução de portagens na Via do

Infante/A22, o Bloco de Esquerda seguiu as mesmas pisadas e apresentou resolução própria.

 

 Na essência, os documentos são idênticos no conteúdo, com ambas as forças políticas a utilizarem o

argumento de que aquela via foi construída com recurso ao orçamento público durante os XI, XII e

XIV Governos Constitucionais, assim como através de fundos comunitários, nomeadamente do Fundo

Europeu de Desenvolvimento Regional (Feder).

 

 Os pontos de acordo estendem-se ? falta de alternativas viáveis ? A22 e ? expectável perda de

competitividade que a região irá enfrentar com a introdução de portagens.

 

 No caso do PCP, a tónica é colocada na atividade económica da região, com os parlamentares a

considerar que as portagens vão encerrar empresas, aumentar o desemprego e agravar as injustiças e

desigualdades sociais.

 

 No caso do projeto de resolução do BE, os deputados lembram os estudos apresentados por

investigadores como Fernando Perna e Adriano Pimpão, da Universidade do Algarve, que

consideravam que o aumento da carga fiscal no Algarve levaria a região a perder competitividade face

? Andaluzia e teria efeitos negativos no crescimento do PIB.

 

 Há duas semanas, o tema portagens fez, aliás, correr muita tinta depois de Macário Correia ter

considerado que, face ao agravamento da situação económica do país e com os principais partidos do

arco da governabilidade comprometidos com a troika, deixou de haver possibilidade de o regime de

isenções ser considerado ou aprovado por qualquer um dos partidos políticos.

 

 As declarações provocaram uma onda de críticas de todos os quadrantes políticos, com o deputado
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socialista Miguel Freitas a questionar o ministro da Economia e Emprego sobre o calendário previsto

para a introdução de portagens na Via do Infante e a defender um regime de exceção para o Algarve

enquanto não estiverem concluídas as obras na EN125.

 

 Entretanto, na terça-feira passada, Macário Correia veio explicar, em comunicado, as suas

declarações sobre as portagens na Via do Infante. Invocando a Lei de Imprensa, enviou para os

órgãos de comunicação um documento que intitulou As portagens: o dito e o publicado, com nove

pontos centrais.

 

 Entre os argumentos apresentados, o presidente da Câmara de Faro afirma que, tal como vem

dizendo desde 2004, as portagens são injustas e geradoras de graves problemas para o Algarve,

embora compreenda as ansiedades do Governo nas graves circunstâncias das finanças públicas.

 

 Da mesma forma, Macário frisa que, a contragosto, os candidatos e deputados dos partidos do

anterior e do atual Governo assumiram, nos últimos meses, a inevitabilidade das portagens.

 

 No princípio do ano não estava cá a troika, não tínhamos o problema do rating como agora, nem se

falava no corte do subsídio de Natal. Não mudou apenas o Governo, mas mudaram muitas outras

realidades. E para pior, concluiu Macário Correia.

 

 2 de Agosto de 2011 | 08:52
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Energia das Marés motiva curso de verão na Universidade do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/08/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=50764

 

A Universidade do Algarve vai acolher, de 4 a 13 de agosto, o primeiro Curso de Verão "Energised by

the Sea.The Tidal Power!??, organizado pelo BEST Faro Algarve.

 

 Conhecido o interesse do país e da Europa em apostar nas energias renováveis, não só pelo fomento

de uma maior qualidade ambiental, mas também como forma de ir ao encontro do grande objetivo

que é a independência energética, durante 10 dias, vai ser dada a oportunidade a 22 estudantes das

melhores universidades da Europa, de 20 nacionalidades diferentes, para conhecer, estudar e

apresentar possíveis soluções para um eficaz aproveitamento da, ainda bastante desconhecida,

energia das marés.

 

 A coordenação científica do curso está a cargo do professor Duarte Duarte, da Universidade do

Algarve, e terá como caso de estudo a Ria Formosa, mais concretamente a barra de Faro-Olhão, por

onde passam, a cada seis horas, cerca de 17 milhões de metros cúbicos de água.

 

 Havendo o potencial energético, mas não existindo sistemas que permitam o aproveitamento desta

energia no local de estudo, o que se pretende é que, no final do curso, os participantes de diferentes

áreas de estudo, e com os conhecimentos adquiridos ao longo dos 10 dias, desenvolvam e apresentem

publicamente projetos inovadores resultantes do ambiente multicultural, multidisciplinar e de

discussão que será promovido ao longo do evento.

 

 Este evento irá contar com o apoio da Universidade do Algarve, Câmara Municipal de Faro, Ciência

Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, Faculdade de Economia da

Universidade do Algarve, Alstom, Instituto Português da Juventude, ANA-Aeroporto de Faro, CRIA-

Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia da Universidade do Algarve, Fundação

Calouste Gulbenkian, Câmara Municipal de Sines.

 

 O BEST (Board of European Students of Technology) FaroAlgarve, recentemente fundado também na

Universidade do Algarve (UAlg), é uma ONG de estudantes de engenharia sem fins lucrativos.

 

 Está presente em 30 países da Europa, organizados em 89 universidades, que coordenam os seus
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esforços de forma a providenciar aos estudantes oportunidades de formação complementar em temas

variados, tais como tecnologia, economia, gestão e marketing, ou na participação em competições de

engenharia e feiras de emprego.

 

 Trata-se da maior associação europeia de estudantes de engenharia, ciências e tecnologia.

 

 Reúne cerca de 3000 membros envolvidos ativamente na organização, contando com um público-alvo

de cerca de um milhão de estudantes de toda a Europa.

 

 2 de Agosto de 2011 | 15:08
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Ciência Viva de Lagos reabre após obras de 20 mil euros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/08/2011

Meio: Ciência Hoje.pt

URL: http://www.cienciahoje.pt/index.php?oid=50331&op=all

 

Nova imagem e exposições são mais apelativas aos vários públicos

 

 2011-08-02

 

 O CCVL está aberto desde Janeiro de 2009

 

 Luzes psicadélicas à noite e novas exposições fazem parte da mais recente imagem do Centro Ciência

Viva de Lagos (CCVL), que reabriu esta segunda-feira após obras no valor de 20 mil euros, avança a

Lusa.

 

 À agência, Rui Loureiro, presidente da direcção do CCVL, explicou que apesar de ter aberto as portas

ao público em Janeiro de 2009, ainda havia muitas pessoas, principalmente turistas, que não sabiam

da existência do Centro. Por este motivo,"decidimos fazer esta operação cenográfica para nos

tornarmos mais apelativos aos vários públicos", afirma o responsável.

 

 O tema central do Centro continua a ser 'Do astrolábio ao GPS', mas adaptaram-se e reformularam-

se alguns conteúdos, pintaram-se com cores vivas as paredes outrora brancas, e montou-se um

sistema de"luzes psicadélicas que à noite chamam a atenção de quem passa na marginal e olha para o

alto da encosta onde se ergue este espaço", descreve Rui Loureiro.

 

 O CCVL é uma iniciativa da Câmara Municipal de Lagos, em resposta ao estímulo lançado pela Ciência

Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica que comemorou 12 anos na semana

passada.

 

 O terreno sobranceiro à zona ribeirinha da cidade, onde se ergue o Centro "esteve, em tempos, para

ser vendido a um construtor", disse à Lusa o presidente da Câmara de Lagos, que exerceu o seu

direito de preferência e encontrou ali "o espaço perfeito" para a parceria com a Agência Ciência Viva,

que há algum tempo procurava um espaço para este projecto.

 

 O reitor da Universidade do Algarve, João Guerreiro, estabeleceu há cerca de um mês uma parceria
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desta instituição com o CCVL, "para promover e ajudar na animação e dinamização do centro", quer

através dos alunos quer dos docentes, e mostrou-se feliz com o resultado.

 

 "O espaço está muito mais bonito e apelativo do que antes", garantiu.
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Lagos: Centro de Ciência Viva investe 20 mil euros em nova imagem
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/08/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=46871

 

02-08-2011 12:16:00

 

 Luzes psicadélicas a piscar à noite e novas exposições fazem a nova imagem do Centro Ciência Viva

de Lagos (CCVL), que reabriu na segunda-feira após obras no valor de 20 mil euros.

 

 "Apesar de termos aberto portas ao público em janeiro de 2009, ainda há muita gente,

principalmente turistas, que não sabiam de nós, por isso decidimos fazer esta operação cenográfica

para nos tornarmos mais apelativos aos vários públicos", explicou à Lusa Rui Loureiro, presidente da

direção do CCVL.

 

 No total foram investidos cerca de 20 mil euros nesta reformulação do espaço, adiantou.

 

 O tema central do centro continua a ser "Do astrolábio ao GPS", mas adaptaram-se e reformularam-

se alguns conteúdos, pintaram-se com cores vivas as paredes outrora brancas, e montou-se um

sistema de "luzes psicadélicas que à noite chamam a atenção de quem passa na marginal e olha para

o alto da encosta onde se ergue este espaço", contou Rui Loureiro.

 

 O CCVL é uma iniciativa da Câmara Municipal de Lagos, em resposta ao estímulo lançado pela Ciência

Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica.

 

 O terreno sobranceiro à zona ribeirinha da cidade, onde se ergue o centro "esteve, em tempos, para

ser vendido a um construtor", disse à Lusa o presidente da Câmara de Lagos, que exerceu o seu

direito de preferência e encontrou ali "o espaço perfeito" para a parceria com a Agência Ciência Viva,

que há algum tempo procurava um espaço para este projeto.

 

 O reitor da Universidade do Algarve, João Guerreiro, assinou há cerca de um mês uma parceria entre

esta instituição e o CCVL, "para promover e ajudar na animação e dinamização do centro", quer

através dos alunos quer dos docentes, e mostrou-se feliz com o resultado.

 

 "O espaço está muito mais bonito e apelativo do que antes", garantiu.
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Centro Ciência Viva de Lagos reabre com nova imagem e exposições
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/08/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=118543

 

Luzes psicadélicas a piscar à noite e novas exposições fazem a nova imagem do Centro Ciência Viva

de Lagos (CCVL), que reabriu na segunda-feira após obras no valor de 20 mil euros, disse à Lusa fonte

da instituição.

 

 "Apesar de termos aberto portas ao público em janeiro de 2009, ainda há muita gente,

principalmente turistas, que não sabiam de nós, por isso decidimos fazer esta operação cenográfica

para nos tornarmos mais apelativos aos vários públicos", explicou à Lusa Rui Loureiro, presidente da

direção do CCVL.

 

 No total foram investidos cerca de 20.000 mil euros nesta reformulação do espaço, adiantou.

 

 O tema central do centro continua a ser "Do astrolábio ao GPS", mas adaptaram-se e reformularam-

se alguns conteúdos, pintaram-se com cores vivas as paredes outrora brancas, e montou-se um

sistema de "luzes psicadélicas que à noite chamam a atenção de quem passa na marginal e olha para

o alto da encosta onde se ergue este espaço", contou Rui Loureiro.

 

 O CCVL é uma iniciativa da Câmara Municipal de Lagos, em resposta ao estímulo lançado pela Ciência

Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica.

 

 O terreno sobranceiro à zona ribeirinha da cidade, onde se ergue o centro "esteve, em tempos, para

ser vendido a um construtor", disse à Lusa o presidente da Câmara de Lagos, que exerceu o seu

direito de preferência e encontrou ali "o espaço perfeito" para a parceria com a Agência Ciência Viva,

que há algum tempo procurava um espaço para este projeto.

 

 O reitor da Universidade do Algarve, João Guerreiro, estabeleceu há cerca de um mês uma parceria

desta instituição com o CCVL, "para promover e ajudar na animação e dinamização do centro", quer

através dos alunos quer dos docentes, e mostrou-se feliz com o resultado.

 

 "O espaço está muito mais bonito e apelativo do que antes", garantiu.
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 Redacção/RS

 

 13:07 terça-feira, 02 agosto 2011
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Centro de Ciência de Lagos reabre com nova imagem
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/08/2011

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/print.asp?id_news=524559

 

terça-feira, 2 de Agosto de 2011 | 13:41

 

 Reabriu na segunda-feira, após remodelação no edifício, o Centro de Ciência Viva de Lagos (CCVL).

As obras tiveram o valor de 20 mil euros, montante que a instituição recebeu para o efeito.

 

 Apesar de termos aberto portas ao público em Janeiro de 2009, ainda há muita gente, principalmente

turistas, que não sabiam de nós, por isso decidimos fazer esta operação cenográfica para nos

tornarmos mais apelativos aos vários públicos, explicou Rui Loureiro, presidente da direcção do CCVL.

 

 Do astrolábio ao GPS continua a ser o tema central do espaço, mas adaptaram-se e reformularam-se

alguns conteúdos, com cores vivas, e instalou-se um sistema de luzes psicadélicas que à noite

chamam a atenção de quem passa na marginal e olha para o alto da encosta onde se ergue este

espaço, contou Rui Loureiro.

 

 O CCVL é uma iniciativa da Câmara Municipal de Lagos, em resposta ao estímulo lançado pela Ciência

Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica.

 

 A Universidade do Algarve terá uma participação activa no espaço. O reitor da instituição, João

Guerreiro, estabeleceu há cerca de um mês uma parceria da universidade com o CCVL, para promover

e ajudar na animação e dinamização do centro, com cooperação de alunos e docentes, e mostrou-se

satisfeito com o resultado.

 

 Diário Digital / Lusa
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Centro de Ciência de Lagos reabre com nova imagem
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/08/2011

Meio: Diário IOL Online

URL: http://diario.iol.pt/tecnologia/lagos-ciencia-viva-exposicao-ccvl-tvi24/1270546-
4069.html

 

Luzes psicadélicas a piscar à noite e novas exposições convidam a entrar no espaço

 

 Por: Redacção / IPL|  2- 8- 2011  13: 0

 

 Reabriu ontem, segunda-feira, após remodelação no edifício, o Centro de Ciência Viva de Lagos

(CCVL). As obras tiveram o valor de 20 mil euros, montante que a instituição recebeu para o efeito,

noticia a Lusa.

 

 Apesar de termos aberto portas ao público em Janeiro de 2009, ainda há muita gente, principalmente

turistas, que não sabiam de nós, por isso decidimos fazer esta operação cenográfica para nos

tornarmos mais apelativos aos vários públicos, explicou Rui Loureiro, presidente da direcção do CCVL.

 

 Do astrolábio ao GPS continua a ser o tema central do espaço, mas adaptaram-se e reformularam-se

alguns conteúdos, com cores vivas, e instalou-se um sistema de luzes psicadélicas que à noite

chamam a atenção de quem passa na marginal e olha para o alto da encosta onde se ergue este

espaço, contou Rui Loureiro.

 

 O CCVL é uma iniciativa da Câmara Municipal de Lagos, em resposta ao estímulo lançado pela Ciência

Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica.

 

 A Universidade do Algarve terá uma participação activa no espaço. O reitor da instituição, João

Guerreiro, estabeleceu há cerca de um mês uma parceria da universidade com o CCVL, para promover

e ajudar na animação e dinamização do centro, com cooperação de alunos e docentes, e mostrou-se

satisfeito com o resultado.
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Estudantes de 20 nacionalidades estudam energia das marés na Ria Formosa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/08/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=118551

 

A Universidade do Algarve vai acolher, entre 4 e 13 de agosto, o Primeiro Curso de Verão Energised by

the Sea The Tidal Power!, organizado pelo BEST Faro Algarve, que traz ao Algarve estudantes de

várias nacionalidades para estudarem a energia das marés.

 

 Durante dez dias, vai ser dada a oportunidade a 22 estudantes das melhores universidades da

Europa, de 20 nacionalidades diferentes, para "conhecer, estudar e apresentar possíveis soluções para

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

 

 "Conhecido o interesse do país e da Europa em apostar nas energias renováveis, não só pelo fomento

de uma maior qualidade ambiental, mas também como forma de ir ao encontro do grande objetivo

que é a independência energética", explica a associação de estudantes universitários de engenharia,

que organiza o evento.

 

 A coordenação científica do curso está a cargo do docente Duarte Duarte, da Universidade do Algarve,

e terá como caso de estudo a Ria Formosa, mais concretamente a barra de Faro-Olhão, por onde

passam a cada seis horas cerca de 17 milhões de metros cúbicos de água.

 

 "Havendo o potencial energético, mas não existindo sistemas que permitam o aproveitamento desta

energia no local de estudo", a organização pretende que, no final do curso, os participantes de

diferentes áreas de estudo, com os conhecimentos adquiridos ao longo dos dez dias, desenvolvam e

apresentem publicamente "projetos inovadores resultantes do ambiente multicultural, multidisciplinar

e de discussão" que será promovido ao longo do evento.

 

 O BEST (Board of European Students of Technology) Faro Algarve, recentemente fundado também na

Universidade do Algarve, é uma ONG de estudantes de engenharia sem fins lucrativos. Está presente

em 30 países da Europa e em 89 universidades, reunindo cerca de 3000 membros.

 

 Redacção/RS

 

 16:56 terça-feira, 02 agosto 2011
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Centro de Ciência de Lagos reabre com nova imagem
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/08/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=18969&visual=8&id=0&print_article
=1

 

02-08-11

 

 Reabriu na segunda-feira, após remodelação no edifício, o Centro de Ciência Viva de Lagos (CCVL).

As obras tiveram o valor de 20 mil euros, montante que a instituição recebeu para o efeito.

 

 Apesar de termos aberto portas ao público em Janeiro de 2009, ainda há muita gente, principalmente

turistas, que não sabiam de nós, por isso decidimos fazer esta operação cenográfica para nos

tornarmos mais apelativos aos vários públicos, explicou Rui Loureiro, presidente da direcção do CCVL.

 

 Do astrolábio ao GPS continua a ser o tema central do espaço, mas adaptaram-se e reformularam-se

alguns conteúdos, com cores vivas, e instalou-se um sistema de luzes psicadélicas que à noite

chamam a atenção de quem passa na marginal e olha para o alto da encosta onde se ergue este

espaço, contou Rui Loureiro.

 

 O CCVL é uma iniciativa da Câmara Municipal de Lagos, em resposta ao estímulo lançado pela Ciência

Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica.

 

 A Universidade do Algarve terá uma participação activa no espaço. O reitor da instituição, João

Guerreiro, estabeleceu há cerca de um mês uma parceria da universidade com o CCVL, para promover

e ajudar na animação e dinamização do centro, com cooperação de alunos e docentes, e mostrou-se

satisfeito com o resultado.
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Centro de Ciência de Lagos reabre com nova imagem
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/08/2011

Meio: TVI 24 Online

URL: http://www.tvi24.iol.pt/tecnologia/lagos-ciencia-viva-exposicao-ccvl-tvi24/1270546-
4069.html

 

Luzes psicadélicas a piscar à noite e novas exposições convidam a entrar no espaço

 

 Por: Redacção / IPL|  2- 8- 2011  13: 0

 

 Reabriu ontem, segunda-feira, após remodelação no edifício, o Centro de Ciência Viva de Lagos

(CCVL). As obras tiveram o valor de 20 mil euros, montante que a instituição recebeu para o efeito,

noticia a Lusa.

 

 Apesar de termos aberto portas ao público em Janeiro de 2009, ainda há muita gente, principalmente

turistas, que não sabiam de nós, por isso decidimos fazer esta operação cenográfica para nos

tornarmos mais apelativos aos vários públicos, explicou Rui Loureiro, presidente da direcção do CCVL.

 

 Do astrolábio ao GPS continua a ser o tema central do espaço, mas adaptaram-se e reformularam-se

alguns conteúdos, com cores vivas, e instalou-se um sistema de luzes psicadélicas que à noite

chamam a atenção de quem passa na marginal e olha para o alto da encosta onde se ergue este

espaço, contou Rui Loureiro.

 

 O CCVL é uma iniciativa da Câmara Municipal de Lagos, em resposta ao estímulo lançado pela Ciência

Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica.

 

 A Universidade do Algarve terá uma participação activa no espaço. O reitor da instituição, João

Guerreiro, estabeleceu há cerca de um mês uma parceria da universidade com o CCVL, para promover

e ajudar na animação e dinamização do centro, com cooperação de alunos e docentes, e mostrou-se

satisfeito com o resultado.
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ALGARVE ORGANIZA 4 NACIONAIS UNIVERSITÁRIOS NO PRÓXIMO ANO LECTIVO
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/08/2011

Meio: Canal Up.pt

URL: http://www.canalup.tv/?menu=noticia&id_noticia=9208

 

A Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) divulgou a lista de organizadores dos

Campeonatos Nacionais Universitários (CNU's) para o próximo ano lectivo. O Algarve conquistou a

organização de quatro provas: Xadrez, Bodyboard, Voleibol de Praia e Karting. As 19 competições

decorrem de Norte a Sul do país.

 

 Pela primeira vez, a Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) vai organizar quatro

CNU's, já no próximo ano lectivo. A Sul decorrem os CNU's de Xadrez (28 a 30 de Novembro de

2012), Bodyboard (31 de Março e 1 de Abril de 2012), Voleibol de Praia (terceira etapa - 14 e15 de

Maio de 2012) e Karting (9 de Maio de 2012). Conquistas da academia algarvia que resultam de

"diversas parcerias estabelecidas com entidades públicas e privadas da região algarvia", informa a

AAUAlg em comunicado.

 

 A associação é também responsável pela organização do 1º Torneio de Apuramento do Campeonato

Nacional Universitário de Futebol 11 (Masculino), a decorrer de 9 a 11 de Novembro de 2011.

 

 Já a Associação Académica de Coimbra (AAC) organiza a maioria das provas, num total de seis -

Badminton, Futebol 7, Natação, Remo, Ténis e Triatlo. "É importante e é sempre uma motivação

termos estas modalidades em casa", refere Filipa Godinho, da Secção de Desporto da AAC.

 

 No ranking das estruturas estudantis que recebem as provas do desporto universitário, num total de

19 no ano de 2011/2012, seguem-se as assocoiações académicas da Universidade da Beira Interior -

recebe, pela primeira vez, o CNU de Bilhar - e do Minho, com cinco campeonatos cada. Aveiro é palco

dos CNU's de Karaté, Judo e Vela.

 

 É, aliás, no Minho, que decorrem as Fases Finais de 2012, nas cidades de Braga e Guimarães, com a

disputa das modalidades de Andebol, Basquetebol, Futebol 11 (Masculino), Futsal, Rugby 7s

(Masculino) e Voleibol. Durante as fases finais, decorrem ainda os CNUs Directos de Atletismo Pista Ar

Livre, Escalada, Hóquei em Patins Masculino, Rugby 7s (Feminino) e Taekwondo.

 

 O processo de candidaturas à realização de provas oficiais da FADU ainda está em aberto para as
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restantes modalidades, até Setembro.

 

 Em apreciação pela FADU está ainda a candidatura da AAUAlg ao Campeonato Nacional Universitário

Surf (Feminino e Masculino). A AAUAlg prevê ainda, até Setembro, apresentar mais três candidaturas

à organização de outras modalidades.

 

 

Jovens licenciados vão dinamizar aldeia em vias de desertificação

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 01/08/2011

Meio: Carteia

Jornalistas: Isa Barros

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

VRSA: Capital do Iluminismo 2011

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 01/08/2011

Meio: Jornal do Baixo Guadiana

Jornalistas: Susana de Sousa

 

A cidade de Vila Real de Santo António prepara-se para receber com  pompa e circunstância o «VIII

Congresso das Cidades e Entidades do  Iluminista», entre 6 e 8 de Outubro,  no Centro Cultural

António Aleixo.  A organização é da Associação Internacional de Cidades e Entidades do  Fórum do

Iluminismo (AICEFI), presidida pelo município de Vila Real  de Santo António. A cerca de dois  meses

do evento há já presenças  confirmadas. É o caso de Havana  (Cuba), Madrid (Espanha), São Luís  do

Maranhão (Brasil) e as cidades  portuguesas de Lisboa, Coimbra e  Porto. O JBG sabe também que um

 dos grandes esforços da organização vai passar por apresentar novos  associados da AICEI em

Outubro.

José Carlos Barros, vice-presidente desta câmara municipal, cargo  que acumula com o da presidência

daquela associação internacional,  explica que este congresso será uma  “plataforma de reflexão sobre

os  obstáculos e as novas oportunidades  económicas, sociais e habitacionais  que hoje se colocam

num equilíbrio  que se procura entre as práticas de  manutenção e rentabilização na  recuperação do

património edificado dos centros históricos e a inserção destes espaços na economia de  cada cidade

ou país”. Para os menos  familiarizados com estas questões  é preciso ressalvar que é cada vez  maior

o trabalho de municípios e  entidades à escala mundial para  que os centros históricos revertam
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favoravelmente para uma dinamização económica, atraindo visitantes  pela sua capacidade de

regeneração e adaptação às necessidades  modernas. Por isso também é cada  vez mais comum

ouvir-se falar na  transformação de centros históricos  este instrumento de preservação e  valorização

que serve a defesa do  património urbanístico da cidade,  enquadrando as acções de conservação,

restauro e valorização do  núcleo pombalino.

A necessidade  de «Rupturas[s] &  Continuidade[s]»  Continuidades ou rupturas, obstáculos e novas

oportunidades é o  lema do Congresso iluminista que  procura o envolvimento e as experiências

práticas de cidades e entidades que constituem exemplos de  intervenção diversificada e incontornável

em qualquer processo alargado de discussão sobre o tema. Os  parcos recursos disponíveis

actualmente por parte das administrações  públicas para enfrentar os elevados  custos da manutenção

e recuperação do património de que dispõem,  a que acrescem as dificuldades na  articulação de

soluções, entre património público e privado, vão ser  outros dos aspectos em debate.

Vila Real de Santo António aposta  em promover um diversificado  em locais de charme para o

alojamento hoteleiro.

Tal como já foi noticiado, Vila  Real de Santo António tomou posse  coerciva do mítico Hotel Guadiana

- actualmente classificdo como  imóvel de interesse municipal-,  situado na central Avenida da

República, e, a par deste, sabe-se  também que o município tem intenção de disponibilizar os edifícios

que possui no Centro histórico da  cidade para a ocupação hoteleira  de charme. Este projecto, apesar

de ainda não ter sido apresentado  publicamente, foi já por diversas  vezes aflorado em conferências

de imprensa, tanto pelo edil, Luís  Gomes, bem como por o seu vicepresidente José Carlos Barros.  O

programa «Realce» que devido  a dificuldades financeiras da autarquia não está a ser executado é

também um dos exemplos de  trabalho de recuperação da traça  pombalina. Este programa é na  sua

essência uma parceria entre a  câmara municipal e os proprietários de casas em estado edificado

deficitário. O objectivo comum é  a reabilitação de fachadas e telhados.

Este município pombalino foi  também um dos primeiros a aderir  ao programa «JESSICA –Fundo

para a Reabilitação Urbana» e tem  já candidatura apresentada para  aceder a verba destinada para o

Centro Histórico mandado edificar  pelo Marquês de Pombal.

 VRSA trabalha para  criação de «Rede  Europeia das Cidades  do Iluminismo» José Carlos Barros

avança que  debate sobre os novos desafios que  se colocam à regeneração urbana, no  quadro de um

desenvolvimento sustentável e de coesão territorial. “O  encontro propõe-se ser um espaço  de

reflexão sobre as novas oportunidades económicas, culturais, sociais  e habitacionais que hoje se

colocam  num equilíbrio que se procura entre  as práticas de manutenção e rentabilização na

recuperação dos centros  históricos, e a inserção destes espaços na economia de cada cidade ou

país”, diz José Carlos Barros  que  acrescenta que “a recuperação dos  Centros Históricos, a sua

manutenção e vivências, ou a desertificação  humana e económica que noutros  casos apresentam,

colocam novos  problemas e não poucas interrogações sobre que percursos seguir  quanto à sua

administração”.  O Congresso insere-se na actividade da AICEI da qual faz parte  integrante um

conjunto alargado  de cidades e entidades tais como  o Município de Vila Real de Santo  António, o

Ayuntamiento de Madrid,  o Institut Municipal Del Paisatge  Urbá I La Qualitat de Vida (Barcelona), o

MUVIM (Museu Valencià  Susana de Sousa um dos grandes objectivos do trabalho da associação é
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criar uma  «Rede Europeia de Cidades do  Iluminismo». O que poderia significar a criação de uma

entidade  cujo trabalho se debruçaria num  esforço conjunto para fortificar o  iluminismo na Europa. O

responsável frisa “a importante posição  que VRSA tem nesta associação,  destacando-se pela sua

singularidade de património iluminista”.  Uma posição que tem valido “uma  credibilização e destaque

no panorama iluminista mundial” e que,  acredita, poderá levar muito longe  não só o iluminismo

português,  mas também o europeu. O autarca  enfantiza ainda o facto do “Iluminismo de VRSA ser

muito elogiado  por todo o mundo” e acredita “que  para muitos isso seja um facto desconhecido”,

convicto, no entanto,  que “ o encontro internacional de  Outubro possa servir para promover  uma

maior sensibilização e maior  conhecimento a esse nível”.

Património: um activo  a relançar na economia Um dos grandes objectivos do  «VIII Congresso das

Cidades e  Entidades do Iluminismo» vai ser  alavancar soluções e tendências inovadoras relacionadas

com os centros  históricos da época das luzes. “O  património depois de recuperado  tem de entrar na

economia como um  activo”, diz o responsável e lembra  que VRSA é “pioneira na requalificação do

património, nomeadamente  com uma intervenção planeada”,  aludindo ao «Plano de Pormenor  de

Salvaguarda do Núcleo Pombalino de Vila Real de Santo António». O município orgulha-se de ter   Vila

Real de Santo António vai receber o «VIII  Congresso das Cidades e Entidades do Iluminismo»  em

Outubro e já é possível ir conhecendo, a par da  organização, os conteúdos que vão estar presentes

neste espaço de reflexão que vai decorrer ao longo  de três dias. O JBG sabe que Havana, Lisboa,

Madrid,  São Luís do Maranhão, Coimbra e Porto  são  as  cidades convidadas que  confirmaram já a

sua  presença no Congresso.

VRSA: Capital do Ilumini ? Encontro Internacional em Outubro Indicação geográfica dos associados

AICEI - Associação Internacional de Cidades e  Pescarias dividem Vila Real de  Santo António em duas

metades  simétricas. Vila Real de Santo  António configura-se, por conseguinte, como uma cidade

ideal  do Iluminismo, pois que tem por  base um processo de profunda  racionalização em que toda a

urbe foi pensada previamente e  ao pormenor, e porque consegue  cumprir simultaneamente dois

objectivos fundamentais: o controlo do negócio das pescarias e  a afirmação absolutista do poder

régio. Alia, assim sendo, a função  económica à função ideológica e  política, faz de Vila Real de Santo

António um exemplo único no  panorama urbanístico português,  incomparável a qualquer outra  obra

da mesma época. É, por  excelência, a Cidade do Iluminismo em Portugal.

De La Il.Ilustació I La Modernitat  – Valência), o Ayuntamiento de  Cartagena, o Centro de

Investigacón para El Desarrollo (Cartagena), o Ayuntamiento de San  Fernando, a Universidad de

Cádiz,  o Ayuntamiento del Real Sítio de  San Ildefonso, a Fundación Ferrol  Metrópoli (Ferrol), Loggia

Gestión  de Património Cultural (Cádiz),  o Ayuntamiento de Almacelles, o  Instituto Feijoo del Siglo

XVIII de  La Universidad de Oviedo, o Ayuntamiento de Es Castell (Menorca)  e a cidade de Nueva

Guatemala de  La Asunción (Guatemala). Este é  um movimento que tende a alargarse a outras

cidades e entidades do  Iluminismo.

Cavaco Silva preside  comissão de honra O presidente da República, Cavaco  Silva, vai presidir à

Comissão de  Honra do VIII Congresso Internacional de Cidades e Entidades  do Iluminismo. Esta

comissão vai  contar também com a presença de  Luís Gomes, Presidente da Câmara  Municipal de

Vila Real de Santo  António, Francisco José Viegas, da  Secretaria de Estado da Cultura,  João Varejão
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Faria, da Comissão de  Coordenação e Desenvolvimento  Regional do Algarve, Dália Paulo,  da

Direcção Regional da Cultura do  Algarve, António Medes Baptista,  do Instituto da Habitação e da

Reabilitação Urbana, João Guerreiro,  Reitor da Universidade do Algarve  e Javier Varela, Secretário

Geral da  AICEI.

VRSA: ismo 2011 Construída de raiz em apenas  dois anos, entre 1774 e 1776,  Vila Real de Santo

António é um  testemunho perfeito da tenacidade do Marquês de Pombal.  Uma vila ordenada e aberta

que  obedecia aos ideais de política  urbana do ministro do Rei D.  José: uma praça ampla, ruas

paralelas e perpendiculares -  sem travessas, becos ou pátios -  e uma grande avenida a olhar o  rio. A

edificação neste importante  ponto fronteiriço pretendia controlar o comércio e desenvolver  as pescas,

que mais tarde fariam  surgir as conserveiras. Um espírito de negócio que, ainda hoje,  dá vida à

cidade, nomeadamente  o turismo e a indústria de construção naval moderna. Com uma  configuração

de régua e esquadro semelhante à baixa de Lisboa,  também a construção de Vila Real  de Santo

António seguiu o padrão  iluminista do século XVIII, caracterizado pela planimetria, altimetria e

volumetria. No centro  histórico destaca-se a Praça  Marquês de Pombal, delimitada  nos vértices por

quatro torreões  e um obelisco central dedicado ao  Rei D. José. O edifício da Câmara  Municipal e a

Igreja Matriz compõem o cenário. Junto ao rio, o  prédio da Alfândega e os antigos edifícios da

Sociedades das  VRSA: A cidade do  Iluminismo em Portugal PROGRAMA (provisório) Dia 6 Sessão da

manhã 09:30h – Sessão de Abertura  10:00h - Conferência  Inaugural  10:45h – Conferência -

(cidade convidada) 11:30h – Pausa - (café) 11:45h - Conferência -  (cidade convidada) 12:30h –

Debate 13:00h – Almoço – (livre) Sessão da tarde 15:00h – Conferência - (três  cidades sócias)

16:00h - Conferência -  (cidade convidada) 16:45h – Pausa - (café) 17:00h - Conferência -  (cidade

convidada) 18:00h – Debate 18:30h – Encerramento dos  trabalhos Dia 7 Sessão da manhã 10:00h -

Conferência - (três  cidades sócias) 11:00h – Pausa - (café) 11:15h - Conferência - (cidade

convidada) 12:00h – Debate 12:30h – Almoço – (livre) Sessão da tarde 15:00h – Conferência -

(cidade  convidada) 16:00h - Conferência - (cidade  convidada) 16:45h – Pausa - (café) 17:00h -

Debate 18:00h – Sessão oficial de  encerramento dos trabalhos Dia 8 10:00h – Subida do rio

Guadiana - (passeio de barco) 12:30 – Almoço  15:00 – Regresso a Vila Real de  Santo António -

(encerramento  do congresso)  es e Entidades do Fórum do Iluminismo Cidade edificada por Marquês

de Pombal Congresso realiza-se no Centro  Cultural António Aleixo ? Encontro Internacional em

Outubro > P 8 e 9 VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO: CAPITAL DO ILUMINISMO 2011 Desenho-Relatório

de José Sande de Vasconcelos, de Outubro de 1774. Arquivo Histórico Municipal

 

 

Que medidas considera urgentes para travar a desertificação de Alcoutim?

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 01/08/2011

Meio: Jornal do Baixo Guadiana

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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Centro de Ciência Viva de Lagos reabriu com nova imagem

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 01/08/2011

Meio: Correio de Lagos

 

O Centro de Ciência Viva de Lagos reabriu com nova imagem, na passada segunda-feira, dia 1 de

Agosto, em plena época balnear.

Do astrolábio ao GPS continua a ser o tema central do espaço, mas agora apresenta uma fachada

mais apelativa, foram renovados conteúdos com cores vivas, e ainda foi instalado um sistema de luzes

psicadélicas que à noite dão nas vistas. Recorde-se que o CCVL está instalado num antigo solar

setecentista, de traça pombalina, em pleno centro histórico da cidade, de frente para o mar e a dois

passos da Avenida dos Descobrimentos.  Na cerimónia de reabertura do Centro Ciência Viva de Lagos,

o mote foi dado pelo grupo “Sete Mares” através de um momento de recreação histórica que começou

na Rua Portas de Portugal e atraiu bastante público que se juntou aos convidados já no interior do

CCVL.

Até a chuva que caiu durante a manhã e princípio da tarde deu tréguas e ajudou à festa.  Marcaram

presença, entre outras personalidades e entidades, o presidente da Câmara Municipal de Lagos, Júlio

Barroso, vários autarcas do município lacobrigense, a presidente da Ciência Viva - Agência Nacional

para a Cultura Científica e Tecnológica, Rosalia Vargas, o Reitor da Universidade do Algarve, João

Guerreiro, e a Directora Regional de Cultura do Algarve, Dália Paulo.

O primeiro orador foi o anfitrião e presidente da direcção do CCVL, Rui Loureiro, que deu as boas-

vindas, apresentou os ilustres convidados e deu notas das remodelações operadas para tornar o

espaço mais atractivo e conquistar os vários públicos.

Depois usou da palavra Rosalia Vargas, que elogiou a nova imagem do CCVL e louvou toda a equipa

que se empenhou e colaborou na renovação do CCVL, e todos aqueles que contribuem para que os

Centros Ciência Viva sejam espaços interactivos de divulgação científica e tecnológica, funcionando

como plataformas de desenvolvimento regional - científico, cultural e económico - através da

dinamização dos actores regionais mais activos nestas áreas, como é o caso de Lagos.

Por seu turno, Júlio Barroso, reiterou o papel decisivo de Rui Loureiro na abertura das portas do CCVL,

recordando ainda que o Centro Ciência Viva de Lagos resulta de uma iniciativa conjunta da Ciência

Viva, da autarquia de Lagos e da Universidade do Algarve.

Aproveitou a ocasião para enaltecer o fantástico trabalho desenvolvido por Rosalia Vargas,

designando-a como a “senhora ciência viva”.

O Reitor da Universidade do Algarve, João Guerreiro, congratulou-se pela participação activa da

Universidade do Algarve no CCVL, através de uma parceria estabelecida há cerca de um mês, na

promoção, animação e dinamização do centro, com cooperação de alunos e docentes. Após os

discursos de ocasião, seguiu-se uma visita ao espaço com um visual renovado e novos conteúdos.
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Portanto, “este Verão o Centro Ciência Viva de Lagos vai ser um caso sério: ninguém vai querer sair

desta casa de ciência, nem mesmo para ir à praia”.

No Centro Ciência Viva de Lagos subimos ao cimo do novíssimo farol e espreitamos pelo periscópio

dum submarino. Vestimos a pele de um marinheiro à séria e conhecemos o dia-a-dia a bordo de uma

caravela.

Arregaçamos as mangas e remamos como se estivéssemos numa galé.

Sentamo-nos num balancé científico e vemos uma criança a levantar um adulto. Descobrimos como se

orientavam os marinheiros num tempo em que não existia GPS e percorremos o jardim à procura da

arca do tesouro.  Centro de Ciência Viva de Lagos reabriu com nova imagem Centro de Ciência Viva de

Lagos reabriu com nova imagem p10
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Algarve: Setores privado e público criam Plataforma do Mar para internacionalizar
produtos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/08/2011

Meio: Lusa.pt

URL: http://noticias.sapo.pt/lusa/artigo/12879022.html

 

01 de Agosto de 2011, 17:52

 

 Faro, 01 ago (Lusa) -- Empresas de pesca, turismo e de estaleiros navais uniram-se a autarquias e à

Universidade do Algarve e apresentaram hoje a Plataforma Mar do Algarve para desenvolver o

"cluster" do mar na região e internacionalizar produtos.

 

 "Apelo a todos aqueles que têm pequenas e médias empresas e micro empresas para trazerem ideias

e problemas relacionados com o setor do mar até à plataforma para trabalharmos em conjunto",

desafiou hoje Daniel Machado, da Ecoceanus, empresa algarvia de turismo ecológico que faz parte da

comissão instaladora da nova plataforma.

 

 A Plataforma Mar do Algarve -- Associação para a Dinamização do Conhecimento e da Economia do

Mar no Algarve tem como associados fundadores iniciais cinco entidades: três empresas privadas e

três públicas.

 

 

16.º Aniversário da AAA - Almoço comemorativo em 21.Agosto

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 01/08/2011

Meio: Notícias de Albufeira

 

Associação  Amigos  de  Albufeira gerindo a Univ. do Algarve p/Terceira Idade Pólo de Albufeira Em

plena época alta  do turismo na região, esta data permite juntar os sócios  daquém e de

“alémAlgarve”.

Este almoço comemorativo do 16.º  aniversário, terá lugar pelas 12,00 horas  do dia 21 de Agosto

próximo, no Restaurante Verde Minho  III, em Vale Paraíso  (Albufeira), e pretende juntar os sócios e

amigos da AAA, e os  alunos da UATI com  seus familiares.

Relembra-se que  a Associação dos  16.º Aniversário da AAA - Almoço comemorativo em 21.Agosto
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Acto de entrega e tomada de posse das então futuras instalações (1996) Interior da sede em festa

(Maio 2011) ção da gestão directa  do Pólo de Albufeira, da UATI - Universidade do Algarve para a

Terceira  Idade que representa cerca de uma vintena de professores  (voluntários e sem  ordenado)

que leccionam um pouco  mais de cem alunos.

Estamos perante uma oportunidade  mais que suficiente  para nos reunirmos  todos,… os sócios  mais

antigos transmitindo as suas memórias e experiências vividas e os mais  Amigos de Albufeira (AAA) foi

fundada em Agosto de  1995 por um grupo  de amigos (de Albufeira), que tendo-se  já tornado

numeroso, se lembrou a formalizar essas reuniões/convívio criando  esta associação.

Conseguiram um  espaço para as reuniões periódicas, por  cedência da Câmara Municipal e hoje,  para

além dos convívios e manifestações culturais para  os seus associados,  a AAA tem a obriganovos com

as ideias  inovadoras, porventura progressistas,  e que será também  uma mais-valia para  a actual

direcção,  apontar o rumo que  todos pretendemos  para o futuro.

Para informações e reservas, favor  contactar Profª Helena Carmo  (919489847), Marreiros Alves

(968395219), Cristina Pascoal  (966192755) ou a sede da AAA nos dias  úteis, das 16,00 às 20,00

horas, quer  pessoalmente, quer ainda via telefone  (289586813).
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Algarve: Setores privado e público criam Plataforma do Mar de olho na
internacionalização
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/08/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=46857

 

01-08-2011 18:02:00

 

 Empresas de pesca, turismo e de estaleiros navais uniram-se a autarquias e à Universidade do

Algarve e apresentaram hoje a Plataforma Mar do Algarve para desenvolver o "cluster" do mar na

região e internacionalizar produtos. Meta é trabalhar em rede.

 

 "Apelo a todos aqueles que têm pequenas e médias empresas e micro empresas para trazerem ideias

e problemas relacionados com o setor do mar até à plataforma para trabalharmos em conjunto",

desafiou hoje Daniel Machado, da Ecoceanus, empresa algarvia de turismo ecológico que faz parte da

comissão instaladora da nova plataforma.

 

 A Plataforma Mar do Algarve - Associação para a Dinamização do Conhecimento e da Economia do

Mar no Algarve tem como associados fundadores iniciais cinco entidades: três empresas privadas e

três públicas.

 

 A ArrifanaMar, empresa dedicada à pesca da sardinha em Portimão, a Sopromar, empresa familiar de

construção e estaleiros navais de Lagos, e a Ecoceanus, empresa de ecoturismo, são os três privados

que fazem parte da comissão instaladora, em conjunto com a Universidade do Algarve e os municípios

de Faro, Olhão e Portimão. Há, no entanto, mais empresas e autarquias algarvias com intenções de se

associar.

 

 A plataforma tem como objetivo "potenciar, valorizar e dinamizar" o conhecimento e a economia do

mar, através da inovação (investigação) e concertação de interesses para uma "estratégia comum no

cluster nacional do mar", explicam os associados, que vão eleger a direção até outubro próximo.

 

 "Temos de ter políticas mais assertivas na área do mar", declarou André Dias, pescador e empresário

da sardinha, elegendo o "trabalho em rede" e a "internacionalização de produtos do mar algarvio"

como um passo seguro para o futuro das pescas, que "estão a perder competitividade".
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 Criar escolas e centros de formação, organizar feiras e congressos relacionados com o mar, prestar

assistência técnica aos associados, promover produtos do mar no mercado externo e acompanhar e

avaliar o trabalho em rede da Plataforma Mar do Algarve são algumas das atribuições desta recente

associação.

 

 A comissão instaladora para a Plataforma Mar do Algarve foi constituída a 20 de julho em Olhão e a

sede da associação é no Campus das Gambelas, na Universidade do Algarve (Faro).

 

 O projeto de constituição da associação começou a formar-se há um ano, quando a Comissão de

Coordenação e Desenvolvimento Regional iniciou os primeiros contactos com parceiros públicos, como

a delegação do Sul do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos.
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Sectores privado e público do Algarve criam Plataforma do Mar para internacionalizar
produtos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/08/2011

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=1941183&seccao=Dinheiro%
20Vivo

 

por Dinheiro Vivo | Lusa

 

 Empresas de pesca, turismo e de estaleiros navais uniram-se a autarquias e à Universidade do

Algarve e apresentaram hoje a Plataforma Mar do Algarve para desenvolver o "cluster" do mar na

região e internacionalizar produtos.

 

 A Plataforma Mar do Algarve - Associação para a Dinamização do Conhecimento e da Economia do

Mar no Algarve tem como associados fundadores iniciais cinco entidades: três empresas privadas e

três públicas.

 

 O objectivo é "potenciar, valorizar e dinamizar" a economia do mar, através da inovação e

concertação de interesses para uma "estratégia comum no cluster nacional do mar", explicam os

associados, que vão eleger a direcção até Outubro próximo.
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Setores privado e público criam Plataforma do Mar para internacionalizar produtos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/08/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=118504

 

Empresas de pesca, turismo e de estaleiros navais uniram-se a autarquias e à Universidade do Algarve

e apresentaram hoje a Plataforma Mar do Algarve para desenvolver o "cluster" do mar na região e

internacionalizar produtos.

 

 "Apelo a todos aqueles que têm pequenas e médias empresas e micro empresas para trazerem ideias

e problemas relacionados com o setor do mar até à plataforma para trabalharmos em conjunto",

desafiou hoje Daniel Machado, da Ecoceanus, empresa algarvia de turismo ecológico que faz parte da

comissão instaladora da nova plataforma.

 

 A Plataforma Mar do Algarve - Associação para a Dinamização do Conhecimento e da Economia do

Mar no Algarve tem como associados fundadores iniciais cinco entidades: três empresas privadas e

três públicas.

 

 A ArrifanaMar, empresa dedicada à pesca da sardinha em Portimão, a Sopromar, empresa familiar de

construção e estaleiros navais de Lagos, e a Ecoceanus, empresa de ecoturismo, são os três privados

que fazem parte da comissão instaladora, em conjunto com a Universidade do Algarve e os municípios

de Faro, Olhão e Portimão. Há, no entanto, mais empresas e autarquias algarvias com intenções de se

associar.

 

 A plataforma tem como objetivo "potenciar, valorizar e dinamizar" o conhecimento e a economia do

mar, através da inovação (investigação) e concertação de interesses para uma "estratégia comum no

cluster nacional do mar", explicam os associados, que vão eleger a direção até outubro próximo.

 

 "Temos de ter políticas mais assertivas na área do mar", declarou André Dias, pescador e empresário

da sardinha, elegendo o "trabalho em rede" e a "internacionalização de produtos do mar algarvio"

como um passo seguro para o futuro das pescas, que "estão a perder competitividade".

 

 Criar escolas e centros de formação, organizar feiras e congressos relacionados com o mar, prestar

assistência técnica aos associados, promover produtos do mar no mercado externo e acompanhar e

avaliar o trabalho em rede da Plataforma Mar do Algarve são algumas das atribuições desta recente
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associação.

 

 A comissão instaladora para a Plataforma Mar do Algarve foi constituída a 20 de julho em Olhão e a

sede da associação é no Campus das Gambelas, na Universidade do Algarve (Faro).

 

 O projeto de constituição da associação começou a formar-se há um ano, quando a Comissão de

Coordenação e Desenvolvimento Regional iniciou os primeiros contactos com parceiros públicos, como

a delegação do Sul do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos.

 

 Redacção/RS

 

 18:30 segunda-feira, 01 agosto 2011
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Algarve: Setores privado e público criam Plataforma do Mar para internacionalizar
produtos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/08/2011

Meio: Expresso Online

URL: http://aeiou.expresso.pt/algarve-setores-privado-e-publico-criam-plataforma-do-mar-
para-internacionalizar-produtos=f665555

 

Lusa

 

 17:52Segunda feira, 1 de agosto de 2011

 

 Faro, 01 ago (Lusa) -- Empresas de pesca, turismo e de estaleiros navais uniram-se a autarquias e à

Universidade do Algarve e apresentaram hoje a Plataforma Mar do Algarve para desenvolver o

"cluster" do mar na região e internacionalizar produtos.

 

 "Apelo a todos aqueles que têm pequenas e médias empresas e micro empresas para trazerem ideias

e problemas relacionados com o setor do mar até à plataforma para trabalharmos em conjunto",

desafiou hoje Daniel Machado, da Ecoceanus, empresa algarvia de turismo ecológico que faz parte da

comissão instaladora da nova plataforma.

 

 A Plataforma Mar do Algarve -- Associação para a Dinamização do Conhecimento e da Economia do

Mar no Algarve tem como associados fundadores iniciais cinco entidades: três empresas privadas e

três públicas.

 

 

Dinamismo e forte envolvência em projectos nacionais e internacionais

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 01/08/2011

Meio: Portugal Inovador

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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Sectores privado e público do Algarve criam Plataforma do Mar para internacionalizar
produtos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/08/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=18956&visual=8&id=0&print_article
=1

 

01-08-11

 

 Empresas de pesca, turismo e de estaleiros navais uniram-se a autarquias e à Universidade do

Algarve e apresentaram hoje a Plataforma Mar do Algarve para desenvolver o "cluster" do mar na

região e internacionalizar produtos.

 

 A Plataforma Mar do Algarve - Associação para a Dinamização do Conhecimento e da Economia do

Mar no Algarve tem como associados fundadores iniciais cinco entidades: três empresas privadas e

três públicas.

 

 O objectivo é "potenciar, valorizar e dinamizar" a economia do mar, através da inovação e

concertação de interesses para uma "estratégia comum no cluster nacional do mar", explicam os

associados, que vão eleger a direcção até Outubro próximo.
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Setores privado e público criam Plataforma do Mar para internacionalizar produtos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/08/2011

Meio: RTP Online

URL: http://www0.rtp.pt/noticias/?t=Setores-privado-e-publico-criam-Plataforma-do-Mar-
para-internacionalizar-produtos.rtp&article=466414&visual=3&layout=10&tm=6

 

Empresas de pesca, turismo e de estaleiros navais uniram-se a autarquias e à Universidade do Algarve

e apresentaram hoje a Plataforma Mar do Algarve para desenvolver o "cluster" do mar na região e

internacionalizar produtos.

 

 "Apelo a todos aqueles que têm pequenas e médias empresas e micro empresas para trazerem ideias

e problemas relacionados com o setor do mar até à plataforma para trabalharmos em conjunto",

desafiou hoje Daniel Machado, da Ecoceanus, empresa algarvia de turismo ecológico que faz parte da

comissão instaladora da nova plataforma.

 

 A Plataforma Mar do Algarve -- Associação para a Dinamização do Conhecimento e da Economia do

Mar no Algarve tem como associados fundadores iniciais cinco entidades: três empresas privadas e

três públicas.
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Algarve: Setores privado e público criam Plataforma do Mar para internacionalizar
produtos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/08/2011

Meio: SIC Notícias Online

URL: http://sicnoticias.sapo.pt/Lusa/2011/08/01/algarve-setores-privado-e-publico-criam-
plataforma-do-mar-para-internacionalizar-produtos?service=print

 

Faro, 01 ago (Lusa) -- Empresas de pesca, turismo e de estaleiros navais uniram-se a autarquias e à

Universidade do Algarve e apresentaram hoje a Plataforma Mar do Algarve para desenvolver o

"cluster" do mar na região e internacionalizar produtos.

 

 "Apelo a todos aqueles que têm pequenas e médias empresas e micro empresas para trazerem ideias

e problemas relacionados com o setor do mar até à plataforma para trabalharmos em conjunto",

desafiou hoje Daniel Machado, da Ecoceanus, empresa algarvia de turismo ecológico que faz parte da

comissão instaladora da nova plataforma.

 

 A Plataforma Mar do Algarve -- Associação para a Dinamização do Conhecimento e da Economia do

Mar no Algarve tem como associados fundadores iniciais cinco entidades: três empresas privadas e

três públicas.
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Algarve: Setores privado e público criam Plataforma do Mar para internacionalizar
produtos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/08/2011

Meio: Visão Online

URL: http://aeiou.visao.pt/algarve-setores-privado-e-publico-criam-plataforma-do-mar-para-
internacionalizar-produtos=f615816

 

Faro, 01 ago (Lusa) -- Empresas de pesca, turismo e de estaleiros navais uniram-se a autarquias e à

Universidade do Algarve e apresentaram hoje a Plataforma Mar do Algarve para desenvolver o

"cluster" do mar na região e internacionalizar produtos.

 

 "Apelo a todos aqueles que têm pequenas e médias empresas e micro empresas para trazerem ideias

e problemas relacionados com o setor do mar até à plataforma para trabalharmos em conjunto",

desafiou hoje Daniel Machado, da Ecoceanus, empresa algarvia de turismo ecológico que faz parte da

comissão instaladora da nova plataforma.

 

 A Plataforma Mar do Algarve -- Associação para a Dinamização do Conhecimento e da Economia do

Mar no Algarve tem como associados fundadores iniciais cinco entidades: três empresas privadas e

três públicas.
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Sectores privado e público do Algarve criam Plataforma do Mar para internacionalizar
produtos - Dinheiro Vivo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/08/2011

Meio: Dinheiro Vivo Online

URL: http://www.dinheirovivo.pt/Imprimir/cieco009316.html

 

A comissão fundadora da plataforma tem o objectivo de "potenciar, valorizar e dinamizar" a economia

do mar na região

 

 Dinheiro Vivo | Lusa | 01/08/2011 | 18:26

 

 Empresas de pesca, turismo e de estaleiros navais uniram-se a autarquias e à Universidade do

Algarve e apresentaram hoje a Plataforma Mar do Algarve para desenvolver o "cluster" do mar na

região e internacionalizar produtos.

 

"Apelo a todos aqueles que têm pequenas e médias empresas e micro empresas para trazerem ideias

e problemas relacionados com o sector do mar até à plataforma para trabalharmos em conjunto",

desafiou hoje Daniel Machado, da Ecoceanus, empresa algarvia de turismo ecológico que faz parte da

comissão instaladora da nova plataforma.

 

A Plataforma Mar do Algarve - Associação para a Dinamização do Conhecimento e da Economia do Mar

no Algarve tem como associados fundadores iniciais cinco entidades: três empresas privadas e três

públicas.

 

"Temos de ter políticas mais assertivas na área do mar", declarou André Dias, pescador e empresário

da sardinha, elegendo o "trabalho em rede" e a "internacionalização de produtos do mar algarvio"

como um passo seguro para o futuro das pescas, que "estão a perder competitividade".

 

Criar escolas e centros de formação, organizar feiras e congressos relacionados com o mar, prestar

assistência técnica aos associados, promover produtos do mar no mercado externo e acompanhar e

avaliar o trabalho em rede da Plataforma Mar do Algarve são algumas das atribuições desta recente

associação.

 

A comissão instaladora para a Plataforma Mar do Algarve foi constituída a 20 de Julho em Olhão e a

sede da associação é no Campus das Gambelas, na Universidade do Algarve (Faro).
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O projecto de constituição da associação começou a formar-se há um ano, quando a Comissão de

Coordenação e Desenvolvimento Regional iniciou os primeiros contactos com parceiros públicos, como

a delegação do Sul do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos.

 

 

Arqueologia em Silves

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 01/08/2011

Meio: Algarve Vivo

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

"Plataforma do Mar do Algarve" nasceu em Faro e quer dinamizar economias do

sector marítimo

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 01/08/2011

Meio: Voz de Loulé

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Loulé à frente na população algarvia

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 01/08/2011

Meio: Voz de Loulé

Jornalistas: Luís Guerreiro

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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Primeira doutorada em Turismo

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 01/08/2011

Meio: Voz de Loulé

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Quase 2000 mil registos de biodiversidade identificados nas  Formigas"

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 31/07/2011

Meio: Diário dos Açores

Jornalistas: Marco Henriques

 

Quase 2000 mil registos de biodiver Tendo como objectivo principal a  inventariação e caracterização

das  espécies e cartografia de habitats  nas ilhas Desertas, Porto Santo e  ilhéus das Formigas, a

Estrutura de Missão para os Assuntos do  Mar (EMAM), no âmbito do programa M@rBis (Marine

Biodiversity Information System), realizou  nas ilhas Desertas, Porto Santo e  ilhéus das Formigas a

Campanha  “EMAM/PEPC_M@rBis/2011” em  co-organização com o Departamento de Ciência da

Câmara Municipal  do Funchal, Direcção Regional dos  Assuntos do Mar do Governo dos  Açores e

Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos  Açores, DOP.

O “Diário dos Açores” foi ao encontro de Nuno Lourenço, Doutorado em Ciências do Mar pela

Universidade do Algarve e Coordenador do Gabinete de Investigação,  Desenvolvimento e Inovação da

 EMAM. Nuno Lourenço deu conta  do trabalho efectuado pelos investigadores e que teve como base o

‘Creoula’, Navio da República Portuguesa, uma embarcação de quatro mastros da Marinha, com 67,4

metros de comprimento.

A equipa M@rBis, em conjunto  com uma equipa de investigadores  marinhos, mergulhadores e

especialistas na identificação da flora  e fauna marinhas, pertencentes à  comunidade científica

portuguesa,  recolheu amostras e identificou os  valores da biodiversidade existentes nas ilhas

Desertas, Porto Santo  e ilhéus das Formigas (bem como  em Santa Maria).

Os dados recolhidos foram sendo  carregados em tempo real no sistema M@rBis (Marine Biodiversity

Information System), permitindo,  desta forma, obter a cartografia da  biodiversidade marinha

presente  nestas áreas alvo, mas daqui para a  frente há ainda um longo trabalho  a desenvolver por

estes profissionais.

A viagem narrada por Nuno Lourenço ao “Diário dos Açores” começou pela explicação da escolha do

estudo das ‘Formigas’ nos Açores.  Em primeiro lugar porque se trata  de “um local que tem sido

estudado  desde há uns anos e há ainda muito  trabalho a fazer sobretudo de acompanhamento e
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monitorização, ou  seja, ver como as coisas têm evoluído naquele sector”, explicou, acrescentando

que se trata, também, de  “uma área sensível e protegida.  Convém saber o que está lá e como  está

a evoluir, por isso baseamo-nos  muito, também, pela componente  estudada pela Universidade dos

Açores e pelo DOP”.

A investigação feita na Região não  foi posta de lado, e lá está, o DOP foi  assim um parceiro nesta

missão em  águas e costa açoriana. “Quando levantamos essa hipótese tentamos  sempre arranjar

parcerias locais,  tivemos parcerias na Madeira e nos  Uma missão com cerca de 70 investigadores

analisou espécies ao largo da Madeira e dos Açores. A Estrutura de Missão para os  Assuntos do Mar

EMAM/PEC_M@rBis/2011 lançou-se ao mar em Junho e terminou a campanha depois de passar na

Região...

De São Miguel, nomeadamente de Ponta Delgada, embarcaram no ‘Creoula’ 50 escuteiros marítimos

que também participaram nos  trabalhos de investigação. Veja a reportagem “Diário dos Açores” e

saiba alguns dos resultados já apurados...

“Nos Ilhéus das Formigas constatou-se que a comunidade se encontra bem estruturada: 100% de

cobertura do substrato: algas,  esponjas, hydrozoarios, bryozoarios, ascidia, com grandes cardumes

de peixes de grande tamanho. Encontraram-se varias espécies de  crescimento lento, que por sua vez

são apreciados comercialmente, tais como o mero, o búzio, o leque, e os corais.

Por outro lado foi detectada a presença do ouriço Diadema antillarum, tanto nos Ilhéus das Formigas

como em Santa Maria. Este  ouriço alimenta-se de algas, em grandes quantidades, criando branquiçais

no fundo marinho”...

Ilhéus das Formigas bem como a ilha de Santa Maria foram alvo da Missão a bordo do ‘Creoula’ por

Marco Henriques Foto: Fernando Tempera 70 investigadores no ‘Creoula’ Foto: Mónica Albuquerque

sidade identificados nas ‘Formigas’ Açores e desde muito cedo houve  uma vontade de colaborar

através  do Director Regional dos Assuntos  do Mar, Frederico Cardigos”, conta  Nuno Lourenço. “A

partir daí montamos a campanha toda num quadro de articulação e de colaboração  com o Professor

Pedro Afonso, do  DOP, que já iria estar lá com o ‘Arquipélago’. Juntou-se o ‘Creoula’ e  articulou-se

tudo pelo que não houve duplicação de esforços e saímos  todos satisfeitos”, afirmou o coordenador

do gabinete de investigação da EMAM.

Referir, sem esquecer, a colaboração nesta missão das autoridades marítimas regionais e o

envolvimento dos escuteiros marítimos que permitiu o embarque de  um conjunto muito significativo

de  cerca de 52 escuteiros.

Um dos resultados mais significativos, no que diz respeito aos Açores, foi o facto de ter sido

encontrada uma espécie de alga que não era  conhecida no local e que está agora  a ser identificada.

“Uma colega espanhola, que fez o doutoramento em  algas, numa das colheitas encontrou uma alga

que aparentemente  poderá ser uma espécie nova. Ela  é especialista e vocacionada para

identificações de algas e aquela  surgiu como uma espécie que não  se conhecia. Este é ainda um

dado  preliminar porque agora há um  trabalho de confirmação destes dados”, revelou ao “Diário dos

Açores” Nuno Lourenço.

E por falar em trabalho, é preciso  ter em conta que muito do trabalho  que está a ser feito, e que foi

feito  presencialmente, não tem resultados imediatos em todos os casos  concretos. “Há um trabalho a
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fazer  de inventariação, de peritagem, de  identificação e depois há uma componente desse trabalho

que reverte  para trabalho científicos e outra  que reverte para o M@rdis em termos técnicos, são as

entradas e as  fichas em que temos a posição e  características de observação”, diz  o responsável,

acrescentando que  “esse é um trabalho que vai continuar nos próximos meses, ou seja,  a ciência é

menos bombástica do  que as pessoas imaginam, demora  muito tempo”, diz.

E porque os aspectos positivos têm  que ser devidamente referenciados,  nota para o facto de os

Açores acompanharem esta zona [Formigas] há  mais tempo e verificarem, depois  desta missão,

“alguma recuperação  do eco sistema e portanto ao que  parece os esforços de conservação  estão a

resultar nesse sector, nomeadamente na protecção às pescas”.

Toda a operação resultou em  inúmeros achados e material para  inventariação [ver caixa].  A título

de exemplo, foram encontradas 3 espécies com estatuto  de protecção no quadro da Convenção da

Rede Natura e um conjunto  significativo de espécies sensíveis.  Algumas destas espécies até são

conhecidas como é o caso do coral  negro, espécie sensível, que mais  uma vez foi fotografada e vista

a  sua evolução.

Os dados e informação estão já  disponíveis no sítio da campanha  e fazem parte de uma análise

preliminar, isto porque há ainda muitas  fotografias e rochas por ser tríadas,  observadas e estudadas

com detalhe. Os interessados podem saber  muito mais em www.campanhasmarbis.org.

Equipa de investigadores encontrou alegada alga que não era conhecida...  OS NÚMEROS E AS

ESPÉCIES -  Investigação realizada nos Açores Subtidal (Base NTM “Creoula”) Período:  15 a 17 de

Julho (Ilhéus das Formigas e Santa  Maria - Açores) Ilhéus das Formigas:  4 mergulhos (profundidade

média: 30 m) Santa Maria:  8 mergulhos (profundidade média: 25 m) Número médio de

mergulhadores por  mergulho: 5 Tempo médio de mergulho: 45 minutos Aproximadamente 45 horas

de mergulho 12 amostras geológicas dos Ilhéus das Formigas 2 estações de espectro-radiómetro 3

estações de CTD (Perfil vertical de  Temperatura e Salinidade) 280 amostras biológicas 6.3 Gigabytes

de imagens recolhidas Amostragem no intertidal dos Ilhéus das  Formigas Georeferenciação dos Ilhéus

das Formigas Registos de biodiversidade no sistema  M@rBis: 1890 (número provisório) Espécies com

estatuto  de protecção identificadas: Cavaco (Scyllarides latus) – Rede Natura 2000 e  Convenção

OSPAR Craca gigante (Megabalanus azoricus) – Rede Natura 2000 e Convenção OSPAR Ouriço de

espinhos longos (Centrostephanus longispinus) – Convenção OSPAR  Espécies sensíveis identificadas:

Mero (Epinephelus marginatus) Leque (Pinna rudis) Búzio (Charonia lampas) Ratão (Dasyatis

centroura) Peixe cão (Bodianus scorfa) Bicuda (Sphyraena viridescens) Lírios (Seriola rivoliana e

Seriola dumerili) Moreia preta (Muraena augusti) Moreia Pintada (Muraena helena) Moreão

(Gymnothorax unicolor) Badejo (Mycteroperca fusca) Congro (Conger conger) Bonito (Katsuwonus

pelamis) Corais:   Coral negro (Antipathella wollastoni)   Corais solitários (Caryophylidae)   Gerardia

macaronesica Foto: Rui Esteves Silva Quase 2000 mil registos de  biodiversidade identificados  nas

‘Formigas’...

Com o objectivo  principal de proceder à  inventariação e caracterização das espécies e  cartografia de

habitats  nas ilhas Desertas, Porto Santo e ilhéus das  Formigas, a Estrutura  de Missão para os

Assuntos do Mar (EMAM),  no âmbito do programa  M@rBis (Marine Biodiversity Information System),

realizou nas ilhas  Desertas, Porto Santo  e ilhéus das Formigas  a Campanha “EMAM/

Página 182



PEPC_M@rBis/2011” em  co-organização com o Departamento de Ciência  da Câmara Municipal do

Funchal, Direcção Regional dos Assuntos do Mar  do Governo dos Açores  e Departamento de

Oceanografia e Pescas da  Universidade dos Açores,  DOP.  A equipa M@rBis, em  conjunto com uma

equipa de investigadores marinhos, mergulhadores e  especialistas na identificação da flora e fauna

marinhas, pertencentes  à comunidade científica portuguesa, recolheu  amostras e identificou os

valores da biodiversidade  existentes nas ilhas Desertas, Porto Santo e  ilhéus das Formigas, bem

como em Santa Maria.

Um dos resultados  mais significativos, no  que diz respeito aos Açores, foi o facto de ter sido

encontrada uma espécie  de alga que não era conhecida no local e que está  agora a ser identificada...

 PÁGINAS 2 e 3 Uma missÃo com cerca de 70 investigadores analisoU espÉcies ao largo dos aÇores. a

estrUtUra de missÃo para os assUntos  do mar emam/pec_m@rBis/2011 lanÇoU-se ao mar em JUnho

e terminoU a campanha depois de passar na regiÃo...
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Antena 2

 	Meio: Antena 2 - Páginas de Português

 	Duração: 00:14:26

 	Hora de emissão: 17:00:00 
ID: 36810551

 
31/07/2011

Congresso da Associação Internacional de

Lusitanistas

 

De 18 a 23 de Julho realizou-se na Universidade do Algarve, o 10º Congresso da Associação

Internacional de Lusitanistas. Conversa com o professor, Manuel Célio Conceição.

 

 

Procura-se estudantes universitários / Procuramse estudantes universitários

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 30/07/2011

Meio: Tribuna da Madeira - Sexta

Jornalistas: Helena Rebelo

 

“errare humanum est” celente opinião com que ficaram  da Madeira e do IX Congresso. Foi  muito

gratificante ouvir palavras  tão elogiosas e observar a imagem  positiva que conservaram, quer do  IX

Congresso, quer da Universidade, quer da Madeira.

Para encerrar os trabalhos do  congresso do Algarve, além de  uma mesa redonda com a temática

“Relações literárias e culturais luso-afro-brasileiras” e uma  conferência intitulada “Iterações  na

itinerância”, proferida em Português pela Professora Doutora  Anna Klobucka da Universidade  de

Massachussets, houve uma animada actuação da tuna mista da  Universidade do Algarve. Aí, para

estabelecer uma viva interacção  com a plateia, um jovem estudante, elemento da tuna, tornou-se

apresentador, alternando músicas  com uma história humorística.  No discurso anedótico, disse algo

como “vai haver muitas possibilidades” e, imediatamente a seguir,  pediu desculpa, substituindo por

“vão haver muitas possibilidades”.  Chama-se a este processo “hipercorrecção” porque tinha dito bem

e emendou, cometendo um erro, o  que nos acontece com frequência.  Este detalhe linguístico não

teve  qualquer relevância, por a actuação  ter sido divertida e cumprido com o  objectivo fixado, mas

retive-o apenas como exemplificativo por defeito profissional. Enquanto assistia ao espectáculo, via

um número  considerável de jovens estudantes  universitários a cantar em uníssono  (Chegaram a

fazer uma brincadeira com “unissono”, sem acentuação gráfica.), a tocar com alma e  coração uns

quantos instrumentos  musicais. Dei-me conta da riqueza  humana que esta experiência lhes  trará, a

par do respectivo curso, ao  longo da vida. Nas férias académicas, continuarão, porventura, a tocar e

a cantar, mas é provável que  realizem outro tipo de actividades.  A ocupação do tempo livre é ditada

segundo as necessidades ou as opções de cada um.
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Os estudantes universitários  podem fazer muito neste espaço de tempo, além de não fazer  nada

(Descansar é fundamental!).  Há, para o efeito, programas para  todos os gostos. Na revista Domingo

(semana de 03/07/2011 a  09/07/2011) do Correio da Manhã  (edição 11 714), encontrei, neste

jornal, a página “Oportunidade jovem” com ofertas de actividades  que lhes são especialmente

dedicadas. Sem fazer qualquer outro  reparo linguístico, fixo-me em  “Procura-se estudantes

universitários”. O mais consensual é usar o  plural: Procuram-se estudantes  universitários, havendo

quem  defenda que a construção no singular está errada. Contudo,  alguns académicos aceitam as

duas construções,  considerando “Procura-se  estudantes universitários”  bastante antiga. Apesar de

“procuram-se estudantes  universitários” ser a mais  recomendada, o singular,  sintacticamente

falando,  não chega a ser erro, embora se reconheça como tal.  A hipercorrecção assume,  então, duas

formas, indo,  por um lado, do certo ao errado e, por outro, do certo  ao certo. A noção de “erro”

pode ser controversa. Uma  “oportunidade jovem” (de  rejuvenescimento) para as  férias

universitárias será  um aprofundamento do assunto, através da reflexão  – um tempo propício ao

prazer – e da leitura – que  proporciona memoráveis  momentos de lazer.

UM POR SEMANA “Procura-se estudantes universitários”/ Procuramse estudantes universitários HeleNa

ReBelo Docente da Universidade da Madeira helenreb@uma.pt No dia 23 de Julho, terminou  o X

Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas (AIL),  que decorreu, durante uma semana, na

Universidade do Algarve.  Para quem não se lembrar, o IX  Congresso teve lugar, em 2008, na

Universidade da Madeira (UMa).  Este tipo de reuniões científicas  junta centenas de congressistas do

mundo inteiro e muitos deles vão  participando em vários, há anos.  O próximo já está previsto para

2014, na Universidade de Cabo  Verde. O Professor Doutor Paulo  Lima Fortes, matemático de

formação, é reitor desta Universidade e foi convidado a abrir os trabalhos com a interessante

conferência “A Língua  Portuguesa e o ensino das  Ciências Fundamentais”.  Veio ao Algarve um grupo

 de docentes-investigadores  da UMa. A finalidade era  apresentar comunicações  individuais, nas

sessões de  trabalho, tendo-se também  reunido para o lançamento  das Actas do Congresso da

Madeira, Lusofonia: tempo de reciprocidades (dois  volumes de cerca de 500  páginas com DVD). As

actividades científicas e culturais foram diversificadas, permitindo congregar  inúmeros intelectuais. O

programa do X Congresso  da AIL ainda pode ser consultado na página http://

www.fchs.ualg.pt/xcail/.  Nestes dias, fui reencontrando muitos académicos  que me expressaram a

ex
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“Plataforma Mar do Algarve” avança  A comissão instaladora para a  “Plataforma Mar do Algarve” foi
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constituída em Olhão e a sede  da associação é no Campus das  Gambelas (Faro), disse à Lusa fonte

do novo organismo, cujo objectivo  é dinamizar a economia do mar.

“Com sede no Campus das  Gambelas da Universidade do  Algarve, a Plataforma Mar do  Algarve

realizou na quarta-feira a  escritura de constituição em Olhão  e neste momento a grande prioridade

da associação é angariar associados, pois pretendemos ter representantes de todas as forças vivas

das  atividades ligadas ao mar da região  algarvia”, disse à Lusa André Dias,  da comissão instaladora.

Os objectos primordiais da  Plataforma são valorizar e dinamizar o conhecimento e a economia  do

mar, “estimulando a inovação, a  concertação de interesses, esforços e  actuação dos diferentes

agentes em  torno de uma estratégia comum”,  explica a Comissão de Coordenação  e

Desenvolvimento da Região  (CCDR) do Algarve, que apadrinha  o novo organismo.
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EMBORA o turismo tenha um potencial enorme para contribuir para o desenvolvimento, o sector só

pode fazê-lo com sistemas de governaçao adequados, que capacitem as comunidades. Esta foi uma

das princiais mensagens saídas do Fórum da Organização Mundial do Turismo (OMT), que decorreu em

Vilamoura entre 1 e 3 de Junho.

O Fórum, criado para definir um instrumento de desenvolvimento e boa governação, contou com a

presença de 300 representantes dos sectores público e privado e concluiu vários meses de discussão

online, estabelecendo um consenso sobre estratégias de turismo para a proxima década.

“O mundo enfrenta grandes mudanças e desafios que requerem estratégias e políticas inovadoras.

Governos, empresas e sociedade civil precisam dar atenção à gestão do conhecimento em turismo

para melhor compreender e agir sobre as forças que moldam o mundo de hoje, especialmente sobre

as questões críticas de desenvolvimento, alterações climáticas, e governação. Precisamos de aliar

todos estes players para encontrar soluções de governação eficazes”, defendeu o secretário-geral da
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OMT, Taleb Rifai, durante o Fórum.

Em matérla de governação, o Fórum destacou a importância da participação e da eficiência,

defendendo que instituições e outras partes interessadas têm de tirar maior proveito da inovação

providenciada pelas novas tecnologias de informação e comunicação.

As conclusões salientaram também a necessidade de desenvolver novos indicadores para analisar os

efeitos reais da actividade turística no desenvolvimento e o seu impacto nas alterações climáticas.

O Fórum da OMT no Algarve foi organizado pela Rede de Conhecimento daquela organização, em

colaboração com a Universidade do Algarve.
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