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A1

Naturlink.pt   País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Online

  Pag.: 1 de 1ID: 41538414 30-04-2012

Naturlink

Bolsa de Investigação II (m/f)(30-04-12)

Universidade do Algarve 

Encontra-se aberto concurso para a atribui ção de (1) Bolsa de Investigação no âmbito do projeto: PTDC/AAC- AMB /121650/2010 – “NANOECOTOX”, PTDC - Programa em Todos os 

Dom ínios Cient íficos - Concurso 2010, financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES (PIDDAC), nas seguintes condições  

Área Científica: ……Ecotoxicologia………………………………………………………………………………………………………….………… 

Requisitos de admissão: Os destinatários da bolsa são Licenciados pré-Bolonha com experiência na área de Ecotoxicologia  

Plano de trabalhos: A aná lise do efeito nanopart ículas metá licas em organismos aquáticos utilizando técnicas de proteómica.  

Legislação e regulamentação aplicável: Lei N º. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investiga ção Cient ífica); Regulamento da Forma ção Avançada e Qualifica ção de

Recursos Humanos 2010.  

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no CIMA – Grupo de Ecotoxicologia e Qu ímica Ambiental da Universidade do Algarve, sob a orientação cient ífica do Professora/Doutora

Maria João Bebianno  

Duração da bolsa: A bolsa terá à duração máxima de 6 meses, com in ício previsto 15 de Maio de 2012.  

Valor do subs ídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €745,00, conforme tabela de valores das bolsas atribu ídas directamente pela FCT, I.P. no Pa ís
(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores). A bolsa será paga mensalmente por transferência bancária. 

Métodos de selecção: Os critérios de avaliação das candidaturas, por ordem decrescente de importância, serão:  

1. Experiência com experimenta ção com nanopart ículas  

2. Experiência em aná lise proteómica  

3. Experiência em aná lise de biomarcadores  

4. Experiência em aná lise de nanopart ículas em organismos aquáticos 

Composição do Júri de Selecção: O júri responsável pela selecção, formado por três Doutores, será constitu ído por:  

Maria João da Anunciação Franco Bebianno (Presidente do Júri);  

Maria Margarida Ribau Teixeira (Vogal efectivo);  

Maria Angela Preira Serafim (Vogal efectivo);  

Rui Company (Vogal Suplente)  

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avalia ção serão publicitados, através de lista ordenada, por nota final obtida afixada em local vis ível e público

do CIMA, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado atrav és de email.  

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no per íodo de 14/05/2012 a 25/05/2012. 

  

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 dever ão ser remetidas por correio para: Universidade do Algarve / CIMA, Campus de Gambelas, 8005 -139 Faro, Ref. ª (Projecto ou Edital) ou por email para

mbebian@ualg.pt . 

A Universidade do Algarve reserva -se o direito de anular o procedimento de concurso de atribui ção de bolsa, no âmbito do Projecto em referência, caso não se venha a efectivar a

outorga do respectivo contrato com a entidade financiadora.  

(dispon ível em www.eracareers.pt  a 30 -04-12) 

[Se desejar manter -se informado sobre as oportunidades de emprego que surgem diariamente na área do Ambiente e Gestão de Recursos Naturais, siga a página "NaturJobs" que a

Naturlink criou no Twitter em http://twitter.com/NaturJobs] 

  

Promoções Naturlink e Clube Naturlink  

 

  

Curtir Cadastre-se para ver do que seus amigos gostam.

Página 1



A2

São Brás luta por alimentação saudável
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/04/2012

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=49056

 

30-04-2012 13:50:00

 

 Câmara está a desenvolver ações para sensibilizar para uma alimentação saudável. Chama-se

Receitas Saudáveis&Económicas.

 

 No âmbito do desenvolvimento de um estágio curricular da licenciatura de dietética e nutrição, a

Câmara Municipal de São Brás de Alportel encontra-se a desenvolver um plano de ações de

sensibilização dirigidas à comunidade, em prol da promoção de hábitos alimentares mais saudáveis. As

iniciativas arrancaram aquando das comemorações do Dia Mundial da Saúde, dia 7 de abril, com um

conjunto de atividades de rastreios de nutrição, sessões de esclarecimento sobre verdades e mitos

sobre alimentação e ações de sensibilização, que prosseguem agora com Receitas Saudáveis &

Económicas no Mercado Municipal, de São Brás de Alportel. Nas manhãs de sábado, até 9 de junho, o

mercado municipal conta com um espaço de informação nutricional, no qual serão distribuídas receitas

saudáveis e económicas, acompanhadas por pequenos esclarecimentos nutricionais por Marlene

Martins, estagiária da Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve. Esta iniciativa marca

encontro com a saúde para divulgar receitas acessíveis e nutricionalmente equilibradas,

confecionadas, de preferência com produtos da época disponíveis, na sua maior parte, no Mercado

Municipal. Ainda neste âmbito, decorrerá no mês de maio, sempre aos sábado à tarde, pelas 16:00

horas, na biblioteca municipal de São Brás de Alportel, o ciclo de sessões de alimentação saudável que

desafia a aprender mais sobre a alimentação saudável no desporto, na infância, a ler adequadamente

os rótulos alimentares e ainda alimentação saudável na Diabetes Mellitus. Este programa de

sensibilização pretende informar e melhor aconselhar a população para a adoção de hábitos

alimentares mais saudáveis e económicos indissociáveis ao bem-estar de todos.
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São Brás de Alportel promove programa de sensibilização sobre alimentação saudável
No âmbito do desenvolvimento de um estágio curricular da licenciatura de dietética e nutrição, a Câmara Municipal de São Brás de Alportel encontra-se a desenvolver um plano de ações de sensibilização dirigidas

à comunidade, em prol da promoção de hábitos alimentares mais saudáveis. 

As iniciativas arrancaram aquando das comemorações do Dia Mundial da Saúde, dia 7 de abril, com um conjunto de atividades de rastreios de nutrição, sessões de esclarecimento sobre verdades e mitos sobre 

alimentação e ações de sensibilização, que prosseguem agora com Receitas Saudáveis & Económicas no Mercado Municipal, de São Brás de Alportel. 

Nas manhãs de sábado, até 9 de junho, o mercado municipal conta com um espaço de informação nutricional, no qual serão distribuídas receitas saudáveis e econ micas, acompanhadas por pequenos 

esclarecimentos nutricionais por Marlene Martins, estagiária da Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve. 

Esta iniciativa marca encontro com a saúde para divulgar receitas acess íveis e nutricionalmente equilibradas, confecionadas, de preferência com produtos da época disponíveis, na sua maior parte, no Mercado 

Municipal. 

Ainda neste âmbito, decorrerá no mês de maio, sempre aos sábado à tarde, pelas 16:00 horas, na biblioteca municipal de São Brás de Alportel, o ciclo de sessões de alimentação saudável que desafia a 

aprender mais sobre a alimentação saudável no desporto, na infância, a ler adequadamente os rótulos alimentares e ainda alimentação saudável na Diabetes Mellitus. 

Este programa de sensibilização pretende informar e melhor aconselhar a população para a adoção de hábitos alimentares mais saudáveis e económicos indissociáveis ao bem-estar de todos. 

Redacção DORS
07:24 segunda-feira, 30 abril 2012 
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PolÃtica 
Socialistas defendem suspensÃ£o imediata de 
captura do polvo com isco vivo 

O Grupo Parlamentar do PS insurgiu-se 
contra a prorrogaÃ§Ã£o, por mais 120 dias, 
da permissÃ£o de captura de polvo com isco
vivo, tendo os Deputados Miguel Freitas e 
Jorge FÃ£o solicitado ao presidente da 
ComissÃ£o de Agricultura e do Mar 
audiÃ§Ãµes com AssociaÃ§Ãµes de 
Pescadores, Universidade do Algarve e 
IPIMAR, de forma a encontrar soluÃ§Ãµes 
que promovam a sustentabilidade deste 
importante recurso para a economia nacional
e regional. 

Os Parlamentares social istas defendem a
imediata suspensÃ£o da captura do polvo com
isco vivo, tendo em conta que o perÃodo de
prorrogaÃ§Ã£o  p a r a  a  s u a  p e r m i s s Ã£o

determinada pelo Governo colide com a respetiva Ã©poca de incubaÃ§Ã£o e
reproduÃ§Ã£o, o que a curto prazo poderÃ¡ ter um impacto negativo no
recurso principalmente na costa algarvia.  
 
 

 
 
 
 
Para os Parlamentares, a pesca desenfreada do polvo vulgar (Octopus
vulgaris), desencadeada a partir da introduÃ§Ã£o do isco vivo nas armadilhas
de gaiola, gera um forte impacte negativo nesta espÃ©cie, a mais abundante
na costa portuguesa e cuja captura no Algarve representa cerca de 40% das
capturas nacionais.  
 
A preocupaÃ§Ã£o dos socialistas Ã© sustentada pela quebra de cerca de
70% das capturas por unidade de esforÃ§o registada a partir de 2008 na
regiÃ£o do Algarve, altura em que se verificou o inÃcio da substituiÃ§Ã£o do
isco morto pelo caranguejo verde. Uma espÃ©cie que, alertam os Deputados,
regista igualmente Ãndices de diminuiÃ§Ã£o alarmantes na Ria Formosa, o
que a curto prazo poderÃ¡ provocar alteraÃ§Ãµes a nÃvel da cadeia alimentar
e dos ecossistemas desta zona lagunar.  
 
Criticando o Governo por ter prorrogado a permissÃ£o da captura do polvo
com isco vivo sem prestar quaisquer esclarecimentos Ã s insistentes
exposiÃ§Ãµes apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PS sobre esta
matÃ©ria, Miguel Freitas e Jorge FÃ£o propÃµem ainda ao presidente da
ComissÃ£o que promova uma audiÃªncia com o SecretÃ¡rio de Estado do
Mar, para apresentaÃ§Ã£o dos resultados obtidos pelo grupo de trabalho,
constituÃdo apenas aquando da prorrogaÃ§Ã£o para analisar a situaÃ§Ã£o. 
 
Ainda no Ã¢mbito do setor das pescas, o Deputado e tambÃ©m presidente
do PS Algarve, Miguel Freitas, questionou o Governo sobre o inÃcio das obras
de reparaÃ§Ã£o do cais 6 do porto de Quarteira, que se encontra deteriorado
hÃ¡ cerca de dois anos, com graves problemas ao nÃvel da operacionalidade
e da seguranÃ§a naquela infraestrutura.  
 
O dirigente socialista questionou ainda o Executivo sobre a data de inÃcio das
prometidas obras de conclusÕ£o do porto, nomeadamente no que concerne

Ã  construÃ§Ã£o de sanitÃ¡rios e de uma cafetaria, cuja inexistÃªncia impede
assegurar as devidas condiÃ§Ãµes de gestÃ£o do porto e a higiene no local. 
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de gaiola, gera um forte impacte negativo nesta espÃ©cie, a mais abundante
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> m.c.

Ajudar os alunos de medicina a
orientarem a construção do seu
currículo na pré-graduação foi
um dos objectivos do ‘Dia da
Educação Médica’ dinamizado
ontem, ao longo do dia, pelo Nú-
cleo de Estudantes de Medicina
da Universidade do Minho.

Depois de receberem alguns
conselhos e orientações úteis
para definirem o seu futuro
profissional, os alunos de medi-
cina ouviram o testemunha de
duas antigas colegas de curso,
consideradas “casos de sucesso”
pela universidade: Inês Laíns e
Andreia Vilas-Boas.

Nesta iniciativa, que o NE-
MUM promove pela terceira
vez, os estudantes de Medicina
tiveram oportunidade de ficar
a par dos vários métodos de
aprendizagem nos anos clínicos
nas diferentes escolas médicas:
Escola de Ciências da Saúde da

UMinho; Faculdade de Ciências
da Saúde da Universidade da
Beira Interior; Departamento
Ciências Biomédicas da Univer-
sidade do Algarve; Faculdade de
Medicina da Universidade do
Porto; Instituto de Ciências Bio-
médicas Abel Salazar; Facul-
dade de Medicina da Universi-

dade de Coimbra; Faculdade de
Ciências Médicas da Universi-
dade Nova de Lisboa; e Facul-
dade de Medicina da Universi-
dade de Lisboa. Além das es-
colas nacionais, os alunos foram
ainda informados sofre os méto-
dos seguidos por escolas médi-
cas estrangeiras.

MEDICINA

NEMUM orienta estudantes 
na construção do currículo

M.C.

Iniciativa reuniu algumas dezenas de estudantes de Medicina
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CARTAS  À   DIRECTORA 

Resposta ao artigo  
da Ana Gerschenfeld 
acerca do ENIGMA 
O artigo de Ana Gerschenfeld 

(PÚBLICO, 23/4) pretende relatar 

a história da quebra do sistema de 

código militar alemão ENIGMA. 

Atribui este feito ao conhecido 

matemático britânico Alan 

Turing, que deu um importante 

contributo para decifrar o ultra-

secreto sistema de código. Até aí 

tudo bem. Como em tantos outros 

artigos a este respeito, em vez de 

narrar todo o processo histórico-

científi co de forma séria atribui-

se a responsabilidade de uma 

descoberta a uma pessoa, por 

facilitismo ou por multiplicação de 

clichés culturais. Convém retifi car 

então os atropelos à verdade 

histórica .

O aparelho electromecânico  

ENIGMA de criptagem chamada 

polialfabética foi adotado pelo 

As cartas destinadas a esta secção 

devem indicar o nome e a morada 

do autor, bem como um número 

telefónico de contacto. O PÚBLICO 

reserva-se o direito de seleccionar 

e eventualmente reduzir os textos 

não solicitados e não prestará 

informação postal sobre eles.

Email: cartasdirector@publico.pt

Contactos do provedor do Leitor

Email: provedor@publico.pt

Telefone: 210 111 000

Exército alemão em 1926, após 

alguns anos de utilização nos 

serviços civis de Estado. A 

partir desse momento o sistema 

despertou um vivo interesse por 

parte dos serviços de espionagem 

de vários países europeus atentos 

ao desenvolvimento militar da 

há pouco vencida Alemanha. As 

primeiras tentativas de quebrar 

os códigos por via da análise 

linguística que foram feitas na 

França e Inglaterra não foram 

bem sucedidas. Por se considerar 

o esforço inútil e sem perspetiva 

de sucesso os trabalhos foram 

interrompidos. Por esta razão 

a contraespionagem francesa 

chegou a transmitir um exemplar 

do aparelho alemão aos seus 

homólogos polacos que, talvez 

em função da crescente ameaça 

germânica, continuaram com os 

esforços.  A geração de códigos 

foi efetivamente desvendada 

em 1932 pelos três engenheiros/

matemáticos polacos do gabinete 

de criptologia do comando das 

Forças Armadas. Marian Rejewski, 

um dos matemáticos em questão, 

desenvolveu um aparelho 

especifi camente destinado à 

quebra de códigos diários, que 

batizou de bomba criptológica. 

Este termo foi adotado 

posteriormente por Alan Turing. 

O trabalho de descriptagem 

conceptualizado na Polónia foi 

então completado com a aplicação 

de folhas perfuradas concebidas 

pelo matemático Henryk Zygalski. 

Em 1939, dois meses antes do 

início da 2.ª guerra mundial, 

os polacos passaram aos seus 

aliados britânicos e franceses 

dois  exemplares  das réplicas 

do ENIGMA que rebatizaram 

LACIDA. Conjuntamente com 

o hardware, foi transferida 

também a documentação relativa 

à descriptagem que se baseava 

na teoria matemática dos ciclos 

e transposições. Estes materiais 

constituíram assim a base do 

futuro trabalho de Alan Turing 

e da equipa cujos trabalhos 

coordenava em Bletchley Park 

e que conseguiu acompanhar 

as sucessivas modifi cações que 

foram introduzidos pelos alemães 

no esquema de criptagem.

Estes factos em nada diminuem 

o contributo de Alan Turing 

para o desenvolvimento da 

computação numérica. Contudo, 

se alguém pretende escrever  

sobre a história da ciência 

e tecnologia  deve fazer um 

pequeno esforço para manter um 

mínimo de rigor na reconstituição 

dos processos que tiveram um 

enorme impacto no desenrolar 

da segunda guerra mundial.

Tomasz Boski

CIMA - Centro de Investigação 

Marinha e Ambiental Centre 

for Marine and Environmental 

Research, Universidade do Algarve            
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PROPINAS

Universidades 
fazem 
ultimatos para 
recuperarem 
milhões 
em atraso

D
ezenas de recém-licen-

ciados podem ver os seus 

graus anulados por causa 

da existência de propinas 

em atraso. As universida-

des estão a fazer um esforço 

para recuperar milhões de euros de 

dívidas existentes. Nas últimas se-

manas, enviaram cartas aos antigos 

alunos dando-lhes uma última opor-

tunidade para regularizarem a situa-

ção. Caso não a resolvam, podem ser 

alvo de penhoras ou, em último caso, 

ver cancelados os actos curriculares 

relativos a esses anos lectivos.

Nas três instituições que disponi-

bilizaram os valores totais em dívi-

da, a verba chega aos 3,6 milhões de 

euros. Na Universidade do Minho 

(UM), Universidade Nova de Lisboa 

(UNL) e Universidade de Coimbra 

(UC) há mais de 4500 antigos alunos 

em incumprimento, a quem está a 

ser exigida a regularização dos pa-

gamentos das propinas.

Na UM, a reitoria detectou 2,2 

milhões de euros de dívidas de 

estudantes à instituição relativas 

a propinas vencidas, o que levou 

o Conselho Geral a dar poderes à 

reitoria para implementar um pla-

no de recuperação dos valores em 

falta. Nas últimas semanas, antigos 

estudantes já com as respectivas li-

cenciaturas terminadas começaram 

a receber pedidos de regularização 

de situações de dívida.

A carta, com data de 19 de Março, 

dá um prazo de 30 dias úteis para 

a regularização da situação e está 

a afectar, sobretudo, alunos que 

concluíram a sua formação na UM 

entre 2004 e 2006. Em caso de não-

pagamento, a instituição ameaça 

“anular todos os actos curriculares 

praticados no ano lectivo a que o 

incumprimento da obrigação se re-

porta”, o que poderá levar mesmo à 

anulação das licenciaturas obtidas 

por alguns daqueles alunos.

“Enquanto entidade pública, está, 

no âmbito da legislação em vigor, 

obrigada a garantir o cumprimento 

dos pagamentos que lhe são devi-

dos”, justifi ca a pró-reitora da UM 

para o Ensino, Paula Cristina Mar-

tins.

Receber com juros de mora
A vice-reitora da UC Madalena Alar-

cão dá uma justifi cação semelhante 

para os pedidos de regularização de 

dívida que foram enviados a 500 

antigos alunos da instituição. “A 

universidade tem o dever legal de 

cobrar essas dívidas, cujo regime 

prescricional é de oito anos”, afi r-

ma. Esta é “uma última tentativa de 

pagamento voluntário”, reconhece 

a responsável, que garante que, ca-

so não sejam feitos os pagamentos, 

serão emitidas certidões de dívida 

para execução fi scal. No caso de 

Coimbra, o esforço da universida-

de está concentrado em quem fre-

quentou a instituição no ano lectivo 

2003/2004, cujo valor global em 

dívida chega aos 500 mil euros. Em 

pior situação está a UNL, com 900 

mil euros de propinas em falta por 

parte de 3000 estudantes.

A UM também abre a porta a 

execuções fi scais para quem não 

regularize as dívidas, possibilida-

de que é admitida igualmente pela 

Universidade do Algarve (UA). A 

instituição enviou cartas de dívidas 

relativas a 2011 para tentar “recu-

perar os valores que for possível”, 

Instituições admitem avançar para 
penhoras ou anular licenciaturas a quem 
não pagar. Só em três universidades há 3,6 
milhões de euros de dívidas dos alunos

Samuel Silva

900
mil euros é quanto a 
Universidade Nova de Lisboa 
tem a receber de cerca de 
três mil estudantes, por 
propinas em atraso.  Na 
Universidade de Coimbra 
esse valor é de 500 mil euros
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às quais 150 antigos estudantes res-

ponderam, estando neste momento 

a efectuar o respectivo pagamento 

de forma faseada. 

A braços com a mesma situação, 

a Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro tem vindo a permitir o 

pagamento em prestações de propi-

nas relativas a anos lectivos anterio-

res. Os estudantes ou ex-estudantes 

nessa situação fi cam obrigados à as-

sinatura prévia de uma declaração 

de dívida, que tem como contrapar-

tida a possibilidade de regularizarem 

a situação em seis a dez meses.  

Já a Universidade de Évora tem há 

vários anos quer planos de pagamen-

tos fracionados, quer planos de pa-

gamento de propinas em atraso, os 

quais foram recentemente tornados 

ainda mais fl exíveis. A Universidade 

do Porto segue uma estratégia mais 

apertada, que impede os estudantes 

de se inscreverem no ano lectivo se-

guinte caso tenham dívidas. “Talvez 

por isso, não temos registos de dívi-

das de longa duração, o que elimina 

a necessidade de avançar com um 

plano de cobrança de dívidas ou de 

um plano de perdão das mesmas”, 

informa fonte da instituição.

Além da exigência do valor em dí-

vida, as universidades estão a cobrar 

uma taxa de juro de mora, aplicável 

às dívidas ao Estado, e cujo actual 

quadro legal fi ca em 1% ao mês, até 

um máximo de 7%. A Associação 

Académica de Coimbra, por exem-

plo, já defendeu um perdão de ju-

ros, mas a reitoria da universidade 

mais antiga do país recusa essa pos-

sibilidade. “A instituição não pode 

mais contemporizar, como, aliás, já 

foi sublinhado pelo próprio Tribunal 

de Contas”, sustenta a vice-reitora 

Madalena Alarcão.

DANIEL ROCHA
Protestos na 
Universidade 
de Lisboa, 
em Março de 
2011, contra a 
redução das 
bolsas aos 
estudantes

Parlamento

Passos reconhece 
vaga de abandonos

O primeiro-ministro, 
Pedro Passos Coelho, 
reconheceu ontem, 
no Parlamento, que 

há estudantes a abandonar 
o ensino superior por 
dificuldades económicas, 
apesar de o Governo ter 
aumentado a verba destinada 
à acção social escolar e às 
bolsas de estudo. “É um 
facto reconhecido que há 
estudantes em Portugal que, 
por dificuldades económicas, 
não têm conseguido manter 
as suas aprendizagens 
por estarem deslocados 
das suas habitações de 
origem”, afirmou o primeiro-
ministro durante o debate 
quinzenal. Passos Coelho 
sustenta que houve um 
“ligeiro reforço” orçamental 
relativamente ao apoio do 
Estado aos estudantes e que 
o Governo “saltou barreiras 
administrativas”, abrindo uma 
segunda fase de candidaturas 
a bolsas. O primeiro-ministro 
diz que “tem estado atento” 
ao problema e promete 
responder-lhe positivamente, 
mesmo dentro do quadro 
de dificuldades que o país 
atravessa. Passos Coelho 
respondeu assim às críticas da 
deputada Heloísa Apolónia, 
que acusou o Governo de 
contribuir para o abandono 
escolar no superior devido à 
redução das bolsas pagas aos 
estudantes. A deputada diz 
que há perigo de se regressar 
ao tempo em que “só estuda 
quem tem dinheiro”.

Na véspera, o secretário de 
Estado do Ensino Superior, 
João Queiró, tinha garantido 
que as bolsas de estudo estão 
a ser pagas e que o número 
total de bolseiros ficará “muito 
próximo” do total do ano lectivo 
anterior. Na abertura do IV 
Congresso do Ensino Superior 
Politécnico, no Porto, Queiró 
sublinhou o compromisso do 
executivo em trabalhar “para 
tornar mais rápido o processo 
de análise das candidaturas a 
bolsas de estudo”. S.S.

O
s constrangimentos fi nan-

ceiros das famílias em con-

sequência da crise estão a 

fazer aumentar as difi cul-

dades das universidades 

em cobrar propinas. Mas 

as instituições de ensino superior 

têm adoptado uma postura fl exível, 

dando possibilidades aos estudan-

tes de pagarem as contribuições em 

prestações. Em situações de maior 

carência, há fundos próprios a aju-

dar os alunos.

Se os atrasos no pagamento das 

propinas eram residuais em anos 

anteriores, a realidade começou a 

ganhar mais força nos últimos anos. 

Para os responsáveis das universi-

dades, este ano lectivo é aquele em 

que esse problema tem sido mais 

evidente. “A dimensão actual destas 

situações ultrapassa em muito o ca-

rácter pontual de que se revestia em 

anos anteriores”, reconhece o rei-

tor da Universidade de Évora, Carlos 

Braumann. “Tendo em atenção quer 

os casos conhecidos, quer aqueles 

que permanecem encobertos, os 

meios normalmente disponíveis 

não são sufi cientes, pelo que care-

cem de ser reforçados”, reconhece 

o responsável.

Diagnóstico semelhante é feito pe-

lo reitor da Universidade de Aveiro, 

Manuel Assunção. “Neste momen-

to, verifi cam-se bastantes atrasos de 

curto prazo”, assume, acrescentan-

do que muitos deles estão relacio-

nados com o atraso no processo de 

atribuição de bolsas de estudo.

A Universidade do Porto (UP) não 

tem tido problemas com dívidas de 

longo prazo (ver texto principal), 

mas nos últimos três anos os alunos 

do 1.º ciclo em situação de incum-

primento relativamente às propinas 

tem vindo a crescer. Se em 2010 

eram 2030 os estudantes com paga-

mentos em atraso, correspondendo 

a 9% do total de inscritos na institui-

ção, este ano o valor deverá chegar 

aos 11%, avança a reitoria. 

Na Universidade do Algarve, há 

300 alunos com propinas em atraso 

relativas a este ano lectivo, o que to-

taliza 70 mil euros. Grande parte dos 

três mil estudantes da Universidade 

Dificuldades em cobrar 
propinas aumentam

Nova de Lisboa com dívidas à insti-

tuição refere-se a atrasos “de pou-

cos meses”, informa o vice-reitor 

António de Vasconcelos Tavares. A 

dimensão do problema vai obrigar a 

universidade a tomar medidas extra-

ordinárias. “Neste momento está em 

estudo um plano global de cobrança 

de propinas”, avança aquele respon-

sável, mas, face à situação de crise 

vivida no país, a instituição admite 

adoptar uma postura menos rígida 

em situações em que os alunos te-

nham carência económica “devida-

mente comprovada” e tenham “bom 

aproveitamento escolar”.

Esta é a tónica dominante dos dis-

cursos das universidades contactadas 

pelo PÚBLICO. Apesar das maiores 

difi culdades em cobrar as propinas, 

tem havido fl exibilidade face à cons-

ciência da situação fi nanceira do pa-

ís. Nos últimos anos, as instituições  

já deram aos estudantes a possibi-

lidade de pagar as propinas anuais 

em vários meses, variando entre as 

seis e dez prestações. “Cada caso é 

um caso, que merece tratamento 

próprio. E quando são identifi cadas 

situações de carência pronunciada, 

existem mecanismos para ajudar o 

aluno em causa, sem que isso passe 

pela isenção de propinas”, diz o rei-

tor da Universidade de Aveiro.

A verba resultante do aumento de 

propinas na Universidade de Évora 

foi alocado a um fundo de apoio aos 

estudantes em difi culdades. Tam-

bém a Universidade de Coimbra tem 

um fundo de investimento próprio 

para situações de maior carência.

Na UP, para além do sistema de 

bolsas do estado, os estudantes têm 

dois mecanismos para atenuar as 

difi culdades económicas: a bolsa 

extraordinária, que visa custear os 

encargos acrescidos de frequência do 

ensino, e o subsidio de emergência, 

para colmatar situações pontuais de 

difi culdades com impacto no apro-

veitamento escolar dos alunos.

Samuel Silva

“Verificam-se 
bastantes atrasos 
de curto prazo”, 
diz o reitor da 
Universidade de 
Aveiro, Manuel 
Assunção
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Universidades fazem 
ultimato para recuperar 
milhões em propinas
Instituições admitem avançar para penhoras ou até anular licenciaturas 
a quem não pagar. Só em três universidades portuguesas há 3,6 milhões 
de euros de dívidas de propinas não-pagas pelos alunos Destaque, 2/3
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Cerca de 200 alunos desistiram dos

cursos por dificuldades financeiras na

Universidade do Algarve

 

As famílias estão a suportar a quase totalidade dos custos associados ao Ensino Superior, mas com a

crise e o desemprego há quem não consiga manter os filhos a estudar. Só na Universidade do Algarve

cerca de 200 alunos foram obrigados a desistir dos cursos por dificuldades financeiras. Declarações de

Pedro Barros, Associação Académica da Universidade do Algarve.
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SÃ£o BrÃ¡s de Alportel desafia a â??Encontros 
imediatos com a QuÃmicaâ?  

No Ãºltimo domingo do mÃªs, dia 29, o Ciclo 
de Passeios Natureza de SÃ£o BrÃ¡s de 
Alportel convida a caminhar com ciÃªncia Ã  
descoberta da quÃmica num interessante 
passeio, que tem como ponto de encontro o 
terminal rodoviÃ¡rio, pelas 09h30. A quÃmica 
estÃ¡ presente na nossa vida e em tudo o 
que fazemos, pois toda a matÃ©ria Ã© 
constituÃda por elementos quÃmicos! O 
estudo da quÃmica poderÃ¡ ser o estudo de 

tudoâ?¦ 

â??Quais alquimistas, nÃ³s, nÃ£o transformaremos metais menos nobres
em ouro, mas no nosso dia-a-dia usamos elementos quÃmicos e realizamos
reaÃ§Ãµes quÃmicas sem nos darmos conta e sem sequer pensar nelas,
produzimos assim a energia necessÃ¡ria (o elixir da vida) para o nosso
funcionamento. O nosso corpo Ã© constituÃdo por elementos quÃmicos e
reaÃ§Ãµes quÃmicas ocorrem quando respiramos, comemos, lavamos os
dentes, as mÃ£os, dormimos ou simplesmente caminhamos...â?  
 
 

 
 
 
 

Â Atualmente, sem a quÃmica a civilizaÃ§Ã£o nÃ£o teria atingido o atual
estado cientÃfico e tecnolÃ³gico que permite ao homem sondar as fronteiras
do universo, deslocar -se Ã  velocidade do som ou atÃ© mesmo produzir
alimentos em pleno deserto. A quÃmica Ã© vida que permite desenvolver e
obter todas as atividades do quotidiano. 
 
Parta passo a passo Ã   descoberta da quÃmica na companhia do Prof.
AmÃ©rico Lemos, representante do Centro de InvestigaÃ§Ã£o em QuÃmica
do Algarve, integrado na Faculdade de CiÃªncia e Tecnologia da Universidade
do Algarve. 

27 de Abril de 2012 | 11:58
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Regional

SÃ£o BrÃ¡s de Alportel desafia a â??Encontros 
imediatos com a QuÃmicaâ?  

No Ãºltimo domingo do mÃªs, dia 29, o Ciclo 
de Passeios Natureza de SÃ£o BrÃ¡s de 
Alportel convida a caminhar com ciÃªncia Ã  
descoberta da quÃmica num interessante 
passeio, que tem como ponto de encontro o 
terminal rodoviÃ¡rio, pelas 09h30. A quÃmica 
estÃ¡ presente na nossa vida e em tudo o 
que fazemos, pois toda a matÃ©ria Ã© 
constituÃda por elementos quÃmicos! O 
estudo da quÃmica poderÃ¡ ser o estudo de 

tudoâ?¦ 

â??Quais alquimistas, nÃ³s, nÃ£o transformaremos metais menos nobres
em ouro, mas no nosso dia-a-dia usamos elementos quÃmicos e realizamos
reaÃ§Ãµes quÃmicas sem nos darmos conta e sem sequer pensar nelas,
produzimos assim a energia necessÃ¡ria (o elixir da vida) para o nosso
funcionamento. O nosso corpo Ã© constituÃdo por elementos quÃmicos e
reaÃ§Ãµes quÃmicas ocorrem quando respiramos, comemos, lavamos os
dentes, as mÃ£os, dormimos ou simplesmente caminhamos...â?  
 
 

 
 
 
 

Â Atualmente, sem a quÃmica a civilizaÃ§Ã£o nÃ£o teria atingido o atual
estado cientÃfico e tecnolÃ³gico que permite ao homem sondar as fronteiras
do universo, deslocar -se Ã  velocidade do som ou atÃ© mesmo produzir
alimentos em pleno deserto. A quÃmica Ã© vida que permite desenvolver e
obter todas as atividades do quotidiano. 
 
Parta passo a passo Ã   descoberta da quÃmica na companhia do Prof.
AmÃ©rico Lemos, representante do Centro de InvestigaÃ§Ã£o em QuÃmica
do Algarve, integrado na Faculdade de CiÃªncia e Tecnologia da Universidade
do Algarve. 
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PolÃtica 
Rui Rangel fala sobre "A Responsabilidade dos 
PolÃticos" em Albufeira 

Rui Rangel, juiz desembargador e membro 
da direÃ§Ã£o do IDP, farÃ¡ no Algarve uma 
preleÃ§Ã£o intitulada â??A Responsabilidade
dos PolÃticosâ?  no dia no dia 28 de abril, 
pelas 21:30 horas, no Hotel Porto Bay, nos 
Olhos de Ã gua, concelho de Albufeira. 

Trata-se de uma pre leÃ§Ã£o integrada nas
jornadas, de 28 e 29 de abril, organizadas pelo
IDP-Algarve - uma estrutura coordenada pela
ex-deputada a lgarv ia  do  PSD,  Anton ie ta
Guerreiro - que apresentarÃ¡ no mesmo evento
os dois primeiros livros que edita. 
 
Durante o fim-de-semana de 28 e 29 de abril
decorre o FÃ³rum IDP - Algarve, em Albufeira 

 
No sÃ¡bado, a sessÃ£o de abertura Ã© Ã s 9h15, com a presenÃ§a de Mendo
Castro Henriques, presidente executivo do IDP, DesidÃ©rio Silva, presidente
CM de Albufeira, Manuel Neto Quintas, bispo da Diocese de Faro, JoÃ£o
Guerreiro, reitor da Universidade do Algarve, Nuno Pereira da Silva,
comandante do Regimento de Infantaria nÂº 1 e Antonieta Guerreiro,
coordenadora IDP - Algarve. 
 
Seguem-se os painÃ©is de debate: 
09H45 â?? O Mar e os seus Recursos - Painel I : A vocaÃ§Ã£o marÃtima de
Portugal e do Algarve 
 

Â∙ Luis Filipe Tavares Nunes, major -general do ExÃ©rcito â?? Mar e a
Plataforma Continental MarÃtima Portuguesa 
 

Â∙ Christian Nordahl, membro do Conselho NorueguÃªs da Pesca- Recursos
do mar e pescas 
 

Â∙ AntÃ³nio Terramoto, dirigente associativo - As pescas e os viveiros no
Algarve 
 
Moderador â?? Joaquim Villas-Boas, comandante 
 
Relatores â?? Vilma Moniz de Farias, advogada e ex-membro da ComissÃ£o
JurÃdica Federal Brasileira dos Bancos, e Ricardo Oliveira, economista e
professor universitÃ¡rio 
 
11H30 â?? O Mar e os seus Recursos - Painel II: PetrÃ³leo e GÃ¡s Natural no
Algarve 
 

Â∙ Paulino Brilhante Santos, advogado e membro da direÃ§Ã£o do IDP -
Modelo de negÃ³cio da ExploraÃ§Ã£o de hidrocarbonetos 
 

Â∙ Mendes Bota, economista e deputado do Algarve Ã  AR pelo PSD -
Interesse Nacional e interesse Regional da exploraÃ§Ã£o petrolÃfera 
 

Â∙ AntÃ³nio CalÃ§ada de SÃ¡, presidente da Repsol Portuguesa â?? A Repsol
em Portugal 
 
Moderador - HÃ©lder Nunes, diretor do jornal Â«barlaventoÂ» 
 
Relatores - Henrique Dias, diretor do jornal Â«Postal do AlgarveÂ» e Bruno
Lage, engÂº de ambiente e presidente Â«Faro 1540Â» 
 
14 H 30 - Mesa Redonda: O patrimÃ³nio arqueolÃ³gico e arquitetÃ³nico do
Algarve e o Turismo 
 

Â∙ Nuno Campos InÃ¡cio, investigador, jurista, oficial de justiÃ§a, genealogista
e escritor 
 

Â∙ VirgÃlio Machado, professor universitÃ¡rio e doutorado em Direito do
Turismo 
 

Â∙ AntÃ³nio Rosa Mendes, professor universitÃ¡rio, historiador e investigador 
 

Â∙ David Calado, historiador e antropÃ³logo 
 

Â∙ AntÃ³nio Pina, presidente do Turismo do Algarve  
 

Â∙ DÃ¡lia Paulo, diretora Regional da Cultura do Algarve 
 
Moderador â?? ArmÃ©nio Aleluia, diretor do jornal Â«AvezinhaÂ» 
 
Relatores â?? Maria JoÃ£o Raminhos Duarte, professor universitÃ¡ria, e
SÃ©rgio Brito, escritor, investigador e gerente bancÃ¡rio 
 
17h00 â?? Vias de ComunicaÃ§Ã£o e Transportes 
 

Â∙ Frederico Brotas de Carvalho, engenheiro civil, membro da direÃ§Ã£o do
IDP â?? Portugal e o Plano Integrado de Transportes 
 

Â∙ Luis Silva Alho, gestor da Linha do Algarve CP/Regional â?? Os problemas
e as soluÃ§Ãµes na Linha do Algarve 
 

Â∙ ArmÃ©nio Matias, ex -admin is t rador  da CP â? ?  Portugal/Espanha,
ligaÃ§Ãµes ferroviÃ¡rias. 
 

Â∙ JoÃ£o Vasconcelos, coordenador e membro da ComissÃ£o de Utentes da
Via do Infante 
 
Moderador â?? MÃ¡rio Lino, diretor do jornal Â«O AlgarveÂ» 
 
Relatores â?? Elisabete Rodrigues, diretora do jornal Â«Sul InformaÃ§Ã£oÂ»,
e Paulo RosÃ¡rio Dias, empresÃ¡rio e membro do IDP 
 
19H30 - Encerramento do primeiro dia de trabalhos do FÃ³rum IDP Algarve
2012 
 
21H30 â?? ApresentaÃ§Ã£o de livros de Antonieta Guerreiro, e preleÃ§Ã£o de
Rui Rangel, juiz desembargador e membro da direÃ§Ã£o do IDP, sobre Â«A
Responsabilidade dos PolÃticosÂ» seguida de evento cultural e musical que
contarÃ¡, entre outros, com a presenÃ§a de Raquel Peters 
 
DOMINGO, 29 DE ABRIL 
 
10H00 â?? Estado e TerritÃ³rio â?? Uma nova racionalizaÃ§Ã£o 
 

Â∙ Ã lvaro Neves da Silva, economista e membro do Conselho de RegiÃµes
do IDP 
 

Â∙ MacÃ¡rio Correia, presidente CM Faro e da CIA 
 

Â∙ CecÃlia HonÃ³rio, deputada Ã  AR pelo Algarve, BE 
 

Â∙ Artur RÃªgo, deputado Ã  AR pelo Algarve, CDS 
 

Â∙ Miguel Freitas, deputado Ã  AR pelo Algarve, PS 
 

Â∙ Paulo SÃ¡, deputado Ã  AR pelo Algarve, PCP 
 
Moderador - MÃ¡rio Antunes, Â«Portugal em DiretoÂ» Antena 1 
 
Relatores â?? JoÃ£o Palmeiro, presidente da API e membro da direÃ§Ã£o do
IDP e JosÃ© Borba Martins, consultor e membro IDP 
 
14h15 â?? Mesa Redonda: Empreendedorismo - Produtos tradicionais da
terra e do mar 
 

Â∙ Rosa Dias, Â«Quinta da FornalhaÂ» 
 

Â∙ Carlos Silva e Sousa, presidente da Assembleia Municipal de Albufeira e
vinicultor Â«FuzetaÂ» 
 

Â∙ ConceiÃ§Ã£o Silva, Â«Quinta do FreixoÂ» 
 

Â∙ Madalena FaÃsca, Â«FarrobinhaÂ» 
 

Â∙ EncarnaÃ§Ã£o GonÃ§alves, Â«Quinta dos AvÃ³sÂ» 
 

Â∙ AntÃ³nio Terramoto, Â«OlhÃ£o LivreÂ» 
 

Â∙ Ana Soeiro, Â«QualificaÂ» 
 
Moderadora - ConceiÃ§Ã£o Branco, ex-diretora do jornal Â«ObservatÃ³rio do
AlgarveÂ» 
 
Relatores - Lino Camacho, tÃ©cnico da DRAP-Algarve, e Ricardo Costa, RP
do Â«Vale da RosaÂ» 
 
17H00 - SessÃ£o de Encerramento, com a presenÃ§a do Presidente
honorÃ¡rio do IDP, D. Duarte de BraganÃ§a 
 

Â∙ Assinatura de protocolos com associaÃ§Ãµes regionais 
 

Â∙ SÃntese do FÃ³rum pelos relatores 
 

Â∙ IntervenÃ§Ãµes finais 
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PolÃtica 
Rui Rangel fala sobre "A Responsabilidade dos 
PolÃticos" em Albufeira 

Rui Rangel, juiz desembargador e membro 
da direÃ§Ã£o do IDP, farÃ¡ no Algarve uma 
preleÃ§Ã£o intitulada â??A Responsabilidade
dos PolÃticosâ?  no dia no dia 28 de abril, 
pelas 21:30 horas, no Hotel Porto Bay, nos 
Olhos de Ã gua, concelho de Albufeira. 

Trata-se de uma pre leÃ§Ã£o integrada nas
jornadas, de 28 e 29 de abril, organizadas pelo
IDP-Algarve - uma estrutura coordenada pela
ex-deputada a lgarv ia  do  PSD,  Anton ie ta
Guerreiro - que apresentarÃ¡ no mesmo evento
os dois primeiros livros que edita. 
 
Durante o fim-de-semana de 28 e 29 de abril
decorre o FÃ³rum IDP - Algarve, em Albufeira 

 
No sÃ¡bado, a sessÃ£o de abertura Ã© Ã s 9h15, com a presenÃ§a de Mendo
Castro Henriques, presidente executivo do IDP, DesidÃ©rio Silva, presidente
CM de Albufeira, Manuel Neto Quintas, bispo da Diocese de Faro, JoÃ£o
Guerreiro, reitor da Universidade do Algarve, Nuno Pereira da Silva,
comandante do Regimento de Infantaria nÂº 1 e Antonieta Guerreiro,
coordenadora IDP - Algarve. 
 
Seguem-se os painÃ©is de debate: 
09H45 â?? O Mar e os seus Recursos - Painel I : A vocaÃ§Ã£o marÃtima de
Portugal e do Algarve 
 

Â∙ Luis Filipe Tavares Nunes, major -general do ExÃ©rcito â?? Mar e a
Plataforma Continental MarÃtima Portuguesa 
 

Â∙ Christian Nordahl, membro do Conselho NorueguÃªs da Pesca- Recursos
do mar e pescas 
 

Â∙ AntÃ³nio Terramoto, dirigente associativo - As pescas e os viveiros no
Algarve 
 
Moderador â?? Joaquim Villas-Boas, comandante 
 
Relatores â?? Vilma Moniz de Farias, advogada e ex-membro da ComissÃ£o
JurÃdica Federal Brasileira dos Bancos, e Ricardo Oliveira, economista e
professor universitÃ¡rio 
 
11H30 â?? O Mar e os seus Recursos - Painel II: PetrÃ³leo e GÃ¡s Natural no
Algarve 
 

Â∙ Paulino Brilhante Santos, advogado e membro da direÃ§Ã£o do IDP -
Modelo de negÃ³cio da ExploraÃ§Ã£o de hidrocarbonetos 
 

Â∙ Mendes Bota, economista e deputado do Algarve Ã  AR pelo PSD -
Interesse Nacional e interesse Regional da exploraÃ§Ã£o petrolÃfera 
 

Â∙ AntÃ³nio CalÃ§ada de SÃ¡, presidente da Repsol Portuguesa â?? A Repsol
em Portugal 
 
Moderador - HÃ©lder Nunes, diretor do jornal Â«barlaventoÂ» 
 
Relatores - Henrique Dias, diretor do jornal Â«Postal do AlgarveÂ» e Bruno
Lage, engÂº de ambiente e presidente Â«Faro 1540Â» 
 
14 H 30 - Mesa Redonda: O patrimÃ³nio arqueolÃ³gico e arquitetÃ³nico do
Algarve e o Turismo 
 

Â∙ Nuno Campos InÃ¡cio, investigador, jurista, oficial de justiÃ§a, genealogista
e escritor 
 

Â∙ VirgÃlio Machado, professor universitÃ¡rio e doutorado em Direito do
Turismo 
 

Â∙ AntÃ³nio Rosa Mendes, professor universitÃ¡rio, historiador e investigador 
 

Â∙ David Calado, historiador e antropÃ³logo 
 

Â∙ AntÃ³nio Pina, presidente do Turismo do Algarve  
 

Â∙ DÃ¡lia Paulo, diretora Regional da Cultura do Algarve 
 
Moderador â?? ArmÃ©nio Aleluia, diretor do jornal Â«AvezinhaÂ» 
 
Relatores â?? Maria JoÃ£o Raminhos Duarte, professor universitÃ¡ria, e
SÃ©rgio Brito, escritor, investigador e gerente bancÃ¡rio 
 
17h00 â?? Vias de ComunicaÃ§Ã£o e Transportes 
 

Â∙ Frederico Brotas de Carvalho, engenheiro civil, membro da direÃ§Ã£o do
IDP â?? Portugal e o Plano Integrado de Transportes 
 

Â∙ Luis Silva Alho, gestor da Linha do Algarve CP/Regional â?? Os problemas
e as soluÃ§Ãµes na Linha do Algarve 
 

Â∙ ArmÃ©nio Matias, ex -admin is t rador  da CP â? ?  Portugal/Espanha,
ligaÃ§Ãµes ferroviÃ¡rias. 
 

Â∙ JoÃ£o Vasconcelos, coordenador e membro da ComissÃ£o de Utentes da
Via do Infante 
 
Moderador â?? MÃ¡rio Lino, diretor do jornal Â«O AlgarveÂ» 
 
Relatores â?? Elisabete Rodrigues, diretora do jornal Â«Sul InformaÃ§Ã£oÂ»,
e Paulo RosÃ¡rio Dias, empresÃ¡rio e membro do IDP 
 
19H30 - Encerramento do primeiro dia de trabalhos do FÃ³rum IDP Algarve
2012 
 
21H30 â?? ApresentaÃ§Ã£o de livros de Antonieta Guerreiro, e preleÃ§Ã£o de
Rui Rangel, juiz desembargador e membro da direÃ§Ã£o do IDP, sobre Â«A
Responsabilidade dos PolÃticosÂ» seguida de evento cultural e musical que
contarÃ¡, entre outros, com a presenÃ§a de Raquel Peters 
 
DOMINGO, 29 DE ABRIL 
 
10H00 â?? Estado e TerritÃ³rio â?? Uma nova racionalizaÃ§Ã£o 
 

Â∙ Ã lvaro Neves da Silva, economista e membro do Conselho de RegiÃµes
do IDP 
 

Â∙ MacÃ¡rio Correia, presidente CM Faro e da CIA 
 

Â∙ CecÃlia HonÃ³rio, deputada Ã  AR pelo Algarve, BE 
 

Â∙ Artur RÃªgo, deputado Ã  AR pelo Algarve, CDS 
 

Â∙ Miguel Freitas, deputado Ã  AR pelo Algarve, PS 
 

Â∙ Paulo SÃ¡, deputado Ã  AR pelo Algarve, PCP 
 
Moderador - MÃ¡rio Antunes, Â«Portugal em DiretoÂ» Antena 1 
 
Relatores â?? JoÃ£o Palmeiro, presidente da API e membro da direÃ§Ã£o do
IDP e JosÃ© Borba Martins, consultor e membro IDP 
 
14h15 â?? Mesa Redonda: Empreendedorismo - Produtos tradicionais da
terra e do mar 
 

Â∙ Rosa Dias, Â«Quinta da FornalhaÂ» 
 

Â∙ Carlos Silva e Sousa, presidente da Assembleia Municipal de Albufeira e
vinicultor Â«FuzetaÂ» 
 

Â∙ ConceiÃ§Ã£o Silva, Â«Quinta do FreixoÂ» 
 

Â∙ Madalena FaÃsca, Â«FarrobinhaÂ» 
 

Â∙ EncarnaÃ§Ã£o GonÃ§alves, Â«Quinta dos AvÃ³sÂ» 
 

Â∙ AntÃ³nio Terramoto, Â«OlhÃ£o LivreÂ» 
 

Â∙ Ana Soeiro, Â«QualificaÂ» 
 
Moderadora - ConceiÃ§Ã£o Branco, ex-diretora do jornal Â«ObservatÃ³rio do
AlgarveÂ» 
 
Relatores - Lino Camacho, tÃ©cnico da DRAP-Algarve, e Ricardo Costa, RP
do Â«Vale da RosaÂ» 
 
17H00 - SessÃ£o de Encerramento, com a presenÃ§a do Presidente
honorÃ¡rio do IDP, D. Duarte de BraganÃ§a 
 

Â∙ Assinatura de protocolos com associaÃ§Ãµes regionais 
 

Â∙ SÃntese do FÃ³rum pelos relatores 
 

Â∙ IntervenÃ§Ãµes finais 
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PolÃtica 
Rui Rangel fala sobre "A Responsabilidade dos 
PolÃticos" em Albufeira 

Rui Rangel, juiz desembargador e membro 
da direÃ§Ã£o do IDP, farÃ¡ no Algarve uma 
preleÃ§Ã£o intitulada â??A Responsabilidade
dos PolÃticosâ?  no dia no dia 28 de abril, 
pelas 21:30 horas, no Hotel Porto Bay, nos 
Olhos de Ã gua, concelho de Albufeira. 

Trata-se de uma pre leÃ§Ã£o integrada nas
jornadas, de 28 e 29 de abril, organizadas pelo
IDP-Algarve - uma estrutura coordenada pela
ex-deputada a lgarv ia  do  PSD,  Anton ie ta
Guerreiro - que apresentarÃ¡ no mesmo evento
os dois primeiros livros que edita. 
 
Durante o fim-de-semana de 28 e 29 de abril
decorre o FÃ³rum IDP - Algarve, em Albufeira 

 
No sÃ¡bado, a sessÃ£o de abertura Ã© Ã s 9h15, com a presenÃ§a de Mendo
Castro Henriques, presidente executivo do IDP, DesidÃ©rio Silva, presidente
CM de Albufeira, Manuel Neto Quintas, bispo da Diocese de Faro, JoÃ£o
Guerreiro, reitor da Universidade do Algarve, Nuno Pereira da Silva,
comandante do Regimento de Infantaria nÂº 1 e Antonieta Guerreiro,
coordenadora IDP - Algarve. 
 
Seguem-se os painÃ©is de debate: 
09H45 â?? O Mar e os seus Recursos - Painel I : A vocaÃ§Ã£o marÃtima de
Portugal e do Algarve 
 

Â∙ Luis Filipe Tavares Nunes, major -general do ExÃ©rcito â?? Mar e a
Plataforma Continental MarÃtima Portuguesa 
 

Â∙ Christian Nordahl, membro do Conselho NorueguÃªs da Pesca- Recursos
do mar e pescas 
 

Â∙ AntÃ³nio Terramoto, dirigente associativo - As pescas e os viveiros no
Algarve 
 
Moderador â?? Joaquim Villas-Boas, comandante 
 
Relatores â?? Vilma Moniz de Farias, advogada e ex-membro da ComissÃ£o
JurÃdica Federal Brasileira dos Bancos, e Ricardo Oliveira, economista e
professor universitÃ¡rio 
 
11H30 â?? O Mar e os seus Recursos - Painel II: PetrÃ³leo e GÃ¡s Natural no
Algarve 
 

Â∙ Paulino Brilhante Santos, advogado e membro da direÃ§Ã£o do IDP -
Modelo de negÃ³cio da ExploraÃ§Ã£o de hidrocarbonetos 
 

Â∙ Mendes Bota, economista e deputado do Algarve Ã  AR pelo PSD -
Interesse Nacional e interesse Regional da exploraÃ§Ã£o petrolÃfera 
 

Â∙ AntÃ³nio CalÃ§ada de SÃ¡, presidente da Repsol Portuguesa â?? A Repsol
em Portugal 
 
Moderador - HÃ©lder Nunes, diretor do jornal Â«barlaventoÂ» 
 
Relatores - Henrique Dias, diretor do jornal Â«Postal do AlgarveÂ» e Bruno
Lage, engÂº de ambiente e presidente Â«Faro 1540Â» 
 
14 H 30 - Mesa Redonda: O patrimÃ³nio arqueolÃ³gico e arquitetÃ³nico do
Algarve e o Turismo 
 

Â∙ Nuno Campos InÃ¡cio, investigador, jurista, oficial de justiÃ§a, genealogista
e escritor 
 

Â∙ VirgÃlio Machado, professor universitÃ¡rio e doutorado em Direito do
Turismo 
 

Â∙ AntÃ³nio Rosa Mendes, professor universitÃ¡rio, historiador e investigador 
 

Â∙ David Calado, historiador e antropÃ³logo 
 

Â∙ AntÃ³nio Pina, presidente do Turismo do Algarve  
 

Â∙ DÃ¡lia Paulo, diretora Regional da Cultura do Algarve 
 
Moderador â?? ArmÃ©nio Aleluia, diretor do jornal Â«AvezinhaÂ» 
 
Relatores â?? Maria JoÃ£o Raminhos Duarte, professor universitÃ¡ria, e
SÃ©rgio Brito, escritor, investigador e gerente bancÃ¡rio 
 
17h00 â?? Vias de ComunicaÃ§Ã£o e Transportes 
 

Â∙ Frederico Brotas de Carvalho, engenheiro civil, membro da direÃ§Ã£o do
IDP â?? Portugal e o Plano Integrado de Transportes 
 

Â∙ Luis Silva Alho, gestor da Linha do Algarve CP/Regional â?? Os problemas
e as soluÃ§Ãµes na Linha do Algarve 
 

Â∙ ArmÃ©nio Matias, ex -admin is t rador  da CP â? ?  Portugal/Espanha,
ligaÃ§Ãµes ferroviÃ¡rias. 
 

Â∙ JoÃ£o Vasconcelos, coordenador e membro da ComissÃ£o de Utentes da
Via do Infante 
 
Moderador â?? MÃ¡rio Lino, diretor do jornal Â«O AlgarveÂ» 
 
Relatores â?? Elisabete Rodrigues, diretora do jornal Â«Sul InformaÃ§Ã£oÂ»,
e Paulo RosÃ¡rio Dias, empresÃ¡rio e membro do IDP 
 
19H30 - Encerramento do primeiro dia de trabalhos do FÃ³rum IDP Algarve
2012 
 
21H30 â?? ApresentaÃ§Ã£o de livros de Antonieta Guerreiro, e preleÃ§Ã£o de
Rui Rangel, juiz desembargador e membro da direÃ§Ã£o do IDP, sobre Â«A
Responsabilidade dos PolÃticosÂ» seguida de evento cultural e musical que
contarÃ¡, entre outros, com a presenÃ§a de Raquel Peters 
 
DOMINGO, 29 DE ABRIL 
 
10H00 â?? Estado e TerritÃ³rio â?? Uma nova racionalizaÃ§Ã£o 
 

Â∙ Ã lvaro Neves da Silva, economista e membro do Conselho de RegiÃµes
do IDP 
 

Â∙ MacÃ¡rio Correia, presidente CM Faro e da CIA 
 

Â∙ CecÃlia HonÃ³rio, deputada Ã  AR pelo Algarve, BE 
 

Â∙ Artur RÃªgo, deputado Ã  AR pelo Algarve, CDS 
 

Â∙ Miguel Freitas, deputado Ã  AR pelo Algarve, PS 
 

Â∙ Paulo SÃ¡, deputado Ã  AR pelo Algarve, PCP 
 
Moderador - MÃ¡rio Antunes, Â«Portugal em DiretoÂ» Antena 1 
 
Relatores â?? JoÃ£o Palmeiro, presidente da API e membro da direÃ§Ã£o do
IDP e JosÃ© Borba Martins, consultor e membro IDP 
 
14h15 â?? Mesa Redonda: Empreendedorismo - Produtos tradicionais da
terra e do mar 
 

Â∙ Rosa Dias, Â«Quinta da FornalhaÂ» 
 

Â∙ Carlos Silva e Sousa, presidente da Assembleia Municipal de Albufeira e
vinicultor Â«FuzetaÂ» 
 

Â∙ ConceiÃ§Ã£o Silva, Â«Quinta do FreixoÂ» 
 

Â∙ Madalena FaÃsca, Â«FarrobinhaÂ» 
 

Â∙ EncarnaÃ§Ã£o GonÃ§alves, Â«Quinta dos AvÃ³sÂ» 
 

Â∙ AntÃ³nio Terramoto, Â«OlhÃ£o LivreÂ» 
 

Â∙ Ana Soeiro, Â«QualificaÂ» 
 
Moderadora - ConceiÃ§Ã£o Branco, ex-diretora do jornal Â«ObservatÃ³rio do
AlgarveÂ» 
 
Relatores - Lino Camacho, tÃ©cnico da DRAP-Algarve, e Ricardo Costa, RP
do Â«Vale da RosaÂ» 
 
17H00 - SessÃ£o de Encerramento, com a presenÃ§a do Presidente
honorÃ¡rio do IDP, D. Duarte de BraganÃ§a 
 

Â∙ Assinatura de protocolos com associaÃ§Ãµes regionais 
 

Â∙ SÃntese do FÃ³rum pelos relatores 
 

Â∙ IntervenÃ§Ãµes finais 
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I Jornadas do Teatro Amador do Algarve  

Tavira, 27 Abr (Rádio Horizonte Algarve)

Primeira edição das Jornadas realiza-se no Teatro das Figuras, em Faro. 

Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve

96.9Fm..

Nos dias 28 e 29 de abril, atores e investigadores reúnem-se no Teatro das 

Figuras, em Faro, para a realização da primeira edição das Jornadas do Teatro 

Amador do Algarve.  

A organização é da Direção Regional de Cultura, CIAC ? Centro de Investigação 

em Arte e Comunica o da Universidade do Algarve, Teatro Municipal de Faro e A 

Peste ? Associação de Pesquisa Teatral.  

Segundo António Branco, Diretor da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da 

Universidade do Algarve e investigador nesta área, ?numa região que regista uma 

intensa atividade teatral amadora, nunca houve um momento de encontro entre os 

atores e de reflexão sobre esta temática.? 

O programa está   organizado em mesas temáticas, em cada uma das quais 

intervirão dois representantes de grupos de teatro amador da região. Para a 

sessão de abertura estão confirmadas as presenças da atriz Fernanda Lapa, que 

iniciou a sua extensa carreira no teatro amador, e do professor Jos é  Louro, 

profundo conhecedor da realidade do Algarve ao n ível do teatro amador, escolar e 

profissional. Na sessão de encerramento, intervirão a atriz Manuela de Freitas e a 

professora e investigadora Eugénia Vasques.  

As I Jornadas do Teatro Amador do Algarve pretendem refletir sobre temas, tais 

como os critérios que diferenciam o teatro amador do teatro profissional, a função 

social e art ística do teatro amador, o impacto que a existência ou inexistência de 

recursos financeiros e equipamentos tem nas op es art ísticas e nos seus 

resultados, entre outros.  

Do programa destas Jornadas faz tamb ém parte uma masterclass com a 

coreógrafa Madalena Victorino, que terá lugar no dia 28 de abril às 21 horas.  

A participação nas Jornadas é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia, através dos 

sítios de internet do CIAC ? Centro de Investigação em Artes e Comunicação, em 

www.ciac.pt, e da Direção Regional de Cultura, em www.cultalg.pt  

  

Ademar Dias  

A Rádio Horizonte Algarve, RadioHorizonte.com e AlgarveNoticias.com privilegiam 

as not ícias que julgam ter mais interesse para todos os seus ouvintes e leitores, 

principalmente em todos os concelhos algarvios: Albufeira, Alcoutim, Aljezur, 

Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Olhão, Portimão, São Brás de 

Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de Santo António. 

 

Voltar à notícia            
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Região Sul > Cultura > Notícia

Ana Isabel Soares na próxima sessão de «Livros em cadeia»
Ana Isabel Soares, docente da Universidade do Algarve, vai ser a protagonista da próxima sessão de «Livros em cadeia», marcada para a sede do Cineclube de Faro (CCF), amanhã, sexta-feira, 27, às 18:00 

horas, com entrada livre. 

«Periódicos e outras revistas ? cinema, atualidade, coleccionismo» será o mote para um encontro onde a professora auxiliar da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve apresentará
a coleção de revistas de cinema do CCF. 

?Os objetos de qualquer coleção são sempre como tokens, sinais ou entradas para um mundo irremediavelmente perdido. Enquanto vestígios desse mundo, permitem a quem coleciona fazer a ponte entre aquilo 

que se perdeu e as incessantemente renovadas formas do presente. Colecionar é, por isso, uma das maneiras de fazer a história?, refere Ana Isabel Soares. 

?Quando comecei a reunir revistas de cinema, vivia-as no presente em que as conhecia. A História que constru ía era, por assim dizer, inconscientemente que a constru ía. Porém, à medida que as pilhas de 

revistas se transformavam em colecção, em coisa organizada de muitos elementos semelhantes, o olhar para trás tornava-se não só inapelável mas cada vez mais sedutor?, acrescenta. 

Ana Isabel Soares fez um pós-doutoramento sobre poesia e cinema documental em Portugal. Na Universidade do Algarve, tem lecionado disciplinas da área da História do Cinema e das Teorias da Imagem. 

Organizou, com Mirian Tavares, o volume de ensaios sobre literatura e einema «É Perigoso Debruçar-se Para Dentro» (2007) e tem publicado artigos sobre documentarismo português e sobre os realizadores 

António Reis e Margarida Cordeiro, assim como sobre a obra de Manoel de Oliveira. 

Redacção DORS
17:01 quinta-feira, 26 abril 2012 
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O último fim de semana do mês de abril reserva-lhe um vasto programa de atividades e iniciativas que dão MAIS vida a São 
Brás de Alportel!

Artigos / S. Brás de Alportel
27 de Abril de 2012 

Algarve Digital

Nesta sexta-feira à noite, dia 27, celebre o 9º aniversário do Clube de Leitura “Ler Para Viver”, pelas 21h30, na Biblioteca Municipal e junte-
se à tertúlia, que neste mês especial tem como tema: “Nove, nove fora e agora?!” 
A magia das artes prossegue no Bar/Galeria Zem Arte que inaugura pelas 21h30 a Exposição de pintura de Pedro Félix e Escultura de Teresa 
Paulino, uma nova perspetiva artística, aberta ao público até ao dia 13 de junho. 
 
Neste último sábado do mês, a Demonstração Gastronómica regressa ao Mercado Municipal pela mão do Chef Michael Rocha que 
apresenta novas sugestões,  aromatizadas com o produto do  mês, o alho. A par desta iniciativa decorre ainda mais um encontro com a jovem 
Marlene Martins (estagiária da Escola Superior de saúde, da Universidade do Algarve) que na edição desta semana de Receitas 
Saudáveis&Económicas sugere  “Carapaus grelhados com salada agricode”. E no final destas experiências leve para casa um bom livro, 
disponível em mais uma ação da Biblioteca Fora de Si “Se Sabe bem…o Mercado Municipal tem” para desfolhar e saborear  bons 
momentos de leitura. 

 
A Quinta do Peral convida crianças e bebés a brincar  em família…com a música, na Oficina MusicA’ Brincar, composta por 2 sessões: a 
primeira às 10h00 para bebés dos 0 aos 24 meses e uma 2ª sessão pelas 11h15 para crianças dos 2 aos 4 anos de idade. 
Na parte da tarde, entre as 14h00 e as 18h00, o Museu do Trajo acolhe a 2 ª parte do Workshop de L íngua Gestual que visa dar 
continuidade à aprendizagem da língua gestual e cultura surda. 
A mala dos contos regressa à Quinta do Peral, pelas 16h00, para desvendar porque é que “Os Rinocerontes não comem panquecas”em mais 
uma divertida tarde de Contos na Quinta. 
À noite, o Mês da Dança despede-se com a “ Paixão da Dança”, num espetáculo interpretado pela Companhia de Dança do Algarve, pelas 
21h30 no Cineteatro São Brás. A Dança surge em palco como forma de comunicar, de expressar e de refletir sobre o mundo, utilizando o 
movimento do corpo como meio de comunicação que promete surpreender! 
A magia da 7ª arte regressa ao Zem Arte, pelas 22h00, para a 4ª sessão do Ciclo de Cinema “Curtas no Zem” dedicada às Curtas 
Documentais realizadas por algarvios. 
Termine a noite no bar Vintage e aprecie o Festival de Narração Oral “Contos da Liberdade”  que encerram o Programa “Dias de Abril. 
Nesta noite, a partir das 22h00, serão narrados diversos contos para adultos, relembrando o poder da palavra na revolução de abril. 
 
No domingo, dia 28 o Ciclo de Passeios Natureza “ Passeios com Ciência” convida a “Encontros Imediatos com a Química”, com ponto de 
encontro pelas 09h30, junto ao Terminal Rodoviário. Na edição deste mês o passeio conta com a participação de 1 especialista do Centro de 
Investigação em Química do Algarve. 
À  tarde, entre as 15h00 e as 17h00, o Mercado Municipal de São Brás de Alportel abre as portas ao Mercadinho das Trocas, um 
mercadinho diferente, onde não há dinheiro, mas sim a troca de bens, conhecimentos e interesses. 
Termine o fim de semana ao som de alguns dos melhores fadistas da região, acompanhados por José Santana na viola e Vítor do Carmo na 
guitarra,  na Noite de Fado, no Museu do Trajo, com início pelas 21h00. 

Este artigo é de Algarve Digital
  http://www.algarvedigital.pt/algarve/ 

O endereço para este artigo é:
  http://www.algarvedigital.pt/algarve/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=5765 
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Faro Jovem, Cidade Jovem  

Tavira, 27 Abr (Rádio Horizonte Algarve)

Neste dia 28 de abril, sábado, irá decorrer o evento ?Faro Jovem?, organizado pelo Juvfaro- 

Conselho Municipal de Juventude do Município de Faro. 

Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve

96.9Fm..

A iniciativa tem como principal objetivo lan çar e divulgar o trabalho das 

associações juvenis do Munic ípio que integram o Juvfaro, estrutura que visa um 

planeamento estratégico de intervenção nos jovens estimulando a sua participação 

cívica, cultural e pol ítica. 

Tem sido um espa ço din âmico, de debate cr ít ico e de apoio aos jovens, 

verificando-se uma crescente evolução do trabalho em parceria com as diversas 

associações juvenis do concelho de Faro.  

O local escolhido para a iniciativa é o Largo Dom Afonso III, na cidade velha, ?

transformando-se? neste dia numa ?Cidade Jovem?, com muito dinamismo e 

atividades em áreas diversas: música, dança, teatro, exposições, desporto e 

rastreios.  

As atividades têm in ício pelas 09h30, com um Peddy-Paper que inclui uma etapa 

em corrida de carrinhos de compra, na baixa de Faro. Durante o dia decorrerá um 

concurso de graffiti e uma feira de artigos em 2. ª mão e haverá o espaço das 

associações juvenis, onde serão divulgadas as suas atividades. Durante o per íodo 

da tarde irão decorrer ações nas áreas da dança e desporto, com aulas abertas 

para todos os interessados. A partir das 21h00 têm in ício os concertos, com 

atuações das tunas da Associação Académica da Universidade do Algarve e bandas 

jovens do concelho de Faro.  

Este evento conta ainda com uma campanha de solidariedade, com recolha de 

bens nas entradas do local do evento, para atribuição a uma institui ção do 

Município, a sortear em data a definir.  

Para mais informações sobre o evento e inscrições para as atividades: Divisão de 

Desporto e Juventude do Munic ípio de Faro: 289870843/ 925915247/ sj.ddj@cm-

faro.pt  

  

Ademar Dias  

A Rádio Horizonte Algarve, RadioHorizonte.com e AlgarveNoticias.com privilegiam 

as not ícias que julgam ter mais interesse para todos os seus ouvintes e leitores, 

principalmente em todos os concelhos algarvios: Albufeira, Alcoutim, Aljezur, 

Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Olhão, Portimão, São Brás de 

Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de Santo António. 

 

Voltar à notícia            
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Biocombustíveis de segunda geração

 

Na Universidade do Algarve está a ser desenvolvido um projeto que procura produzir biocombustíveis

de segunda geração. Entrevista a Maria Emília Lima Costa.
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Algarve procura investidores e parcerias
nos Estados Unidos da América
Delegação algarvia integra comitiva de empresários convidada pela embaixada americana

Ricardo Claro
ricardoc.postal@gmail.com

UMA DELEGAÇÃO ALGARVIA 
integrou na passada semana 
a comitiva convidada pela Em-
baixada dos Estados Unidos 
(EUA) da América em Portugal 
para visitar alguns dos Estados 
americanos da costa oriental 
dos EUA.

A delegação regional inte-
grou a Câmara de Tavira, re-
presentada pelo autarca Jorge 
Botelho e por João Pedro da 
Conceição Rodrigues, presi-
dente do Conselho de Admi-
nistração da EMPET - Parques 
Empresariais de Tavira, Car-
los Cano Vieira, professor de 
Empreendedorismo da Uni-
versidade do Algarve, e Paulo 
Bernardo, presidente da de-
legação do Algarve da ANJE – 
Associação Nacional de Jovens 
Empresários.

A comitiva portuguesa que 
no seu todo integrava cerca 
de 20 empresas e entidades 
públicas portuguesas fez um 
périplo pelos Estados de Nova 
Jérsia, Nova Iorque e Miami, 
para contactos empresariais e 
ofi ciais. Brisa, Efacec, Critical 
Software e têxtil Lameirinho, 
e outras como a DST Renová-
veis, Douro Azul, CIN ou A. 
Silva Matos foram algumas 
das marcas empresariais que 
se deslocaram a terras do Tio 
Sam, com a EMPET, a Câmara 
de Tavira, a ANJE Algarve e a 
Universidade do Algarve.

Carlos Vieira, em declara-
ções ao POSTAL, afi rmou estar 

muito confi ante que esta via-
gem e os contactos que nela se 
estabeleceram sejam frutuosos 
para a região e para o país”. O 
professor universitário, pro-
fundo conhecedor da área de 
Nova Jérsia, havia encetado há 
meses contactos com o Institu-
to Tecnológico de Nova Jérsia 
(NJIT), no sentido de se estabe-
lecer uma parceria entre esta 
instituição e Tavira, nomea-
damente as suas plataformas 

industrial e empresarial, para 
futuros investimentos.

“Foi uma coincidência mui-
to positiva o facto de no pro-
cesso de contactos com o NJIT 
ter surgido esta oportunidade 
de integrarmos a comitiva da 
Embaixada Americana sob 
proposta do instituto feita ao 
embaixador Allan Katz”, refe-
re Carlos Vieira, que destaca a 
o acolhimento que a comitiva 
teve nos EUA.

TAVIRA PROCURA INVESTIDO-
RES E PARCEIROS Jorge Bote-
lho afi rma-se, por seu turno, 
“muito satisfeito com os con-
tactos estabelecidos durante 
esta viagem de trabalho”. A 
intensa agenda programada 
pela embaixada para a visita 
aos diferentes Estados permi-
tiu “estabelecer contactos com 
empresários de referência nos 
EUA, quer de origem portu-
guesa, em particular no Estado 

de Nova Jérsia, quer com em-
presários norte-americanos”, 
destaca o autarca, que se diz 
empenhado em fazer o segui-
mento destes novos contactos 
para garantir que Tavira estará 
o melhor posicionada possível 
naquelas que podem vir a ser 
as decisões de investimento 
dos homens de negócios do 
outro lado do Atlântico.

“Temos que sair da nossa 
zona de conforto”, afirma o 
autarca, recorrendo a uma ex-
pressão muito em voga, “só as-
sim podemos garantir que os 
investidores terão apetência 
por se instalar em Tavira”. “A 
juntar às potencialidades e às 
infra-estruturas e meios que o 
concelho oferece, há que adi-
cionar muito trabalho e um 
posicionamento estratégico 
que passa, também, por ir ter 
com os potenciais investidores 
e garantir o melhor apoio pos-
sível às suas intenções de in-
vestimento e parcerias”, refere 
Jorge Botelho.

Sem promessas na manga, o 
autarca aponta a vinda em bre-
ve a Tavira de representantes do 
NJIT para conhecerem in loco 
as potencialidades do concelho 
para uma parceria destinada a 
criar uma incubadora de start-
ups de nível internacional, 
como um dos resultados mais 
palpáveis da deslocação.

Na área empresarial, por seu 
turno, o interesse demonstra-
do por alguns empresários nas 
áreas industrial e empresarial 
de Tavira dão boas expectati-
vas ao autarca.

D.R.

Delegação de Tavira contactou potenciais investidores nos Estados Unidos da América 
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 	Duração: 00:01:58

 	Hora de emissão: 14:48:00 
ID: 41502384

 
27/04/2012

Universidade do Algarve

 

Na Universidade do Algarve, os números mais recentes revelam que 200 alunos tiveram de desistir

dos cursos por dificuldades financeiras. Comentários de Pedro Barros, Assoc. Académica da

Universidade do Algarve.
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27/04/2012

Cerca de 200 alunos desistiram dos

cursos por dificuldades financeiras na

Universidade do Algarve

 

As famílias estão a suportar a quase totalidade dos custos associados ao Ensino Superior, mas com a

crise e o desemprego há quem não consiga manter os filhos a estudar. Só na Universidade do Algarve

cerca de 200 alunos foram obrigados a desistir dos cursos por dificuldades financeiras. Declarações de

Pedro Barros, Associação Académica da Universidade do Algarve.
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Cerca de 200 desistências só na Universidade do Algarve
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As famílias estão a suportar a quase totalidade dos custos 
associados ao Ensino Superior, mas, com a crise e o desemprego, 
há quem não consiga manter os filhos a estudar.
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I Jornadas de Teatro Amador do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/04/2012

Meio: Universia.pt

URL: http://agenda.universia.pt/ualg/2012/04/11/i-jornadas-de-teatro-amador-do-algarve

 

Áreas:Arte, Cultura y Extensión

 

 Data:los días 28-04-2012 y 29-04-2012

 

 Local: Teatro Municipal de Faro E.M. (Teatro das Figuras) ( Portugal )

 

 Descrição

 

 Numa organização conjunta a Direção Regional de Cultura do Algarve, o CIAC - Centro de

Investigação em Artes e Comunicação da Universidade do Algarve, o Teatro Municipal de Faro E.M.

(Teatro das Figuras) e a A Peste - Associação de Pesquisa Teatral estão a promover as "I Jornadas de

Teatro Amador do Algarve" que se realizam nos próximos.

 

 Que critérios diferenciam o teatro amador do teatro profissional? Qual a função social e artística do

teatro amador? No teatro amador, que impacto tem nas opções artísticas e nos seus resultados a

existência ou inexistência de recursos financeiros e equipamentos? O que caracteriza um bom ator

amador? Pretende-se, com estas jornadas, que estas e outras questões sejam debatidas entre todos

aqueles que, no Algarve, têm praticado a modalidade amadora do teatro.

 

 F i c h a  d e  i n s c r i ç ã o  e m :

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFp4UExqX2UzbkRBNnAyTko1anByVWc6MQ

 

 Ou através das páginas de internet da Direção Regional de Cultura do Algarve www.cultalg.pt , do

CIAC www.ciac.pt e do TMF www.teatrodasfiguras.pt

 

 Organiza

 

 País: Portugal

 

 Instituição: Universidade do Algarve
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 Convoca:Direção Regional de Cultura do Algarve, Teatro Municipal de Faro E.M. (Teatro das Figuras) e

a A Peste - Associação de Pesquisa Teatral

 

 Informação complementar

 

 Etiquetas:2012, abril, jornadas, teatro amador, teatro amador do algarve, teatro profissional

 

 URL Relacionada:http://
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São Brás de Alportel desafia a ?Encontros imediatos com a Química? 

Artigos / S. Brás de Alportel
26 de Abril de 2012 

Algarve Digital

No último domingo do mês, dia 29, o Ciclo de Passeios Natureza de São Brás de Alportel convida a caminhar com ciência à descoberta da 
química num interessante passeio, que tem como ponto de encontro o terminal rodoviário, pelas 09h30. 

A química está presente na nossa vida e em tudo o que fazemos, pois toda a matéria é constituída por elementos químicos! O estudo da 
química poderá ser o estudo de tudo? ?Quais alquimistas, nós, não transformaremos metais menos nobres em ouro, mas no nosso dia-a-dia 
usamos elementos químicos e realizamos reações químicas sem nos darmos conta e sem sequer pensar nelas, produzimos assim a energia 
necessária (o elixir da vida) para o nosso funcionamento. O nosso corpo é constituído por elementos químicos e reações químicas ocorrem 
quando respiramos, comemos, lavamos os dentes, as mãos, dormimos ou simplesmente caminhamos...? Atualmente, sem a química a 
civilização não teria atingido o atual estado científico e tecnológico que permite ao homem sondar as fronteiras do universo, deslocar-se à 
velocidade do som ou até mesmo produzir alimentos em pleno deserto. A química é vida que permite desenvolver e obter todas as atividades 
do quotidiano. Parta passo a passo à descoberta da química na companhia do Prof. Américo Lermos, representante do Centro de 
Investigação em Química do Algarve, integrado na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade do Algarve. Inscrições e mais 
informações através do Tel. 289 840 005 ou e-mail: municipe@cm-sbras.pt

Este artigo é de Algarve Digital
  http://www.algarvedigital.pt/algarve/ 

O endereço para este artigo é:
  http://www.algarvedigital.pt/algarve/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=5764 
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Teatro amador discute-se em Faro no próximo fim de semana
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/04/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://c.moreover.com/click/here.pl?z6368177221&z=1250249089

 

As I Jornadas do Teatro Amador do Algarve vão colocar esta arte em discussão durante o próximo fim

de semana, dias 28 e 29, no Teatro das Figuras, em Faro, num evento que reunirá muitas figuras

regionais e nacionais. "Numa região que regista uma intensa atividade teatral amadora, nunca houve

um momento de encontro entre os atores e de reflexão sobre esta temática", refere a organização, a

cargo da direção regional de Cultura do Algarve, do Centro de Investigação em Arte e Comunicação da

Universidade do Algarve e do Teatro Municipal de Faro. O programa está organizado em mesas

temáticas, em cada uma das quais intervirão dois representantes de grupos de teatro amador da

região. A atriz Fernanda Lapa, que iniciou carreira no teatro amador, e o investigador José Louro,

participam na sessão de abertura. A atriz e poetisa Manuela de Freitas e a investigadora Eugénia

Vasques serão as figuras da sessão de encerramento. "As I Jornadas do Teatro Amador do Algarve

pretendem refletir sobre temas, tais como os critérios que diferenciam o teatro amador do teatro

profissional, a função social e artística do teatro amador, o impacto que a existência ou inexistência de

recursos financeiros e equipamentos tem nas opções artísticas e nos seus resultados", sublinha a

organização.
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Voleibol: Equipa masculina da AAUAlg ficou à beira do pódio no Nacional universitário
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/04/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://c.moreover.com/click/here.pl?z6368208047&z=1250249092

 

A equipa masculina da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) ficou à beira do

pódio na fase final dos Campeonatos Nacionais Universitários de voleibol, disputados na Universidade

do Minho. O percurso da equipa liderada pelo técnico Renato Silva iniciou-se na fase grupos, onde

defrontou e venceu a representação da AEISEL, por 2-1, sendo derrotada pela AEFEUP (0-2). Nos

quartos-de-final, os algarvios encontraram a equipa da AEISCTE, vencendo por 2-1, e apurando-se

para as meias-finais, onde caíram face aos lisboetas da AEFMH (1-3). No embate pelo último lugar do

pódio, a equipa da AAUAlg voltou a ser derrotada pela AEFEUP. No cômputo geral, a representação da

Universidade do Algarve melhorou o 9.º lugar da classificação do ano anterior, atingindo pela segunda

vez o seu melhor resultado de sempre nesta competição. Por seu lado, a equipa feminina da AAUAlg

entrou em competição na fase de grupos, mas perdeu os seus dois jogos contra as representações da

Universidade de Lisboa e AAC, ficando fora da fase seguinte e classificada no 12.º lugar.
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Director: José Mateus Moreno

Chefe de Redacção: Natália L. Moreno 

 

Região Sul > Desporto > Notícia

Voleibol: Equipa masculina da AAUAlg ficou à beira do pódio no Nacional universitário
A equipa masculina da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) ficou à beira do pódio na fase final dos Campeonatos Nacionais Universitários de voleibol, disputados na Universidade do 

Minho. 

O percurso da equipa liderada pelo técnico Renato Silva iniciou-se na fase grupos, onde defrontou e venceu a representação da AEISEL, por 2-1, sendo derrotada pela AEFEUP (0-2). 

Nos quartos-de-final, os algarvios encontraram a equipa da AEISCTE, vencendo por 2-1, e apurando-se para as meias-finais, onde caíram face aos lisboetas da AEFMH (1-3). 

No embate pelo último lugar do pódio, a equipa da AAUAlg voltou a ser derrotada pela AEFEUP. 

No cômputo geral, a representação da Universidade do Algarve melhorou o 9.º  lugar da classificação do ano anterior, atingindo pela segunda vez o seu melhor resultado de sempre nesta competição.  

Por seu lado, a equipa feminina da AAUAlg entrou em competição na fase de grupos, mas perdeu os seus dois jogos contra as representações da Universidade de Lisboa e AAC, ficando fora da fase seguinte e 

classificada no 12.º  lugar.  

Redacção DORS
07:35 quinta-feira, 26 abril 2012 
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Teatro amador discute-se em Faro no próximo fim de semana
As I Jornadas do Teatro Amador do Algarve vão colocar esta arte em discussão durante o próximo fim de semana, dias 28 e 29, no Teatro das Figuras, em Faro, num evento que reunirá muitas figuras regionais e

nacionais. 

?Numa região que regista uma intensa atividade teatral amadora, nunca houve um momento de encontro entre os atores e de reflexão sobre esta temática?, refere a organização, a cargo da direção regional de 

Cultura do Algarve, do Centro de Investigação em Arte e Comunicação da Universidade do Algarve e do Teatro Municipal de Faro. 

O programa está organizado em mesas temáticas, em cada uma das quais intervirão dois representantes de grupos de teatro amador da região. 

A atriz Fernanda Lapa, que iniciou carreira no teatro amador, e o investigador José Louro, participam na sessão de abertura. 

A atriz e poetisa Manuela de Freitas e a investigadora Eugénia Vasques serão as figuras da sessão de encerramento. 

?As I Jornadas do Teatro Amador do Algarve pretendem refletir sobre temas, tais como os critérios que diferenciam o teatro amador do teatro profissional, a função social e art ística do teatro amador, o impacto 

que a existência ou inexistência de recursos financeiros e equipamentos tem nas opções art ísticas e nos seus resultados?, sublinha a organização. 

Redacção DORS
07:27 quinta-feira, 26 abril 2012 
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Exposição itinerante «Estamos Juntos» na Universidade do Algarve
O átrio da Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve, no campus da Penha, em Faro, vai acolher, até 4 de maio, a exposição itinerante «Estamos juntos». 

No ano de comemoração dos 25 anos da ONGD Leigos para o Desenvolvimento, foi lançado o livro «Estamos Juntos ? 25 anos, 25 contos», constru ído a partir de 25 imagens de África e Timor e 25 autores 

convidados que se inspiraram nas fotografias para escrever. 

O resultado foi ?um livro que se lê o ano inteiro, que oferece contos, poesia e reflexões? e desta obra nasceu a ideia de executar uma exposição. 

A mostra com imagens do livro e excertos dos textos, levando assim o livro a viajar pelo pa ís. 

A exposição foi criada com o apoio do designer José Santos. 

Redacção DORS
08:49 quinta-feira, 26 abril 2012 
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Algarve: Diocese promove fÃ³rum cultural 
Iniciativa visa debater Â«identidadeÂ» da regiÃ£o

Nacional | AgÃªncia Ecclesia | 2012 -04-26 | 17:48:35 | 1405 Caracteres | Diocese do Algarve, Igreja/Cultura  

 

BÃblia Bento XVI CEP CatÃ³licos Crise FamÃlia  Igreja InquÃ©rito Lisboa  

Papa PÃ¡scoa Sexta-feira Santa UCP Vaticano solidariedade  

(Palavras chave mais utilizadas, o tamanho revela a predominância)

INÃCIO  | EDITORIAL  | NACIONAL  | INTERNACIONAL  | DOCUMENTOS  | ENTREVISTA    

 

China: Vaticano critica detenÃ§Ã£o de 
padres e bispos 
ComissÃ£o criada por Bento XVI lamenta interferÃªncia do regime 
de Pequim na vida das dioceses e comunidades catÃ³licas 

 

Igreja/Cultura: Desejo de ler 
e ser lido junta leitores e 
editores na Feira do Livro 

Igreja/Cultura: Feira do Livro 
Ã© oportunidade para 
descobrir obras antigas que
continuam a ser novas 

Lisboa: Academia das 
CiÃªncias promove 
seminÃ¡rios sobre livros 
sagrados e encontro de 
religiÃµes 

Igreja/Cultura: Rui Vieira 
Nery apresentou 
evoluÃ§Ã£o da mÃºsica 
vocal cristÃ£ 

Igreja/Cultura: Recordar o 
Condado Conimbricense 

Algarve: Bispo sublinha que 
devoÃ§Ã£o a Maria 
consiste em Â« imitar as 
suas virtudesÂ» e nÃ£o 
Â«numa emoÃ§Ã£o 
estÃ©rilÂ» 

Solidariedade: Portimonense
troca bilhetes de futebol por 
alimentos para Centro Social
Paroquial 

Igreja/Cultura: Â«Dar Corpo 
Ã  GraÃ§aÂ» em enconto 
entre fÃ© e arte 

PublicaÃ§Ãµes: Novo 
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Faro, 24 abr 2012 (Ecclesia) - A Diocese do Algarve, através do seu setor de Pastoral da Cultura, vai promover a realização de
um fórum cultural, subordinado ao tema ‘Cultura e Identidade: A Fidelidade à Verdade’. 

A iniciativa vai decorrer nos próximos dias 11 e 12 de Maio, no Hotel Albacora, em Tavira, e vai reunir “várias personalidades 
algarvias, entre as quais Guilherme d’Oliveira Martins, Humberto Rosa Mendes e Artur Ribeiro” para debater a identidade local,
assinala um comunicado enviado hoje à Agência ECCLESIA.

Nessa mesma ocasião vai ter lugar uma exposição de pintura, pintura digital, escultura e fotografia, na igreja da Misericórdia, 
em Tavira, com um “conjunto significativo de artistas algarvios”. 

Do programa consta o visionamento do filme ‘Noite de Paz ’, com debate moderado pelo realizador e argumentista Artur 
Ribeiro.

O fórum vai ser inaugurado pelo bispo do Algarve, D. Manuel Neto Quintas, o presidente da Câmara Municipal de Tavira, Jorge
Botelho e o reitor da Universidade do Algarve, João Guerreiro.

A participação tem um custo de 15 euros (35 com almoço) e pode ser feita atravé
http://pastoralculturalgarve.wordpress.com.

Esta é a primeira ação do setor da Pastoral da Cultura da Diocese do Algarve e os seus responsáveis querem oferecer “um 
espaço oportuno de reflexão e de partilha de várias experiências culturais a partir da fé cristã ou por ela marcadas”. 
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Antena 1

 	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:05:07

 	Hora de emissão: 13:45:00 
ID: 41496575

 
26/04/2012

Ingressar na Universidade do Algarve

 

Os interessados em ingressar na Universidade do Algarve através do concurso especial para maiores

de 23 anos ainda o podem fazer até amanhã. Declarações de Célio Conceição, professor na

Universidade do Algarve.
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 	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:00:30

 	Hora de emissão: 13:58:00 
ID: 41496858

 
26/04/2012

Iniciativa "Café Oceano"

 

Iniciativa "Café Oceano", da Universidade do Algarve, acontece num café-bar de Faro.
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No próximo domingo, dia 29, o Ciclo de Passeios Natureza de São Brás de Alportel convida a
caminhar com ciência à descoberta da química num interessante passeio, que tem como 
ponto de encontro o terminal rodoviário, pelas 09h30. 
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com a anunciada saída de capoulas Santos, Bravo nico assume candidatura à Federação de Évora.

O professor universitário e ex-deputado 
José Bravo Nico vai candidatar-se à lide-
rança da Federação de Évora do PS nas 
eleições de junho, após a saída já anun-
ciada de Capoulas Santos, revelou hoje o 
próprio à Agência Lusa.

O presidente da federação socialista 
de Évora, Capoulas Santos, revelou na 
segunda-feira à Lusa que não vai recan-
didatar-se ao cargo, devido às “elevadas 
responsabilidades” que tem como euro-
deputado.

“Perante esta indisponibilidade, en-
tendi que poderia dar um contributo 
nesta fase da vida do partido no nosso 
distrito e que era esse o meu dever de 
militante de me colocar à disposição dos 
meus camaradas”, afirmou José Bravo 
Nico.

O candidato definiu como uma das 
“principais prioridades” do partido no 
distrito a preparação das próximas elei-
ções autárquicas, marcadas para setem-
bro de 2013, considerando ser “uma ta-
refa que vai exigir uma grande união de 
todos os socialistas”.

“O PS é maioritário no número de câ-
maras no distrito de Évora” e “tem vindo, 
consecutivamente, a consolidar” o seu 
projeto autárquico, devido ao “trabalho 
notável dos autarcas e dos independen-
tes” que têm integrado as listas socialis-
tas, disse.

Considerando que a liderança do PS 
nas câmaras do distrito “tem sido be-
néfica para as populações”, Bravo Nico 
traçou como objetivo “aplicar os princí-
pios e as práticas” do projeto autárquico 
a “mais municípios que ainda hoje não 
têm governo socialista”.

Bravo Nico é candidato ao PS de 
Évora e quer vencer autárquicas 2013
PS de Évora prepara  futuro tendo 
a vitória nas autárquicas de 2013  
como horizonte/meta

Breve Nota Curricular e Politica
Doutor em Ciências da Educação, em 2001, 
pela Universidade de Évora;
• Mestre em Ciências da Educação (Área de 
Análise e Organização do Ensino), em 1995, 
pela
Universidade de Lisboa;
• Licenciado em Ensino de Física e Química, 
em 1989, pela Universidade de Évora;
• Frequência do Curso de Licenciatura em 
Engenharia Agrícola da Universidade de 

Évora, entre 1999
e 2001, tendo concluído, com aproveitamen-
to, um terço do respectivo plano de estudos;
• Frequência do Curso de Licenciatura em 
Hortofruticultura, da Universidade do Al-
garve, em 1983;
• Formador certificado pelo Conselho Cien-
tífico-Pedagógico da Formação Contínua;
• Formador certificado pelo Instituto do 
Emprego e Formação Profissional (IEFP).
Deputado na Assembleia da República, en-

tre 2005/2009, integrando a Comissão Parla-
mentar de Educação e Ciência; 
Secretário-Coordenador da Secção de Resi-
dência de São Miguel de Machede do Partido
Socialista, desde 1998;
• Membro da Comissão Nacional do Partido 
Socialista, desde 2006;
• Membro da Comissão Política Concelhia 
de Évora do Partido Socialista, desde 2001;
• Membro da Comissão Política Distrital de 
Évora do Partido Socialista, desde 2001.

Luís Pardal | Arquivo Registo
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Luís Pardal | Arquivo R
egisto

Bravo Nico 
quer mais 
Câmaras PS
Pág.03 O professor universitário e 
ex-deputado José Bravo Nico vai can-
didatar-se à liderança da Federação 
de Évora do PS nas eleições de junho, 
após a saída já anunciada de Capoulas 
Santos, revelou hoje o próprio à Agên-
cia Lusa. O presidente da federação 
socialista de Évora, Capoulas Santos, 
revelou na segunda-feira à Lusa que 
não vai recandidatar-se ao cargo.
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FESTIVAL O Festival Internacio-
nal de Tunas do Instituto Poli-
técnico de Santarém (FITUIPS) 
foi um êxito. Organizada pela 
Scalabituna - Tuna do Instituto 
Politécnico de Santarém, esta 
VII edição contou com as tunas 
da EUL - Estudantina Universi-
tária de Lisboa, TMUC - Tuna 
de Medicina da Universidade 
de Coimbra, TUIST - Tuna Uni-
versitária do Instituto Superior 
Técnico e Versus Tuna - Tuna 
Académica da Universidade do 
Algarve). As tunas participantes 
foram recebidas no dia 21 nos 
Paços do Concelho de Santarém 
pelos vereadores da Câmara 
Municipal de Santarém, João 

Leite e Maria Teresa Azoia, 
numa sessão que contou ainda 
com a presença do presidente 
do Instituto Politécnico, Jorge 
Justino. Segundo o Vereador 
João Leite, com o pelouro da 
juventude, esta receção é “um 
contributo e reconhecimento 

Festival internacional de tunas 
de Santarém foi um êxito

As tunas participantes 
foram recebidas no 
dia 21 nos Paços do
Concelho de Santarém.

pela importância deste tipo de 
iniciativa”. “A Câmara Munici-
pal de Santarém reconhece a 
Scalabituna como força viva da 
cultura scalabitana e agradece 
a forma como tem enaltecido o 
nome de Santarém”, leu-se na 
placa oferecida à Scalabituna. O 

presidente do Instituto Politéc-
nico, Jorge Justino, destacou a 
importância da “cooperação de 
amizade e conhecimento social 
relativamente aos vários tunos”. 
O festival realizou-se nesse mes-
mo dia, no Cnema, onde a grande 
vencedora da noite foi a TMUC.
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Presidente da Liga para a Protecção da Natureza e investigadora no Centro de Ciências do Mar, da 

Universidade do Algarve. 

Partilhe este artigo:

18:10 Quinta feira, 26 de Abr de 2012  Última atualização há 32 minutos

Alexandra Cunha é Presidente da Liga para a Protecção da Natureza .

Doutorada em modelação ecológica pela Universidade de Auburn, nos Estados Unidos, formou-se em Biologia pela 

Universidade de Aveiro. Esta investigadora coordenou muitos projectos de conservação marinha, como o Life 

Biomares no Parque Marinho Professor Luiz Saldanha, na Arrábida, e o FindKelp, que ocorreu em toda a costa 

portuguesa.

Trabalha no Centro de Ciências do Mar, da Universidade do Algarve.

Palavras-chave   Alexandra Cunha, LPN
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A Sociedade Musical e Re-
creativa Obidense vai organi-
zar um concerto para divulga-
ção do novo álbum do cantor 
Ricardo Sousa, que nasceu 
nas Caldas da Rainha e cres-
ceu nas Gaeiras.

O concerto será no dia 11 
de maio, pelas 21h00, no au-
ditório da Casa da Música em 
Óbidos, e serve de apresen-
tação do seu mais recente 
trabalho discográfico, “Hoje 
Vou”.

Esta apresentação está 
inserida na preparação de 
um grande concerto de Ricar-
do Sousa no próximo mês de 
agosto, na Cerca do Castelo, 
em Óbidos, com a participa-
ção da Orquestra Ligeira de 
Óbidos.

Ricardo Sousa nasceu a 
25 de janeiro de 1974, nas 
Caldas da Rainha, e sempre 
viveu no seio de uma família 
musical. Filho de saxofonis-
ta e neto de trombonista de 
varas, cedo deu os primei-
ros acordes numa guitarra e 
trauteou incessantemente o 
álbum do Rui Veloso ao vivo. 
No ano de 1993, em Óbidos, 
deu o passo seguinte e iniciou 
a sua carreira em bares.

Nos primeiros anos ama-
dureceu a sua voz e rapida-
mente as suas atuações se 
estenderam a todo o país, 
mantendo uma estrutura de 

Ricardo Sousa apresenta álbum em Óbidos
voz, guitarra e ritmo bastante 
características. Em 1997 par-
ticipou no “Chuva de Estre-
las”, da SIC, e duas vezes no 
programa “Cantigas da Rua”, 
da SIC. Em 1999 concorre 
novamente ao “Chuva de Es-
trelas” e sagra-se vencedor, 
com a música de Meat Loaf, 
“Paradise By the Dashboard 
Light”, acompanhado por 
Sandra Godinho. 

É ainda nesse ano que se 
casa e representa Portugal 
na Holanda pela mesma es-
tação e inicia um périplo por 
vários programas de diver-
sos canais de TV. Efetuou a 
denominada “Digressão das 
Estrelas” e em 2000 gravou o 
seu primeiro álbum chamado 
“Azul”, produzido por Renato 
Júnior e Stefano Satumini, 
onde interpretou algumas 
músicas de sua autoria, a 
solo e em dueto com a sua 
companheira de vitória no 
programa televisivo. 

Nesse ano assistiu ao 
nascimento do seu primeiro 
filho. Passados os momentos 
musicalmente mais ativos, 
dedicou mais tempo à sua 
família, terminou a licenciatu-
ra em Engenharia Elétrica e 
Eletrónica e logo de seguida 
concluiu o grau de Mestre na 
área de Tecnologias de Infor-
mação e Telecomunicações 
com a tese “Correlatos neu-

ronais no reconhecimento 
de emoções faciais em hu-
manos”, com 18 valores, que 
já originou duas publicações 
científicas, uma delas apre-
sentada na Alemanha.

Iniciou a sua carreira como 
professor universitário em pa-
ralelo com a de professor do 
Ensino Secundário, no Insti-
tuto Superior Manuel Teixeira 
Gomes, em Portimão, fazen-
do ainda parte do Laborató-

rio de Visão Computacional 
da Universidade do Algarve, 
onde é investigador.

Casado, com 3 filhos, 
reside em Carvoeiro, no Al-
garve. Nos últimos anos, a 
par da sua atividade como 
professor, manteve as suas 
atuações pelo país. Apoia e 
contribui frequentemente na 
organização de eventos e 
projetos inovadores para com 
a comunidade escolar e ou-

tras entidades. 
Participou num dos álbuns 

da banda “Nem Truz nem 
Muz”. É hoje um músico re-
conhecido e pode ser encon-
trado em locais com Pedras 
del Rei, Carvoeiro, Vila-Vita, 
Coimbra, Lisboa, em diversos 
bares e festas privadas.

No ano de 2011, vai ao 
Festival RTP da Canção com 
a música “O mar o vento e 
as estrelas” onde alcançou 

o 5º lugar, 4º na escolha do 
público.

Na sequência do festival e 
de uma longa amizade com 
o músico e produtor Ramon 
Galarza, nasceu um novo 
projeto de originais. Com le-
tras de Ana Dias, músicas de 
Ricardo Sousa, Ramon Ga-
larza, Paulo Ribeiro e Maria 
João Dias, foi produzido um 
álbum com 11 temas, sendo 
8 originais.

Este novo álbum conta 
com um tema dos Bush, com 
um novo arranjo e produção 
feita pelo produtor original 
dessa banda.

Ricardo Sousa está agora 
em promoção de “Hoje Vou”, 
contando com a colaboração 
de uma banda formada por 
Paulo Ribeiro (teclados e 
programações), Pedro Gló-
ria (bateria), Pedro Guerreiro 
(baixo e contrabaixo) e Pedro 
Barrosos (guitarras).

Este segundo álbum da 
carreira de Ricardo Sousa ca-
racteriza-se por uma música 
mais comercial, com a marca 
impressiva das sonoridades 
pop/rock, destacando-se te-
mas como “Dar-te música”, 
“Rendo-me” e a balada “No 
teu sono”.

Ricardo Sousa nasceu nas Caldas e cresceu nas Gaeiras

| Francisco Gomes |
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Susana Ferreira apresentou candidatura à liderança do PS/Lagoa
A socialista Susana Ferreira apresentou, no passado sábado, 21, a sua moção de candidatura à liderança da comissão política concelhia do PS/Lagoa, cujas eleições estão marcadas para o in ício de junho. 

Tendo como linha condutora do discurso ?a responsabilidade do PS ser uma alternativa credível ao PSD em Lagoa?, a candidata denunciou a gestão orçamental feita pelo PSD ao longo dos últimos 30 anos, 

assente ?fundamentalmente na abundância de dinheiro?. 

O resultado da sua aplicação, ?agora visível em tempos de escassez, não conduziu à propagandeada qualidade e harmonia?, assinalou a candidata, que em dezembro perdeu as eleições intercalares para 

Francisco Martins, que voltará a ser seu adversário neste ato eleitoral. 

Susana Ferreira, cuja moção se intitula «Lagoa 2013, muitas vozes, um só objetivo», considera que o PS/Lagoa tem que se afirmar ?como um partido vivo e dinâmico?, procurando respostas e construindo 

soluções inovadoras. 

A revitalização do PS, a articulação com e entre eleitos locais, a aproximação do partido ao eleitorado e a vitória nas autárquicas em 2013 são os objetivos da candidata. 

Docente e investigadora na Universidade do Algarve, Susana Ferreira foi membro e líder da bancada socialista na assembleia municipal, integrou a direção do PS/Lagoa; foi membro do secretariado e comissão 

política regional, sendo atualmente vereadora na autarquia lagoense. 

Redacção DORS
08:56 terça-feira, 24 abril 2012 
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Município de Tavira contactou potenciais investidores 
nos Estados Unidos  

Tavira, 24 Abr (Rádio Horizonte Algarve)

A convite da embaixada dos Estados Unidos da América em Lisboa, uma delegação do Município 

de Tavira visitou a costa leste daquele país para promover os parques empresariais de Tavira e a 

candidatura portuguesa da Dieta Mediterrânica a Património Cultural Imaterial da Humanidade, 

recentemente apresentada na sede da UNESCO em Paris. 

Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve

96.9Fm..

Ao longo de seis dias e integrado numa comitiva de vinte empresas e entidades 

públicas portuguesas, para além de participar na sessão de abertura da Bolsa de 

Nova Iorque, foram efetuados um número alargado de contactos com investidores 

privados e institucionais em Nova Jérsia, Nova Iorque e em Miami.  

Destaque-se o apoio e a participação dos embaixadores de Portugal nos Estados 

Unidos, Nuno Brito, e dos Estados Unidos em Lisboa, Allan Katz, e do 'mayor' de 

Newark, Cory Booker, que foram fundamentais para os contactos que levem a 

uma parceria com o New Jersey Institute of Technology (NJIT), que esteve na 

origem desta deslocação e está  a estudar a instalação de uma incubadora de 

empresas e um centro de negócios em Tavira.  

Ainda no Estado de Nova Jérsia, onde reside uma das maiores comunidades de 

portugueses nos Estados Unidos, a delegação visitou alguns "casos de sucesso" 

empresarial português e a C âmara de Comércio Luso-Americana de Nova Jérsia, 

visando o estabelecimento de parcerias para apoiar a deslocal iza ção  e  

estabelecimentos de empresas no sul de Portugal.  

Durante o programa de Miami, no Estado da Flórida, registou-se um encontro com 

a comunidade empresar ia l  loca l ,  com a presen ça do subsecret ár io do 

Departamento do Comércio norte-americano Francisco Sanchez, um simpósio 

sobre "Fazer Negócios em Flórida e Miami-Dade: A Experiência Portuguesa", com 

intervenções de responsáveis da Enterprise Florida e empresários e gestores 

portugueses locais, e dois encontros com o 'mayor' de Miami -Dade, Carlos 

Gimenez e com o superintendente das escolas daquele condado, o luso-americano 

Alberto Carvalho.  

Paralelamente, ficaram acordadas diversas iniciativas a desenvolver nos próximos 

tempos, quer na divulga ção dos parques empresariais de Tavira, quer na 

promoção da candidatura portuguesa da Dieta Mediterrânica a Património Cultural 

Imaterial da Humanidade, protagonizada pela comunidade de Tavira, que se 

enquadram numa estratégia de promoção internacional do potencial económico de 

Tavira, dos seus valores culturais e naturais e de criação de empresas e empregos 

de qualidade.  

Nesta deslocação, o Munic ípio de Tavira foi representado pelo presidente da 

Câmara Municipal e pelo presidente do Conselho de Administra ção da EMPET 

Parques Empresariais de Tavira, contando ainda com a participação de Carlos 

Cano Vieira (professor de Empreendedorismo da Universidade do Algarve) e Paulo 

Bernardo (presidente da delegação do Algarve da ANJE ? Associação Nacional de 

Jovens Empresários).  

  

Ademar Dias  

A Rádio Horizonte Algarve, RadioHorizonte.com e AlgarveNoticias.com privilegiam 

as not ícias que julgam ter mais interesse para todos os seus ouvintes e leitores, 

principalmente em todos os concelhos algarvios: Albufeira, Alcoutim, Aljezur, 

Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Olhão, Portimão, São Brás de 

Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de Santo António. 

 

Voltar à notícia            
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João Guerreiro abre as «Travessas de Cultura»
O reitor da Universidade do Algarve, João Guerreiro, vai inaugurar esta quinta-feira, 26, as «Travessas de Cultura», uma iniciativa da direção regional de Cultura do Algarve (DRCAlg) que visa avaliar as 

iniciativas locais de riqueza a partir da atividade cultural. 

Este ciclo de debates surge na sequências de iniciativas semelhantes já realizadas pela DRCAlg, como «A Cultura em Conferência» e «Quintas de Cultura», que procuraram promover, em ambientes informais, a 

reflexão coletiva sobre o panorama cultural do Algarve. 

Assim, o primeiro debate deste ciclo, marcado para quinta-feira, 26, no anfiteatro 0.4 do campus da Penha, às 18:00 horas, será dedicado ao tema «Economia criativa», tendo como convidado o reitor da 

universidade algarvia. 

«Edição música», «Rádio e televisão», «Edição livro», «Artes performativas», «Cinema, vídeo e software» e «Design industrial e artesanato» são os outros temas das «Travessas de Cultura», um ciclo que 

decorrerá até janeiro do próximo ano. 

Redacção DORS
16:23 terça-feira, 24 abril 2012 
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Exposição de escultura

?O Olho das Gréias? de Gustavo Jesus 
Galeria de Arte Convento Espírito Santo - Loulé 

?O Olho das Gréias? é o título da exposição de escultura que Gustavo Jesus apresenta na Galeria de Arte Convento Espírito Santo, em Loulé, até dia 16 de Junho. 

?Tudo aqui é escultura?, afirma Nuno Faria, o curador desta exposição, ?desde a imagem, que documenta os monumentos funerários espontâneos à beira da estrada, até aos pilares de madeira alinhados no 

espaço da Galeria a que são atados pares de sapatos de homem, passando por pequenas urnas em barro cobertas de cal ou um busto de costureira de onde emergem, quais entranhas, lâminas de tesouras 

ferrugentas?. 

?O Olho das Gréias? envia-nos para a problemática da visão, um tema sempre presente ao longo do percurso da Filosofia e da Arte que Gustavo explora através de referências mitológicas e arquétipos do 

inconsciente colectivo misturados com lembranças da sua infância: ?Memórias de um hotel imaginário? reporta-nos para a sua cidade natal, Tavira, na época em que a Horta d?el Rei se manteve desventrada à 
espera de um hotel que nunca aconteceu. 

?Medusa cache ça tete en soi meme? apresenta a ideia central de toda a exposição: Medusa é a figura mitológica que petrifica todo aquele que enfrente o seu olhar, e assim Gustavo conduz-nos à temática da 

escultura que tem vindo a ser, desde sempre, pedra enformada de sentidos que assim atravessam os tempos. 

Esta mostra é um momento em que a escultura fala de si própria e, em simultâneo, é um momento em que um homem dá mais um passo no seu caminho de continuo auto-conhecimento e desenvolvimento através 

do seu fazer art ístico sustentado na erudição e na experimentação. 

Gustavo Jesus é licenciado e pós-graduado em artes visuais pela Universidade do Algarve, participou nas várias edições do projecto Mobilehome, curso experimental de arte contemporânea promovido pela 

Câmara Municipal de Loulé, é associado da Min-Arifa e o criador do logótipo desta associação. 

informação ao abrigo do acordo com a Associação Min-Arifa 

Paula Ferro *
13:14 terça-feira, 24 abril 2012 
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. Uma delegação do Município de Tavira visitou a costa leste dos Estados Unidos da América, a convite

da embaixada daquele país em Lisboa, para promover os parques empresariais de Tavira e a

candidatura portuguesa da Dieta Mediterrânica a Património Cultural Imaterial da Humanidade,

recentemente apresentada na sede da UNESCO em Paris. Ao longo de seis dias e integrado numa

comitiva de vinte empresas e entidades públicas portuguesas, para além de participar na sessão de

abertura da Bolsa de Nova Iorque, foram efetuados um número alargado de contactos com

investidores privados e institucionais em Nova Jérsia, Nova Iorque e em Miami. Refira-se que esta

iniciativa teve o apoio e a participação dos embaixadores de Portugal nos Estados Unidos, Nuno Brito,

e dos Estados Unidos em Lisboa, Allan Katz, e do 'mayor' de Newark, Cory Booker, que "foram

fundamentais para os contactos que levem a uma parceria com o New Jersey Institute of Technology

(NJIT), que esteve na origem desta deslocação e está a estudar a instalação de uma incubadora de

empresas e um centro de negócios em Tavira", explicaram os responsáveis da autarquia tavirense.

Ainda no estado de Nova Jérsia, onde reside uma das maiores comunidades de portugueses nos

Estados Unidos, a delegação visitou alguns "casos de sucesso" empresarial português e a Câmara de

Comércio Luso-Americana de Nova Jérsia, visando o estabelecimento de parcerias para apoiar a

deslocalização e estabelecimentos de empresas no sul de Portugal. Durante o programa de Miami, no

Estado da Flórida, registou-se um encontro com a comunidade empresarial local, com a presença do

subsecretário do Departamento do Comércio norte-americano Francisco Sanchez, um simpósio sobre

"Fazer Negócios em Flórida e Miami-Dade: A Experiência Portuguesa", com intervenções de

responsáveis da Enterprise Florida e empresários e gestores portugueses locais, e dois encontros com

o 'mayor' de Miami-Dade, Carlos Gimenez e com o superintendente das escolas daquele condado, o

luso-americano Alberto Carvalho. Paralelamente, ficaram acordadas diversas iniciativas a desenvolver

nos próximos tempos, quer na divulgação dos parques empresariais de Tavira, quer na promoção da

candidatura portuguesa da Dieta Mediterrânica a Património Cultural Imaterial da Humanidade,

protagonizada pela comunidade de Tavira, que se enquadram numa estratégia de promoção

internacional do potencial económico de Tavira, dos seus valores culturais e naturais e de criação de

empresas e empregos de qualidade. Nesta deslocação, o Município de Tavira foi representado pelo

presidente da Câmara Municipal e pelo presidente do Conselho de Administração da EMPET Parques

Empresariais de Tavira, contando ainda com a participação de Carlos Cano Vieira (professor de

Empreendedorismo da Universidade do Algarve) e Paulo Bernardo (presidente da delegação do
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Gestão de Alinhamento Interno de Marca Empresarial é tema de Conferência 
A ANJE Algarve, a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT), CareerAGENTS e Toastmasters Algarve apresentam a conferência intitulada "Gestão de 

Alinhamento Interno de Marca Empresarial", com Rui Miguel Coelho, no dia 3 de maio às 09:00, no Auditório da ESGHT, Campus da Penha - Universidade do Algarve.  

Refira-se que este evento é também apoiado pela Universidade do Algarve, CRIA - Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia, APGICO - Associação 

Portuguesa de Criatividade e Inovação, AEA - Associação Empresarial de Almancil e NERA - Associação Empresarial da Região do Algarve, contando ainda como media 

partners o diariOnline / Região Sul e o Directório do Algarve Sulempresas.com  

Orador 

Rui Miguel Coelho  é um especialista em Marketing, Personal Branding e Social Media, que desenvolve actividade com profissionais e empresas que visam aumentar o 

potencial e o valor dos seus serviços. Orador em eventos de Marketing, Recursos Humanos e Branding, tem vindo a publicar diversos artigos em várias publicações de 

referência. 

É docente de Marketing na NOVAForum e EGP - Escola de Gestão do Porto e CEO da PersonalBrands Portugal. Esta empresa tem como missão principal o 

desenvolvimento e a gestão de marcas pessoais de executivos e empreendedores que valorizam a importância de gerir uma estratégia de desenvolvimento de carreira. 

Clique aqui para mais informações  sobre o orador podem ser encontradas no seu perfil do Linked In: http://www.linkedin.com/in/ruimiguelcoelho. 

Interacção 

Após a Conferência encontra-se reservada cerca de meia hora, entre as 12:30 e as 13:00, para networking entre os participantes. Empresas e empresários poderão 

neste momento interagir de uma forma mais directa entre si e com o orador Rui Miguel Coelho, e trocar algumas impressões sobre a temática abordada ou quaisquer 

outros assuntos que lhes possam interessar. 

Refira-se que embora com inscrição empresarial seja gratuita, a participação nesta conferência está sujeita a inscrição e a confirmação posterior via e-mail. 

Para se inscrever neste Workshop deverá visitar a página do evento e preencha a Ficha de Inscrição http://cpb2012.blogspot.pt

Redacção DORS
08:15 segunda-feira, 23 abril 2012 
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Socialistas defendem suspensão imediata de captura do polvo com isco vivo 
O grupo parlamentar do PS insurgiu-se contra a prorrogação, por mais 120 dias, da permissão de captura de polvo com isco vivo, defendendo a imediata suspensão da medida, por colidir com a respetiva época 

de incubação e reprodução. 

Os deputados Miguel Freitas e Jorge Fão solicitaram ao presidente da comissão de Agricultura e do Mar audições com associações de pescadores, Universidade do Algarve e IPIMAR, para encontrar soluções 

que promovam a sustentabilidade deste importante recurso para a economia nacional e regional. 

Os parlamentares socialistas defendem que a medida do governo poderá ter, a curto prazo, ?um impacto negativo no recurso, principalmente na costa algarvia?. 

Para os deputados do PS, a pesca desenfreada do polvo vulgar, desencadeada a partir da introdução do isco vivo nas armadilhas de gaiola, gera um forte impacte negativo nesta espécie, a mais abundante na 

costa portuguesa e cuja captura no Algarve representa cerca de 40% das capturas nacionais. 

A preocupação dos socialistas é sustentada pela quebra de cerca de 70% das capturas por unidade de esforço registada a partir de 2008 na região do Algarve, altura em que se verificou o in ício da substituição

do isco morto pelo caranguejo verde. 

Uma espécie que, alertam os deputados, regista igualmente índices de diminuição alarmantes na Ria Formosa, o que a curto prazo poderá provocar alterações a nível da cadeia alimentar e dos ecossistemas 

desta zona lagunar. 

Criticando o governo por ter prorrogado a permissão da captura do polvo com isco vivo sem prestar quaisquer esclarecimentos às insistentes exposições apresentadas pelo grupo parlamentar do PS sobre esta 

matéria, Miguel Freitas e Jorge Fão pedem ainda que a comissão parlamentar peça uma audiência com o secretário de Estado do Mar, para apresentação dos resultados obtidos pelo grupo de trabalho, constitu ído

apenas aquando da prorrogação para analisar a situação. 

Ainda no âmbito do setor das pescas, o deputado e também presidente do PS/Algarve, Miguel Freitas, questionou o governo sobre o início das obras de reparação do cais 6 do porto de Quarteira, que se 

encontra deteriorado há cerca de dois anos, com graves problemas ao n ível da operacionalidade e da segurança naquela infraestrutura. 

O dirigente socialista questionou ainda o executivo sobre a data de início das prometidas obras de conclusão do porto, nomeadamente no que concerne à construção de sanitários e de uma cafetaria, cuja 

inexistência impede assegurar as devidas condições de gestão do porto e a higiene no local. 

Redacção DORS
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Município de Tavira contactou potenciais investidores nos Estados Unidos 
  

23-04-12 
A convite da embaixada dos Estados Unidos da 
América em Lisboa, uma delegação do Município de 
Tavira visitou a costa leste daquele país para 
promover os parques empresariais de Tavira e a 
candidatura portuguesa da Dieta Mediterrânica a 
Património Cultural Imaterial da Humanidade, 
recentemente apresentada na sede da UNESCO em 
Paris. 

Ao longo de seis dias e integrado numa comitiva de 
vinte empresas e entidades públicas portuguesas, para
além de participar na sessão de abertura da Bolsa de 
Nova Iorque, foram efetuados um número alargado de 
contactos com investidores privados e institucionais em 
Nova Jérsia, Nova Iorque e em Miami. 

Destaque-se o apoio e a participação dos embaixadores de Portugal nos Estados Unidos, Nuno 
Brito, e dos Estados Unidos em Lisboa, Allan Katz, e do 'mayor' de Newark, Cory Booker, que 
foram fundamentais para os contactos que levem a uma parceria com o New Jersey Institute of 
Technology (NJIT), que esteve na origem desta deslocação e está a estudar a instalação de 
uma incubadora de empresas e um centro de negócios em Tavira. 

Ainda no Estado de Nova Jérsia, onde reside uma das maiores comunidades de portugueses 
nos Estados Unidos, a delegação visitou alguns "casos de sucesso" empresarial português e a 
Câmara de Comércio Luso-Americana de Nova Jérsia, visando o estabelecimento de parcerias 
para apoiar a deslocalização e estabelecimentos de empresas no sul de Portugal. 

Paralelamente, ficaram acordadas diversas iniciativas a desenvolver nos próximos tempos, quer 
na divulgação dos parques empresariais de Tavira, quer na promoção da candidatura 
portuguesa da Dieta Mediterrânica a Património Cultural Imaterial da Humanidade, 
protagonizada pela comunidade de Tavira, que se enquadram numa estratégia de promoção 
internacional do potencial económico de Tavira, dos seus valores culturais e naturais e de 
criação de empresas e empregos de qualidade. 

Nesta deslocação, o Município de Tavira foi representado pelo presidente da Câmara Municipal e
pelo presidente do Conselho de Administração da EMPET Parques Empresariais de Tavira, 
contando ainda com a participação de Carlos Cano Vieira (professor de Empreendedorismo da 
Universidade do Algarve) e Paulo Bernardo (presidente da delegação do Algarve da ANJE ? 
Associação Nacional de Jovens Empresários). 
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Município de Tavira contactou potenciais investidores nos Estados Unidos 
  

23-04-12 
A convite da embaixada dos Estados Unidos da 
América em Lisboa, uma delegação do Município de 
Tavira visitou a costa leste daquele país para 
promover os parques empresariais de Tavira e a 
candidatura portuguesa da Dieta Mediterrânica a 
Património Cultural Imaterial da Humanidade, 
recentemente apresentada na sede da UNESCO em 
Paris. 

Ao longo de seis dias e integrado numa comitiva de 
vinte empresas e entidades públicas portuguesas, para
além de participar na sessão de abertura da Bolsa de 
Nova Iorque, foram efetuados um número alargado de 
contactos com investidores privados e institucionais em 
Nova Jérsia, Nova Iorque e em Miami. 

Destaque-se o apoio e a participação dos embaixadores de Portugal nos Estados Unidos, Nuno 
Brito, e dos Estados Unidos em Lisboa, Allan Katz, e do 'mayor' de Newark, Cory Booker, que 
foram fundamentais para os contactos que levem a uma parceria com o New Jersey Institute of 
Technology (NJIT), que esteve na origem desta deslocação e está a estudar a instalação de 
uma incubadora de empresas e um centro de negócios em Tavira. 

Ainda no Estado de Nova Jérsia, onde reside uma das maiores comunidades de portugueses 
nos Estados Unidos, a delegação visitou alguns "casos de sucesso" empresarial português e a 
Câmara de Comércio Luso-Americana de Nova Jérsia, visando o estabelecimento de parcerias 
para apoiar a deslocalização e estabelecimentos de empresas no sul de Portugal. 

Paralelamente, ficaram acordadas diversas iniciativas a desenvolver nos próximos tempos, quer 
na divulgação dos parques empresariais de Tavira, quer na promoção da candidatura 
portuguesa da Dieta Mediterrânica a Património Cultural Imaterial da Humanidade, 
protagonizada pela comunidade de Tavira, que se enquadram numa estratégia de promoção 
internacional do potencial económico de Tavira, dos seus valores culturais e naturais e de 
criação de empresas e empregos de qualidade. 

Nesta deslocação, o Município de Tavira foi representado pelo presidente da Câmara Municipal e
pelo presidente do Conselho de Administração da EMPET Parques Empresariais de Tavira, 
contando ainda com a participação de Carlos Cano Vieira (professor de Empreendedorismo da 
Universidade do Algarve) e Paulo Bernardo (presidente da delegação do Algarve da ANJE ? 
Associação Nacional de Jovens Empresários). 
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Bandeira portuguesa na bolsa de Nova York 

Na sequência da visita da missão empresarial de Portugal aos EUA, organizada pela embaixada daquele país 

em Lisboa, a Bolsa de Nova York esteve ontem engalanada todo o dia com bandeiras portuguesas.

A comitiva portuguesa, composta por 17 entidades e empresas, assistiu à abertura da Bolsa NYSE em Wall 

Street, cujo anfitrião foi Jeffrey H Eubank , Senior Vice President da NYSE.

Liderada pelo embaixador Allan Katz, a comitiva integra o presidente da Camara de Tavira e empresas como 

Vivafit, Body Concept, EFACEC, Brisa e Visabeira, entre outras.

Seguiu-se um almoço de trabalho com investidores americanos foi oferecido pelo Banco Espirito Santo de 

Nova York no mais luxuoso clube de empresarios da cidade, “Metropolitan Club”, tendo estado presentes 

varios hedge funds, bancos de investimento e investidores privados que vieram conhecer as empresas 

nacionais da missão empresarial.

Na ocasião, Allan Katz lembrou que a America não esquece que Portugal apoiou sempre os Estados Unidos 

em momentos dificeis desde a sua constituição tendo sido o segundo pais a reconhecer a independencia do 

país.

Este roadshow termina a 20 de Abril e percorre as cidades de Newark, Nova Iorque e Miami onde as marcas 

portuguesas estão a ser promovidas juntos de investidores.

Além do Vivafit, as outras empresas nacionais que integram o Road Show são a A. Silva Matos (Metalúrgica), 

Visabeira, Brisa, Cin, Critical Software, Douro Azul, DST (Renováveis), Efacec, Lameirinho, EMPET (Parques 

Empresariais de Tavira) e Bodyconcept, além de entidades como a FLAD, Globalgarve, advogados J.A.Pinto 

Ribeiro e Associados, Universidade do Algarve.
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Monchique

Royal Canin apresenta 

Novo Giant Sensible 

para cães grandes

BES lança cartão de 

crédito no telemóvel

Alto dos Moinhos com 

restaurante em aberto

MRW termina Projeto 

Uma ONG por Distrito 

com balanço positivo

Arranjo em bainhas com

preço especial no 5àfil

VINIDEAs celebra 10 

anos e organiza 3ª 

edição do 

infowine.forum

INSEAD organiza 

conferência sobre que 

caminho deve seguir 

Portugal

Marcas em destaque  
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elegantes para o Dia da Mãe
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sociais 
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Lidl oferece viagem à Tailândia

19 de Abril de 2012

As melhores marcas na

Westrags com desconto

19 de Abril de 2012

MAR Shopping premeia a “Mãe

com mais estilo “ 

18 de Abril de 2012

Nokia Loja de Aplicações com

jogos por apenas 1€ 

13 de Abril de 2012

Bicicletas Fixie com 10% de 

desconto até ao dia 20 de Abril

13 de Abril de 2012

Oeiras parque oferece bilhetes

para espectáculos 

11 de Abril de 2012

Telepizza lança Pizza do Rock e

celebra Rock in Rio Lisboa 

11 de Abril de 2012

AKI lança promoção para a

Páscoa 

5 de Abril de 2012

ver mais
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Castelo Branco, Centro, 

Fundão, Portugal  
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NorteShopping

Porto, Porto e Norte, 

Senhora da Hora, Vila Nova 

de Gaia 

Guess (NorteShopping)

Senhora da Hora 

Isabel Castro By Essentials

Aveiro 

Aveiro, Aveiro, Centro, 
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GuimarãeShopping

Braga, Guimarães, Porto e 
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Centro, Coimbra, Coimbra  
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Ourivesaria Camanga
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Opel

22 de Janeiro de 2012

Blueberry
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11 de Janeiro de 2012

Only2Me

21 de Março de 2012

Radiant
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Seiko
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Jersey Company
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Lego

20 de Dezembro de 2011
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MyLisbon

13 de Março de 2012
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A Technogym apresenta os
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inspects equipment in Herdade
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Fórum Sintra já abriu com 182

lojas 

5 de Maio de 2011

Nokia Oro – smartphone para
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Fundação Gil no Spacio
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SeaSpa Aldeia dos Capuchos

com tentadoras promoções 

online 
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O Dia Mundial da Criança no

Continente 
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Samsung Explore Your Dual World conquista o 

mundo 
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Bandeira portuguesa na bolsa de Nova York 

Na sequência da visita da missão empresarial de Portugal aos EUA, organizada pela embaixada daquele país 

em Lisboa, a Bolsa de Nova York esteve ontem engalanada todo o dia com bandeiras portuguesas.

A comitiva portuguesa, composta por 17 entidades e empresas, assistiu à abertura da Bolsa NYSE em Wall 

Street, cujo anfitrião foi Jeffrey H Eubank , Senior Vice President da NYSE.

Liderada pelo embaixador Allan Katz, a comitiva integra o presidente da Camara de Tavira e empresas como 

Vivafit, Body Concept, EFACEC, Brisa e Visabeira, entre outras.

Seguiu-se um almoço de trabalho com investidores americanos foi oferecido pelo Banco Espirito Santo de 

Nova York no mais luxuoso clube de empresarios da cidade, “Metropolitan Club”, tendo estado presentes 

varios hedge funds, bancos de investimento e investidores privados que vieram conhecer as empresas 

nacionais da missão empresarial.

Na ocasião, Allan Katz lembrou que a America não esquece que Portugal apoiou sempre os Estados Unidos 

em momentos dificeis desde a sua constituição tendo sido o segundo pais a reconhecer a independencia do 

país.

Este roadshow termina a 20 de Abril e percorre as cidades de Newark, Nova Iorque e Miami onde as marcas 

portuguesas estão a ser promovidas juntos de investidores.

Além do Vivafit, as outras empresas nacionais que integram o Road Show são a A. Silva Matos (Metalúrgica), 

Visabeira, Brisa, Cin, Critical Software, Douro Azul, DST (Renováveis), Efacec, Lameirinho, EMPET (Parques 

Empresariais de Tavira) e Bodyconcept, além de entidades como a FLAD, Globalgarve, advogados J.A.Pinto 

Ribeiro e Associados, Universidade do Algarve.
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Bandeira portuguesa na bolsa de Nova York 

Na sequência da visita da missão empresarial de Portugal aos EUA, organizada pela embaixada daquele país 

em Lisboa, a Bolsa de Nova York esteve ontem engalanada todo o dia com bandeiras portuguesas.

A comitiva portuguesa, composta por 17 entidades e empresas, assistiu à abertura da Bolsa NYSE em Wall 

Street, cujo anfitrião foi Jeffrey H Eubank , Senior Vice President da NYSE.

Liderada pelo embaixador Allan Katz, a comitiva integra o presidente da Camara de Tavira e empresas como 

Vivafit, Body Concept, EFACEC, Brisa e Visabeira, entre outras.

Seguiu-se um almoço de trabalho com investidores americanos foi oferecido pelo Banco Espirito Santo de 

Nova York no mais luxuoso clube de empresarios da cidade, “Metropolitan Club”, tendo estado presentes 

varios hedge funds, bancos de investimento e investidores privados que vieram conhecer as empresas 

nacionais da missão empresarial.

Na ocasião, Allan Katz lembrou que a America não esquece que Portugal apoiou sempre os Estados Unidos 

em momentos dificeis desde a sua constituição tendo sido o segundo pais a reconhecer a independencia do 

país.

Este roadshow termina a 20 de Abril e percorre as cidades de Newark, Nova Iorque e Miami onde as marcas 

portuguesas estão a ser promovidas juntos de investidores.

Além do Vivafit, as outras empresas nacionais que integram o Road Show são a A. Silva Matos (Metalúrgica), 

Visabeira, Brisa, Cin, Critical Software, Douro Azul, DST (Renováveis), Efacec, Lameirinho, EMPET (Parques 

Empresariais de Tavira) e Bodyconcept, além de entidades como a FLAD, Globalgarve, advogados J.A.Pinto 

Ribeiro e Associados, Universidade do Algarve.
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Bandeira portuguesa na bolsa de Nova York 

Na sequência da visita da missão empresarial de Portugal aos EUA, organizada pela embaixada daquele país 

em Lisboa, a Bolsa de Nova York esteve ontem engalanada todo o dia com bandeiras portuguesas.

A comitiva portuguesa, composta por 17 entidades e empresas, assistiu à abertura da Bolsa NYSE em Wall 

Street, cujo anfitrião foi Jeffrey H Eubank , Senior Vice President da NYSE.

Liderada pelo embaixador Allan Katz, a comitiva integra o presidente da Camara de Tavira e empresas como 

Vivafit, Body Concept, EFACEC, Brisa e Visabeira, entre outras.

Seguiu-se um almoço de trabalho com investidores americanos foi oferecido pelo Banco Espirito Santo de 

Nova York no mais luxuoso clube de empresarios da cidade, “Metropolitan Club”, tendo estado presentes 

varios hedge funds, bancos de investimento e investidores privados que vieram conhecer as empresas 

nacionais da missão empresarial.

Na ocasião, Allan Katz lembrou que a America não esquece que Portugal apoiou sempre os Estados Unidos 

em momentos dificeis desde a sua constituição tendo sido o segundo pais a reconhecer a independencia do 

país.

Este roadshow termina a 20 de Abril e percorre as cidades de Newark, Nova Iorque e Miami onde as marcas 

portuguesas estão a ser promovidas juntos de investidores.

Além do Vivafit, as outras empresas nacionais que integram o Road Show são a A. Silva Matos (Metalúrgica), 

Visabeira, Brisa, Cin, Critical Software, Douro Azul, DST (Renováveis), Efacec, Lameirinho, EMPET (Parques 

Empresariais de Tavira) e Bodyconcept, além de entidades como a FLAD, Globalgarve, advogados J.A.Pinto 

Ribeiro e Associados, Universidade do Algarve.
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Bandeira portuguesa na bolsa de Nova York 

Na sequência da visita da missão empresarial de Portugal aos EUA, organizada pela embaixada daquele país 

em Lisboa, a Bolsa de Nova York esteve ontem engalanada todo o dia com bandeiras portuguesas.

A comitiva portuguesa, composta por 17 entidades e empresas, assistiu à abertura da Bolsa NYSE em Wall 

Street, cujo anfitrião foi Jeffrey H Eubank , Senior Vice President da NYSE.

Liderada pelo embaixador Allan Katz, a comitiva integra o presidente da Camara de Tavira e empresas como 

Vivafit, Body Concept, EFACEC, Brisa e Visabeira, entre outras.

Seguiu-se um almoço de trabalho com investidores americanos foi oferecido pelo Banco Espirito Santo de 

Nova York no mais luxuoso clube de empresarios da cidade, “Metropolitan Club”, tendo estado presentes 

varios hedge funds, bancos de investimento e investidores privados que vieram conhecer as empresas 

nacionais da missão empresarial.

Na ocasião, Allan Katz lembrou que a America não esquece que Portugal apoiou sempre os Estados Unidos 

em momentos dificeis desde a sua constituição tendo sido o segundo pais a reconhecer a independencia do 

país.

Este roadshow termina a 20 de Abril e percorre as cidades de Newark, Nova Iorque e Miami onde as marcas 

portuguesas estão a ser promovidas juntos de investidores.

Além do Vivafit, as outras empresas nacionais que integram o Road Show são a A. Silva Matos (Metalúrgica), 

Visabeira, Brisa, Cin, Critical Software, Douro Azul, DST (Renováveis), Efacec, Lameirinho, EMPET (Parques 

Empresariais de Tavira) e Bodyconcept, além de entidades como a FLAD, Globalgarve, advogados J.A.Pinto 

Ribeiro e Associados, Universidade do Algarve.
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Bandeira portuguesa na bolsa de Nova York 

Na sequência da visita da missão empresarial de Portugal aos EUA, organizada pela embaixada daquele país 

em Lisboa, a Bolsa de Nova York esteve ontem engalanada todo o dia com bandeiras portuguesas.

A comitiva portuguesa, composta por 17 entidades e empresas, assistiu à abertura da Bolsa NYSE em Wall 

Street, cujo anfitrião foi Jeffrey H Eubank , Senior Vice President da NYSE.

Liderada pelo embaixador Allan Katz, a comitiva integra o presidente da Camara de Tavira e empresas como 

Vivafit, Body Concept, EFACEC, Brisa e Visabeira, entre outras.

Seguiu-se um almoço de trabalho com investidores americanos foi oferecido pelo Banco Espirito Santo de 

Nova York no mais luxuoso clube de empresarios da cidade, “Metropolitan Club”, tendo estado presentes 

varios hedge funds, bancos de investimento e investidores privados que vieram conhecer as empresas 

nacionais da missão empresarial.

Na ocasião, Allan Katz lembrou que a America não esquece que Portugal apoiou sempre os Estados Unidos 

em momentos dificeis desde a sua constituição tendo sido o segundo pais a reconhecer a independencia do 

país.

Este roadshow termina a 20 de Abril e percorre as cidades de Newark, Nova Iorque e Miami onde as marcas 

portuguesas estão a ser promovidas juntos de investidores.

Além do Vivafit, as outras empresas nacionais que integram o Road Show são a A. Silva Matos (Metalúrgica), 

Visabeira, Brisa, Cin, Critical Software, Douro Azul, DST (Renováveis), Efacec, Lameirinho, EMPET (Parques 

Empresariais de Tavira) e Bodyconcept, além de entidades como a FLAD, Globalgarve, advogados J.A.Pinto 

Ribeiro e Associados, Universidade do Algarve.
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A última expedição que fez terminou em Fevereiro e, ao contrário da anterior de nove meses, durou

apenas dois meses, "o que foi relativamente fácil". Nesta missão, o cientista e colegas estiveram a

testar como duas espécies de pinguins, uma mais distribuída a norte e outra a sul, com as alterações

climáticas estão a alterar comportamentos. "A do norte está a deslocar-se mais para sul e a que está a

sul não tem para onde ir pelo que ambas têm de competir por alimento e espaço", explica. Estar na

Antárctida onde por vezes é de dia durante 24 horas não é fácil, mas, para o investigador, também

não é muito difícil: "Fecho a persiana e obrigo-me a dormir. É uma questão de hábito", refere.

Igualmente passar dias com apenas três horas de luz solar, como acontece no Inverno, não deprime o

biólogo porque "o calendário de actividades está muito bem planeado e há a preocupação em

conseguir obter tudo o que se pretende da missão no campo". Engane-se quem pensa que dormir com

os pinguins é difícil: "É fácil porque eles acalmam durante a noite" e com os albatrozes também, "eles

só fazem barulho quando chega um filhote que procura a mãe", afirma. Assim, a maior dificuldade em

fazer ciência no continente mais frio e seco da Terra é a possibilidade de se ver alterado várias vezes o

plano de investigação devido às condições meteorológicas, refere. A nível pessoal, acrescenta ainda,

"é estar longe da família e dos amigos no Natal e Ano Novo, por exemplo". Jogar à bola José Xavier

nasceu em Azambuja, Vila Franca de Xira, no dia 30 de Abril de 1975. Aqui andou na escola primária e

no liceu, que foi terminar em Santarém. Quando era pequeno "queria ir jogar à bola" mas a partir dos

13 teve de deixar este desporto porque Azambuja deixou de ter futebol e a sua mãe pô-lo a estudar

inglês. Como "sabia aquilo que não queria saber" decidiu optar pela Biologia Marinha porque "desde

muito pequenino" teve sempre o "privilégio" de ter uns pais que adoravam o mar, diz. Assim, lembra-

se de nos invernos fazer muitas visitas à praia e de lhe ser incutido, pelo pai, o gosto pela pesca. De

Santarém foi para a Universidade do Algarve estudar Biologia Marinha. Acabou o curso e tirou o

doutoramento na Universidade de Cambridge. Depois trabalhou na British Antartic Survey e aqui

também tirou o pós-doutoramento. Em 2005 voltou a Portugal e chegou "na altura certa" pois estava-

se a formar o comité português para o ano polar internacional, ao qual se juntou. "Pôr Portugal no

mapa ao nível científico na Antárctida foi logo em 2006" e o cientista teve "um papel preponderante"

neste acontecimento. "Fui às Nações Unidas, onde falei com representantes da Zâmbia até

representantes da Austrália, o que nos deu uma grande capacidade de estarmos muito confortáveis ao

nível internacional", conta. O trabalho que tem vindo a realizar já lhe valeu o prémio internacional

Martha T. Muse 2011, que alcançou o ano passado, e o Seeds of Science 2012, que vai receber no

Página 77



próximo dia 26 da Maio na Figueira da Foz. Segundo o investigador, estas distinções são resultado de

"ser um dos cientistas portugueses que passou muito pouco tempo parado nos últimos cinco anos".

Casar e ter filhos Actualmente José Xavier vive em Coimbra. "O meu dia quando estou aqui [em

Portugal] é a resolver problemas, estar no laboratório a trabalhar em amostras que ainda não foram

analisadas, em aulas ou em conferências", descreve. Amante de actividades ao ar livre e exercício

físico, mesmo quando não está em preparação para uma expedição, faz natação duas vezes por

semana, futebol outras duas, surf aos sábados e bicicleta aos domingos. "Faço isto para manter a

forma e não por competição", sublinha o sportinguista "simpatizante" do Porto, Benfica e Selecção

Nacional. Às sextas gosta de sair com os amigos para "beber um copo e relaxar". No futuro, por

agora, vai manter-se no País e continuar a interagir com o público em geral e com as escolas "para

mostrar o que de bom se faz ao nível científico em Portugal". Com a equipa do IMAR vai "planear as

próximas expedições" que poderá coordenar ou ir para o campo. E vai também manter a participação

em conferências para mostrar o trabalho realizado nas últimas expedições científicas. A nível pessoal,

"quero tentar arranjar a pessoa que me complemente, casar e ter filhos", partilha. Mas, para isso, "é

preciso achar um equilíbrio do que fazer" com o tempo, reflecte.
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NUNO DE SANTOS LOUREIRO

No Algarve há 52 espécies de libélulas e libelinhas que o projecto Querença quer divulgar. Para ajudar 
a identificá-las, serão dadas aulas teóricas e promovidas saídas de campo nos dias 5 e 6 de Maio

A Primavera tarda em desabrochar, 

mas as libelinhas já andam por aí a 

anunciar que é tempo de fazer a trou-

xa e partir para as zonas ribeirinhas. 

No Algarve, mais de meia centena 

de espécies diferentes de libélulas e 

libelinhas são a nova atracção turís-

tica da região. Os insectos, de asas 

coloridas, povoam as margens da 

ribeira da Benémola, em Querença. 

“Isto é um paraíso”, diz Nuno Lou-

reiro, o professor da Universidade 

do Algarve que elaborou a Rota das 

Libélulas e Libelinhas para dar a co-

nhecer a face quase oculta do barro-

cal algarvio. 

O vale da Benémola conserva uma 

espécie de libelinha rara (Oxigastra 

curtisii), protegida pela directiva Ha-

bitats. A descoberta veio permitir que 

aos observadores de aves (birdwac-

thing) — uma actividade com cada 

vez mais adeptos a nível mundial — 

se juntasse o grupo dos que se inte-

ressam por estes insectos voadores. 

As mudanças climáticas levaram a 

que muitas espécies, historicamente 

identifi cadas como tendo “residên-

cia fi xa” no mediterrâneo, tenham 

migrado para a Europa Central. Mas 

houve uma que resistiu — a Oxigastra 

curtisii, que permanece junto à ribei-

ra onde nasce o principal aquífero 

do Algarve (Querença-Silves), que os 

biólogos consideram um santuário 

da natureza. 

Joana Alho, bióloga, e Cátia Guer-

reiro, engenheira do ambiente, an-

dam há sete meses pelos canaviais 

da Benémola seguindo o trilho destes 

bichos. Os machos, de olhos azuis, 

despertam a paixão da jovem: “São 

muitos giros”, diz Joana, a sorrir, fas-

cinada. Cátia, levanta a gola do casa-

co enquanto observa: “Não há ma-

neira de chegar o calor. As libelinhas, 

com este frio, não saem”, lamenta. 

Nuno Loureiro, atento ao evoluir das 

espécies, revela: “As fêmeas são mais 

discretas, eles é que são incessantes 

acasaladores”. O jogo de sedução 

entre estes animais polígamos co-

meça a desenhar-se num palco que 

se projecta junto à ribeira. Surgem 

as nuvens carregadas, impõem-se o 

recolher obrigatório,  

Para saber identifi car e localizar as 

No algarvio vale da Benémola 
vai nascer a Rota 
das Libélulas e Libelinhas

o mundo rural, juntando a teoria ad-

quirida nos bancos da escola à expe-

riência dos que fi caram na terra e às 

suas tradições.  

Joana e Cátia são dois elementos 

da equipa do projecto Querença, 

lançado pela FMVG e Universidade 

do Algarve. A criação da rota das li-

belinhas, nas margens da ribeira da 

Benémola, é uma das propostas da 

continuação do projecto, que come-

çou em Setembro e termina em Ju-

nho. “Já estamos a ter pedidos para 

replicar a iniciativa a nível nacional”, 

adianta o coordenador científi co do 

projecto, António Covas, da Ualg, 

sublinhando que a “aldeia ganhou 

52 espécies de libélulas e libelinhas 

que existem no Algarve, estava pre-

visto um curso, em Querença, para 

este fi m-de-semana, mas o tempo 

chuvoso levou a que a iniciativa fosse 

adiada para os dias 5 e 6 de Maio. As 

aulas teóricas decorrem no auditório 

da Fundação Manuel Viegas Guerrei-

ro (FMVG), estando previstas saídas 

de campo nas ribeiras da Benémola, 

Mercês e Algibre. A iniciativa insere-

se no conjunto de actividades que 

estão a ser desenvolvidas no âmbito 

do projecto Querença, em que nove 

jovens licenciados e mestres, de di-

ferentes áreas, foram viver para a 

aldeia com o objectivo de valorizar 

Turismo
Idálio Revez

Há cada vez mais turistas 
de binóculos ou câmara 
em riste à procura de aves. 
A eles, juntam-se agora os 
admiradores de libelinhas 

uma outra vida”. Um dos trabalhos 

a apresentar em breve, adianta o res-

ponsável operacional desta acção, 

João Ministro, “vai ser uma barra 

energética, criada com produtos lo-

cais — mel, alfarroba e fi go”.  

Nuno Loureiro conta como se dei-

xou seduzir pelas libelinhas. Até há 

cerca de três anos, desenvolvia um 

projecto de investigação sobre as tar-

tarugas, em Cabo Verde e na ilha do 

Príncipe. Nessa altura, em paralelo, 

percorreu as ribeiras do Algarve ao 

encontro dos cágados de água doce. 

Pelo caminho, encontrou as libeli-

nhas, e a partir daí nunca mais dei-

xou de lhes seguir o rasto. Página 88
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EducaÃ§Ã£o 
Embaixador do Brasil profere palestra na UAlg

â??O Brasil na Era da GlobalizaÃ§Ã£oâ?  
Ã© o tema da conferÃªncia que vai ser 
proferida pelo Embaixador do Brasil em 
Portugal, MÃ¡rio Vilalva, Ã s 10h00 do dia 20 
de abril, no AuditÃ³rio Vermelho da 
Faculdade de Economia, EdifÃcio 9, no 
Campus de Gambelas. 

A iniciat iva, que decorre por ocasiÃ£o  d a
inauguraÃ§Ã£o do Consulado Geral do Brasil
em Faro, tem ainda previsto um encontro entre
os alunos de nacionalidade brasileira que

estudam na UAlg, o Embaixador do Brasil, em Lisboa, e CÃ´nsul Geral do
Brasil, em Faro, Manuel Innocencio.  
 
 

 
 
 
 
Saliente-se que no ano letivo 2011/2012 os alunos com nacionalidade
brasileira compreendem 19,52% da totalidade dos alunos estrangeiros
inscritos na UAlg, o que equivale a cerca de 300, sendo, por isso, a
nacionalidade estrangeira mais representada.  
 
Ao abrigo de intercÃ¢mbio com v ¡rias universidades brasileiras, este
semestre acadÃ©mico a UAlg acolhe 84 alunos. A nÃvel da InvestigaÃ§Ã£o,
tambÃ©m trabalham em centros e departamentos desta instituiÃ§Ã£o vÃ¡rios
investigadores provenientes do Brasil.  
 
Este encontro vai permitir conhecer melhor a academia, aprofundar e valorizar
as relaÃ§Ãµes jÃ¡ existentes entre os dois paÃses e explorar possÃveis
oportunidades de uma maior cooperaÃ§Ã£o. 
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Saliente-se que no ano letivo 2011/2012 os alunos com nacionalidade
brasileira compreendem 19,52% da totalidade dos alunos estrangeiros
inscritos na UAlg, o que equivale a cerca de 300, sendo, por isso, a
nacionalidade estrangeira mais representada.  
 
Ao abrigo de intercÃ¢mbio com v ¡rias universidades brasileiras, este
semestre acadÃ©mico a UAlg acolhe 84 alunos. A nÃvel da InvestigaÃ§Ã£o,
tambÃ©m trabalham em centros e departamentos desta instituiÃ§Ã£o vÃ¡rios
investigadores provenientes do Brasil.  
 
Este encontro vai permitir conhecer melhor a academia, aprofundar e valorizar
as relaÃ§Ãµes jÃ¡ existentes entre os dois paÃses e explorar possÃveis
oportunidades de uma maior cooperaÃ§Ã£o. 
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O IV ColÃ³quio Nacional de ProduÃ§Ã£o de Pequenos Frutos realiza-se 
no AuditÃ³rio Verde da Universidade do Algarve, no Campus de 
Gambelas, nos dias 20 e 21 de abril. O evento terÃ¡ como tema central a 
â??Sustentabilidade e Competitividade para ExportaÃ§Ã£oâ? .   

O colÃ³quio Ã© organizado pelo Instituto Nacional de InvestigaÃ§Ã£o AgrÃ¡ria
(INRB, IP; INIA-Oeiras), pela AssociaÃ§Ã£o Portuguesa de Horticultura (APH)
e pelo Centro Operativo e TecnolÃ³gico HortofrutÃcola Nacional (COTHN),
contando com a parceria da Universidade do Algarve, entre outros.  
 
Pretende-se que esta iniciativa seja um local de encontro, intercÃ¢mbio de
experiÃªncias e conhecimentos, entre todos os agentes intervenientes, quer
sejam produtores e empresÃ¡rios, quer sejam investigadores, professores,
estudantes e tÃ©cnicos. 
 
Mais informaÃ§Ãµes e inscriÃ§Ã£o em http://www.aphorticultura.pt/IVCNPPF  
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José Xavier: ?Dormir com pinguins é fácil? 

Biólogo do IMAR queria ser jogador da bola quando era pequeno
 

2012-04-20 
Por Susana Lage (texto e fotos) 

José Xavier é o 
biólogo marinho 
português que mais 
tempo passou na 
Antárctida em 
investigação. O cientista 
do Instituto do Mar 
(IMAR) da Universidade 
de Coimbra (UC) já 
conta com sete viagens 
ao continente gelado e 
revela que aqui “é um 
privilégio enorme” 
fazer ciência. 

“Lembro-me que a 
primeira vez que fui, 

em 1999, foi muito giro porque tinha uma máquina de rolos e os primeiros cinco de 
vinte rolos mostram a minha percepção do que é chegar à Antárctida: várias e 
repetidas imagens de ‘lascas’ de icebergs”, conta. 

A última expedição que fez terminou em Fevereiro e, ao contrário da anterior de nove 
meses, durou apenas dois meses, “o que foi relativamente fácil”. Nesta missão, o 
cientista e colegas estiveram a testar como duas espécies de pinguins, uma mais 
distribuída a norte e outra a sul, com as alterações climáticas estão a alterar 
comportamentos. “A do norte está a deslocar-se mais para sul e a que está a sul 
não tem para onde ir pelo que ambas têm de competir por alimento e espaço”, 
explica. 

Estar na Antárctida onde por vezes é de dia durante 24 horas não é fácil, mas, para o 
investigador, também não é muito difícil: “Fecho a persiana e obrigo-me a dormir. É 
uma questão de hábito”, refere. Igualmente passar dias com apenas três horas de luz 
solar, como acontece no Inverno, não deprime o biólogo porque “o calendário de 
actividades está muito bem planeado e há a preocupação em conseguir obter 
tudo o que se pretende da missão no campo”. 

Engane-se quem pensa que dormir com os 
pinguins é difícil: “É fácil porque eles 
acalmam durante a noite” e com os 
albatrozes também, “eles só fazem 
barulho quando chega um filhote que 
procura a mãe”, afirma. 

Assim, a maior dificuldade em fazer ciência 
no continente mais frio e seco da Terra é a 
possibilidade de se ver alterado várias vezes 
o plano de investigação devido às condições 
meteorológicas, refere. A nível pessoal, 
acrescenta ainda, “é estar longe da fam ília 
e dos amigos no Natal e Ano Novo, por 
exemplo”. 

Jogar à bola 

José Xavier nasceu em Azambuja, Vila 
Franca de Xira, no dia 30 de Abril de 1975. 
Aqui andou na escola primária e no liceu, 
que foi terminar em Santarém. 

Quando era pequeno “queria ir jogar à 
bola” mas a partir dos 13 teve de deixar este 
desporto porque Azambuja deixou de ter 
futebol e a sua mãe pô-lo a estudar inglês. 
Como “sabia aquilo que não queria 
saber” decidiu optar pela Biologia Marinha 
porque “desde muito pequenino" teve sempre o "privilégio" de ter uns pais que 
adoravam o mar, diz. Assim, lembra-se de nos invernos fazer muitas visitas à praia e de 
lhe ser incutido, pelo pai, o gosto pela pesca. 

De Santarém foi para a Universidade do Algarve estudar Biologia Marinha. Acabou o 
curso e tirou o doutoramento na Universidade de Cambridge. Depois trabalhou na British 
Antartic Survey e aqui também tirou o pós-doutoramento. 

Em 2005 voltou a Portugal e chegou “na altura certa” pois estava-se a formar o comité 
português para o ano polar internacional, ao qual se juntou. 

“Pôr Portugal no mapa ao nível cient ífico na Antárctida foi logo em 2006” e o 
cientista teve "um papel preponderante” neste acontecimento. “Fui às Nações 
Unidas, onde falei com representantes da Zâmbia até representantes da 
Austrália, o que nos deu uma grande capacidade de estarmos muito confortáveis 
ao nível internacional”, conta. 

O trabalho que tem 
vindo a realizar já lhe 
valeu o prémio 
internacional Martha T. 
Muse 2011, que 
alcançou o ano 
passado, e o Seeds of 
Science 2012, que vai 
receber no próximo dia 
26 da Maio na Figueira 
da Foz. 

Segundo o 
investigador, estas 
distinções são resultado 
de “ser um dos 
cientistas 

portugueses que passou muito pouco tempo parado nos últimos cinco anos”. 

Casar e ter filhos  

Actualmente José Xavier vive em Coimbra. “O meu dia quando estou aqui [em 
Portugal] é a resolver problemas, estar no laboratório a trabalhar em amostras 
que ainda não foram analisadas, em aulas ou em conferências”, descreve. 

Amante de actividades ao ar livre e exerc ício físico, mesmo quando não está em 
preparação para uma expedição, faz natação duas vezes por semana, futebol outras 
duas, surf aos sábados e bicicleta aos domingos. “Faço isto para manter a forma e 
não por competição”, sublinha o sportinguista “simpatizante" do Porto, Benfica e 
Selecção Nacional. Às sextas gosta de sair com os amigos para “beber um copo e 
relaxar”. 

No futuro, por agora, vai manter-se no País e continuar a interagir com o público em geral 
e com as escolas “para mostrar o que de bom se faz ao n ível cient ífico em 
Portugal”. Com a equipa do IMAR vai “planear as próximas expedições” que poderá 
coordenar ou ir para o campo. E vai também manter a participação em conferências para 
mostrar o trabalho realizado nas últimas expedições científicas. 

A nível pessoal, “quero tentar arranjar a pessoa que me complemente, casar e ter 
filhos”, partilha. Mas, para isso, “é preciso achar um equil íbrio do que fazer” com o 
tempo, reflecte. 
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2012-04-20 
Por Susana Lage (texto e fotos) 

José Xavier é o 
biólogo marinho 
português que mais 
tempo passou na 
Antárctida em 
investigação. O cientista 
do Instituto do Mar 
(IMAR) da Universidade 
de Coimbra (UC) já 
conta com sete viagens 
ao continente gelado e 
revela que aqui “é um 
privilégio enorme” 
fazer ciência. 

“Lembro-me que a 
primeira vez que fui, 

em 1999, foi muito giro porque tinha uma máquina de rolos e os primeiros cinco de 
vinte rolos mostram a minha percepção do que é chegar à Antárctida: várias e 
repetidas imagens de ‘lascas’ de icebergs”, conta. 

A última expedição que fez terminou em Fevereiro e, ao contrário da anterior de nove 
meses, durou apenas dois meses, “o que foi relativamente fácil”. Nesta missão, o 
cientista e colegas estiveram a testar como duas espécies de pinguins, uma mais 
distribuída a norte e outra a sul, com as alterações climáticas estão a alterar 
comportamentos. “A do norte está a deslocar-se mais para sul e a que está a sul 
não tem para onde ir pelo que ambas têm de competir por alimento e espaço”, 
explica. 

Estar na Antárctida onde por vezes é de dia durante 24 horas não é fácil, mas, para o 
investigador, também não é muito difícil: “Fecho a persiana e obrigo-me a dormir. É 
uma questão de hábito”, refere. Igualmente passar dias com apenas três horas de luz 
solar, como acontece no Inverno, não deprime o biólogo porque “o calendário de 
actividades está muito bem planeado e há a preocupação em conseguir obter 
tudo o que se pretende da missão no campo”. 

Engane-se quem pensa que dormir com os 
pinguins é difícil: “É fácil porque eles 
acalmam durante a noite” e com os 
albatrozes também, “eles só fazem 
barulho quando chega um filhote que 
procura a mãe”, afirma. 

Assim, a maior dificuldade em fazer ciência 
no continente mais frio e seco da Terra é a 
possibilidade de se ver alterado várias vezes 
o plano de investigação devido às condições 
meteorológicas, refere. A nível pessoal, 
acrescenta ainda, “é estar longe da fam ília 
e dos amigos no Natal e Ano Novo, por 
exemplo”. 

Jogar à bola 

José Xavier nasceu em Azambuja, Vila 
Franca de Xira, no dia 30 de Abril de 1975. 
Aqui andou na escola primária e no liceu, 
que foi terminar em Santarém. 

Quando era pequeno “queria ir jogar à 
bola” mas a partir dos 13 teve de deixar este 
desporto porque Azambuja deixou de ter 
futebol e a sua mãe pô-lo a estudar inglês. 
Como “sabia aquilo que não queria 
saber” decidiu optar pela Biologia Marinha 
porque “desde muito pequenino" teve sempre o "privilégio" de ter uns pais que 
adoravam o mar, diz. Assim, lembra-se de nos invernos fazer muitas visitas à praia e de 
lhe ser incutido, pelo pai, o gosto pela pesca. 

De Santarém foi para a Universidade do Algarve estudar Biologia Marinha. Acabou o 
curso e tirou o doutoramento na Universidade de Cambridge. Depois trabalhou na British 
Antartic Survey e aqui também tirou o pós-doutoramento. 

Em 2005 voltou a Portugal e chegou “na altura certa” pois estava-se a formar o comité 
português para o ano polar internacional, ao qual se juntou. 

“Pôr Portugal no mapa ao nível cient ífico na Antárctida foi logo em 2006” e o 
cientista teve "um papel preponderante” neste acontecimento. “Fui às Nações 
Unidas, onde falei com representantes da Zâmbia até representantes da 
Austrália, o que nos deu uma grande capacidade de estarmos muito confortáveis 
ao nível internacional”, conta. 

O trabalho que tem 
vindo a realizar já lhe 
valeu o prémio 
internacional Martha T. 
Muse 2011, que 
alcançou o ano 
passado, e o Seeds of 
Science 2012, que vai 
receber no próximo dia 
26 da Maio na Figueira 
da Foz. 

Segundo o 
investigador, estas 
distinções são resultado 
de “ser um dos 
cientistas 

portugueses que passou muito pouco tempo parado nos últimos cinco anos”. 

Casar e ter filhos  

Actualmente José Xavier vive em Coimbra. “O meu dia quando estou aqui [em 
Portugal] é a resolver problemas, estar no laboratório a trabalhar em amostras 
que ainda não foram analisadas, em aulas ou em conferências”, descreve. 

Amante de actividades ao ar livre e exerc ício físico, mesmo quando não está em 
preparação para uma expedição, faz natação duas vezes por semana, futebol outras 
duas, surf aos sábados e bicicleta aos domingos. “Faço isto para manter a forma e 
não por competição”, sublinha o sportinguista “simpatizante" do Porto, Benfica e 
Selecção Nacional. Às sextas gosta de sair com os amigos para “beber um copo e 
relaxar”. 

No futuro, por agora, vai manter-se no País e continuar a interagir com o público em geral 
e com as escolas “para mostrar o que de bom se faz ao n ível cient ífico em 
Portugal”. Com a equipa do IMAR vai “planear as próximas expedições” que poderá 
coordenar ou ir para o campo. E vai também manter a participação em conferências para 
mostrar o trabalho realizado nas últimas expedições científicas. 

A nível pessoal, “quero tentar arranjar a pessoa que me complemente, casar e ter 
filhos”, partilha. Mas, para isso, “é preciso achar um equil íbrio do que fazer” com o 
tempo, reflecte. 
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José Xavier: ?Dormir com pinguins é fácil? 

Biólogo do IMAR queria ser jogador da bola quando era pequeno
 

2012-04-20 
Por Susana Lage (texto e fotos) 

José Xavier é o 
biólogo marinho 
português que mais 
tempo passou na 
Antárctida em 
investigação. O cientista 
do Instituto do Mar 
(IMAR) da Universidade 
de Coimbra (UC) já 
conta com sete viagens 
ao continente gelado e 
revela que aqui “é um 
privilégio enorme” 
fazer ciência. 

“Lembro-me que a 
primeira vez que fui, 

em 1999, foi muito giro porque tinha uma máquina de rolos e os primeiros cinco de 
vinte rolos mostram a minha percepção do que é chegar à Antárctida: várias e 
repetidas imagens de ‘lascas’ de icebergs”, conta. 

A última expedição que fez terminou em Fevereiro e, ao contrário da anterior de nove 
meses, durou apenas dois meses, “o que foi relativamente fácil”. Nesta missão, o 
cientista e colegas estiveram a testar como duas espécies de pinguins, uma mais 
distribuída a norte e outra a sul, com as alterações climáticas estão a alterar 
comportamentos. “A do norte está a deslocar-se mais para sul e a que está a sul 
não tem para onde ir pelo que ambas têm de competir por alimento e espaço”, 
explica. 

Estar na Antárctida onde por vezes é de dia durante 24 horas não é fácil, mas, para o 
investigador, também não é muito difícil: “Fecho a persiana e obrigo-me a dormir. É 
uma questão de hábito”, refere. Igualmente passar dias com apenas três horas de luz 
solar, como acontece no Inverno, não deprime o biólogo porque “o calendário de 
actividades está muito bem planeado e há a preocupação em conseguir obter 
tudo o que se pretende da missão no campo”. 

Engane-se quem pensa que dormir com os 
pinguins é difícil: “É fácil porque eles 
acalmam durante a noite” e com os 
albatrozes também, “eles só fazem 
barulho quando chega um filhote que 
procura a mãe”, afirma. 

Assim, a maior dificuldade em fazer ciência 
no continente mais frio e seco da Terra é a 
possibilidade de se ver alterado várias vezes 
o plano de investigação devido às condições 
meteorológicas, refere. A nível pessoal, 
acrescenta ainda, “é estar longe da fam ília 
e dos amigos no Natal e Ano Novo, por 
exemplo”. 

Jogar à bola 

José Xavier nasceu em Azambuja, Vila 
Franca de Xira, no dia 30 de Abril de 1975. 
Aqui andou na escola primária e no liceu, 
que foi terminar em Santarém. 

Quando era pequeno “queria ir jogar à 
bola” mas a partir dos 13 teve de deixar este 
desporto porque Azambuja deixou de ter 
futebol e a sua mãe pô-lo a estudar inglês. 
Como “sabia aquilo que não queria 
saber” decidiu optar pela Biologia Marinha 
porque “desde muito pequenino" teve sempre o "privilégio" de ter uns pais que 
adoravam o mar, diz. Assim, lembra-se de nos invernos fazer muitas visitas à praia e de 
lhe ser incutido, pelo pai, o gosto pela pesca. 

De Santarém foi para a Universidade do Algarve estudar Biologia Marinha. Acabou o 
curso e tirou o doutoramento na Universidade de Cambridge. Depois trabalhou na British 
Antartic Survey e aqui também tirou o pós-doutoramento. 

Em 2005 voltou a Portugal e chegou “na altura certa” pois estava-se a formar o comité 
português para o ano polar internacional, ao qual se juntou. 

“Pôr Portugal no mapa ao nível cient ífico na Antárctida foi logo em 2006” e o 
cientista teve "um papel preponderante” neste acontecimento. “Fui às Nações 
Unidas, onde falei com representantes da Zâmbia até representantes da 
Austrália, o que nos deu uma grande capacidade de estarmos muito confortáveis 
ao nível internacional”, conta. 

O trabalho que tem 
vindo a realizar já lhe 
valeu o prémio 
internacional Martha T. 
Muse 2011, que 
alcançou o ano 
passado, e o Seeds of 
Science 2012, que vai 
receber no próximo dia 
26 da Maio na Figueira 
da Foz. 

Segundo o 
investigador, estas 
distinções são resultado 
de “ser um dos 
cientistas 

portugueses que passou muito pouco tempo parado nos últimos cinco anos”. 

Casar e ter filhos  

Actualmente José Xavier vive em Coimbra. “O meu dia quando estou aqui [em 
Portugal] é a resolver problemas, estar no laboratório a trabalhar em amostras 
que ainda não foram analisadas, em aulas ou em conferências”, descreve. 

Amante de actividades ao ar livre e exerc ício físico, mesmo quando não está em 
preparação para uma expedição, faz natação duas vezes por semana, futebol outras 
duas, surf aos sábados e bicicleta aos domingos. “Faço isto para manter a forma e 
não por competição”, sublinha o sportinguista “simpatizante" do Porto, Benfica e 
Selecção Nacional. Às sextas gosta de sair com os amigos para “beber um copo e 
relaxar”. 

No futuro, por agora, vai manter-se no País e continuar a interagir com o público em geral 
e com as escolas “para mostrar o que de bom se faz ao n ível cient ífico em 
Portugal”. Com a equipa do IMAR vai “planear as próximas expedições” que poderá 
coordenar ou ir para o campo. E vai também manter a participação em conferências para 
mostrar o trabalho realizado nas últimas expedições científicas. 

A nível pessoal, “quero tentar arranjar a pessoa que me complemente, casar e ter 
filhos”, partilha. Mas, para isso, “é preciso achar um equil íbrio do que fazer” com o 
tempo, reflecte. 
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José Xavier: ?Dormir com pinguins é fácil? 

Biólogo do IMAR queria ser jogador da bola quando era pequeno
 

2012-04-20 
Por Susana Lage (texto e fotos) 

José Xavier é o 
biólogo marinho 
português que mais 
tempo passou na 
Antárctida em 
investigação. O cientista 
do Instituto do Mar 
(IMAR) da Universidade 
de Coimbra (UC) já 
conta com sete viagens 
ao continente gelado e 
revela que aqui “é um 
privilégio enorme” 
fazer ciência. 

“Lembro-me que a 
primeira vez que fui, 

em 1999, foi muito giro porque tinha uma máquina de rolos e os primeiros cinco de 
vinte rolos mostram a minha percepção do que é chegar à Antárctida: várias e 
repetidas imagens de ‘lascas’ de icebergs”, conta. 

A última expedição que fez terminou em Fevereiro e, ao contrário da anterior de nove 
meses, durou apenas dois meses, “o que foi relativamente fácil”. Nesta missão, o 
cientista e colegas estiveram a testar como duas espécies de pinguins, uma mais 
distribuída a norte e outra a sul, com as alterações climáticas estão a alterar 
comportamentos. “A do norte está a deslocar-se mais para sul e a que está a sul 
não tem para onde ir pelo que ambas têm de competir por alimento e espaço”, 
explica. 

Estar na Antárctida onde por vezes é de dia durante 24 horas não é fácil, mas, para o 
investigador, também não é muito difícil: “Fecho a persiana e obrigo-me a dormir. É 
uma questão de hábito”, refere. Igualmente passar dias com apenas três horas de luz 
solar, como acontece no Inverno, não deprime o biólogo porque “o calendário de 
actividades está muito bem planeado e há a preocupação em conseguir obter 
tudo o que se pretende da missão no campo”. 

Engane-se quem pensa que dormir com os 
pinguins é difícil: “É fácil porque eles 
acalmam durante a noite” e com os 
albatrozes também, “eles só fazem 
barulho quando chega um filhote que 
procura a mãe”, afirma. 

Assim, a maior dificuldade em fazer ciência 
no continente mais frio e seco da Terra é a 
possibilidade de se ver alterado várias vezes 
o plano de investigação devido às condições 
meteorológicas, refere. A nível pessoal, 
acrescenta ainda, “é estar longe da fam ília 
e dos amigos no Natal e Ano Novo, por 
exemplo”. 

Jogar à bola 

José Xavier nasceu em Azambuja, Vila 
Franca de Xira, no dia 30 de Abril de 1975. 
Aqui andou na escola primária e no liceu, 
que foi terminar em Santarém. 

Quando era pequeno “queria ir jogar à 
bola” mas a partir dos 13 teve de deixar este 
desporto porque Azambuja deixou de ter 
futebol e a sua mãe pô-lo a estudar inglês. 
Como “sabia aquilo que não queria 
saber” decidiu optar pela Biologia Marinha 
porque “desde muito pequenino" teve sempre o "privilégio" de ter uns pais que 
adoravam o mar, diz. Assim, lembra-se de nos invernos fazer muitas visitas à praia e de 
lhe ser incutido, pelo pai, o gosto pela pesca. 

De Santarém foi para a Universidade do Algarve estudar Biologia Marinha. Acabou o 
curso e tirou o doutoramento na Universidade de Cambridge. Depois trabalhou na British 
Antartic Survey e aqui também tirou o pós-doutoramento. 

Em 2005 voltou a Portugal e chegou “na altura certa” pois estava-se a formar o comité 
português para o ano polar internacional, ao qual se juntou. 

“Pôr Portugal no mapa ao nível cient ífico na Antárctida foi logo em 2006” e o 
cientista teve "um papel preponderante” neste acontecimento. “Fui às Nações 
Unidas, onde falei com representantes da Zâmbia até representantes da 
Austrália, o que nos deu uma grande capacidade de estarmos muito confortáveis 
ao nível internacional”, conta. 

O trabalho que tem 
vindo a realizar já lhe 
valeu o prémio 
internacional Martha T. 
Muse 2011, que 
alcançou o ano 
passado, e o Seeds of 
Science 2012, que vai 
receber no próximo dia 
26 da Maio na Figueira 
da Foz. 

Segundo o 
investigador, estas 
distinções são resultado 
de “ser um dos 
cientistas 

portugueses que passou muito pouco tempo parado nos últimos cinco anos”. 

Casar e ter filhos  

Actualmente José Xavier vive em Coimbra. “O meu dia quando estou aqui [em 
Portugal] é a resolver problemas, estar no laboratório a trabalhar em amostras 
que ainda não foram analisadas, em aulas ou em conferências”, descreve. 

Amante de actividades ao ar livre e exerc ício físico, mesmo quando não está em 
preparação para uma expedição, faz natação duas vezes por semana, futebol outras 
duas, surf aos sábados e bicicleta aos domingos. “Faço isto para manter a forma e 
não por competição”, sublinha o sportinguista “simpatizante" do Porto, Benfica e 
Selecção Nacional. Às sextas gosta de sair com os amigos para “beber um copo e 
relaxar”. 

No futuro, por agora, vai manter-se no País e continuar a interagir com o público em geral 
e com as escolas “para mostrar o que de bom se faz ao n ível cient ífico em 
Portugal”. Com a equipa do IMAR vai “planear as próximas expedições” que poderá 
coordenar ou ir para o campo. E vai também manter a participação em conferências para 
mostrar o trabalho realizado nas últimas expedições científicas. 

A nível pessoal, “quero tentar arranjar a pessoa que me complemente, casar e ter 
filhos”, partilha. Mas, para isso, “é preciso achar um equil íbrio do que fazer” com o 
tempo, reflecte. 
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vizinhança do Sol 

Heroína medicinal pode 'salvar' casos ?
impossíveis de tratar? 

Toda a costa portuguesa está exposta a 
tsunamis 

Argentinos descobrem 300 fósseis de 
animais pré-históricos 

CIEMAR: Nesta ?casa? come-se, dorme-
se e faz-se ciência! 

Genética, luz e algas verdes

 

Doença pulmonar é quinta causa de morte
em Portugal 

Combater o cancro ? a vacina mais 
desejada 

Estrelas podem capturar planetas errantes

Qual é a sua personalidade digital?

 

'Software' português desenhado para 
aumentar  
produtividade de empresas 

Crimes violentos facilitam recuperação de 
memória olfactiva 

Glaciares de cordilheira asiática estão a 
ganhar massa 

Por onde andam as Jamantas?

 

Ricardo Leandro vence competição 
europeia Energy2B 

Novo mineral descoberto em gruta da 
Cantábria 

Primeiro voo privado previsto para dia 30 
de Abril 

Investigadora portuguesa estuda sistema 
digestivo de ave tropical 

Universidade da Madeira estuda vírus da 
batata-doce e bananeira 

Babuínos são capazes de ler e distinguir 
palavras falsas 

"Nenhum outro tratamento é tão bom 
como o das células estaminais livres de 
cancro" 

http://www.fccn.pt 
http://twitter.com/CienciaHojept 
http://www.facebook.com/pages/Ciencia-
Hoje/137062606355793 
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Lara Schenker (Universidade do Algarve) conquistou 
o 3º lugar na primeira etapa do Campeonato Nacional 
Universitário (CNU) de Bodyboard, feminino e masculino, 
que decorreu na Praia da Cordoama (Vila do Bispo). Daniel 
Fonseca (Associação de Estudantes do Instituto Superior 
Técnico) venceu a competição masculina, e Mariana 
Machado (Universidade de Évora), a feminina. Destaque, 
ainda, para os restantes cinco atelas masculinos da UAlg, 
que melhoraram as classificações do ano anterior, tendo 
ficado muito perto do topo da tabela final. A organização da 
Associação Académica da Universidade do Algarve contou 
com o apoio da Academia de Bodyboard de Faro e da Asso-
ciação SUESTE, reunindo 61 atletas. No final de maio irá 
decorrer a segunda etapa do CNU, em Matosinhos.

Bodyboard

Universitária 
do Algarve 
destaca-se
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Libélulas e libelinhas 
em observação

O auditório da Fundação Manuel Viegas Guerreiro (Que-
rença) vai receber o curso de observação e identificação de 
libélulas e libelinhas, nos dias 21 e 22 de abril, promovido 
pelo Projeto Querença, e que contará com o docente e in-
vestigador da Universidade do Algarve, Nuno Loureiro. O 
curso irá decorrer a partir das 10h00, inclui sessões práticas 
e é dirigido a todos os que pretendam iniciar-se no conhe-
cimento e observação das libélulas e libelinhas. Todos os 
participantes irão receber uma cópia do Guia Distrital da 
Libélulas e Libelinhas do Algarve, publicado pelo docente 
que irá acompanhar o curso. 

QUERENÇA
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VISANDO REDUZIR DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Associação Académica
da UAlg muda-se
para antiga biblioteca
A ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA 
UNIVERSIDADE DO ALGARVE 
(AAUALG) mudou, na passada 
segunda-feira, as suas instala-
ções para a antiga biblioteca 
do Instituto Superior de Enge-
nharia da Universidade do Al-
garve, no Campus da Penha.

No novo espaço estão 
concentrados os serviços de 
Secretariado, Design, Gabi-
nete de Desporto, Gabine-
te de Saídas Profissionais, 
Departamento Financeiro, 
Departamento de Recursos 
Humanos e Administração, 
havendo ainda condições 
para acolher no mesmo es-
paço a Direcção-Geral.

O actual espaço do Gabi-
nete de Saídas Profi ssionais, 
no Campus de Gambelas, 
passará a assegurar tam-
bém a função de Delegação 
da AAUALG no citado Cam-

pus da Universidade do Al-
garve, continuando junto a 
este espaço a Loja Solidária 
inaugurada em Fevereiro de 
2012.

A Direcção da Associação 
Académica lembra que as 
suas difi culdades fi nanceiras 
são publicamente conheci-
das e afirma que esta mu-
dança de instalações visa “a 
redução da despesa inerente 
à manutenção de actividade 
nos seus actuais espaços de 
trabalho”. Os mesmos res-
ponsáveis asseguram que 
“a proximidade dos alu-
nos e de outros serviços da 
AAUALG foi também um 
ponto tido em conta nesta 
decisão, que visa, acima de 
tudo, a protecção de pos-
tos de trabalho e garantir a 
coesão de toda a equipa da 
AAUALG”.
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UNIVERSIDADES REJEITAM CENÁRIO DE EXPULSÃO
POR DÍVIDAS NAS RESIDÊNCIAS 
O presidente da Cáritas alertou para a situação de estudantes expulsos das 
residências por falta de pagamento, mas as universidades contactadas pelo Canal
Superior negam essa realidade.

O presidente da Cáritas, Eugénio Fonseca, afirmou ontem, à margem de um encontro de reflexão 
sobre emigração portuguesa na Europa, que a instituição foi contactada por estudantes que 
tiveram de sair das residências universitárias porque tinham mensalidades em atraso.

Os pais, afirma, citado pela Lusa, «são pessoas que puseram os filhos no ensino superior contando
com recursos que desapareceram».

Eugénio Fonseca explicou que os casos de expulsão ocorrem em «residências que são geridas 
pelos serviços sociais das universidades», mas não especificou de que instituições se trata.

Amadeu Cardoso, administrador dos Serviços de Ação Social da Universidade do Algarve, garante 
que, naquela instituição, «nunca nenhum aluno foi expulso por d ívidas de alojamento ou de outra
coisa qualquer». O responsável sublinha que, nos casos de estudantes que não têm possibilidade 
de pagar a mensalidade, estes são convidados a fazer um plano de pagamento.

A mesma ideia é repetida por Carlos Silva, administrador dos Serviços de Ação Social da 
Universidade do Minho. «Não temos situações de alunos que saiam das residências porque têm 
dívidas», afirma. Quando há situações de dificuldade, «falamos com o aluno e fazemos planos de 
pagamento», explica e acrescenta que em 1400 lugares nas residências, só 20 alunos têm planos 
de pagamento, um número que considera «normal».

Na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Elsa Justino, administradora dos SAS, afirma 
que a universidade «não tem por princípio 'expulsar' nenhum aluno por falta de pagamento». 
Apesar de admitir que «no regulamento das residências há situações que implicam a perda do 
direito à utilização de residência», sendo uma delas «o não pagamento reiterado da 
mensalidade», a responsável explica que «cada situação tem o seu enquadramento, e depende 
em muito do que for contratualizado com o estudante».

Do lado do representante dos estudantes, na Universidade de Aveiro, também não há 
conhecimento deste tipo de situações, «muito pelo contrário», afirma Tiago Alves, presidente da 
Associação Académica. Tiago Alves diz que os Serviços de Ação Social tentam sempre arranjar 
uma solução para os alunos com dificuldades. «A instituição tenta agarrá- los para eles não 
fugirem», acrescenta.

Cáritas preocupada com dificuldades dos estudantes

Márcia Carvalho, do departamento de Comunicação da Cáritas, sublinha que a afirmação de 
Eugénio Fonseca revela «a real preocupação da Cáritas Portuguesa quanto às dificuldades que os
estudantes e as famílias portuguesas sentem no presente momento no que toca à sua presença 
no Ensino Superior».

«Nunca acontecera, nas ajudas pecuniárias da Cáritas, termos de pagar propinas. E não estamos a
falar de propinas de alunos que tiveram de ingressar no ensino particular. Mesmo no público, há 
famílias que não conseguem suportar as propinas», alertou ainda, segundo a Lusa, o presidente 
da Cáritas, e acrescentou que, «hoje, para se aceder a bolsas de estudo é preciso estar numa 
situação paupérrima, miserável».

POR RITA HIMMEL 20/04/2012 16:26
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CONSELHO GERAL DA 
UTL APROVA FUSÃO 
COM U.LISBOA

O Conselho Geral da Universidade Técnica de 
Lisboa aprovou ontem a fusão com a Universidade 
de Lisboa, cujo Conselho reúne amanhã pelo 
mesmo motivo.

REPORTAGEM 

16/04/2012 20:06

UMA VIAGEM PELO 
JARDIM BOTÂNICO NAS 
ALTURAS

Na mata do Jardim Botânico da Universidade de 
Coimbra, há um parque de arborismo, ideal para 
quem gosta da natureza. No SkyGarden podes 
experimentar os circuitos de cordas, salto em 
queda livre e slide. 

COOLTURA 

27/03/2012 18:06

O PRETO E BRANCO 
VOLTA À TELA DA 
CATÓLICA

O festival Black & White está de volta ao Campus 
da Foz da Católica. Entre 18 e 21 de abril, a magia 
do monocromático invade a Escola das Artes, com 
screenings, artists talks, competição de curtas e um 
concerto de Nuno Prata. 
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UNIVERSIDADES REJEITAM CENÁRIO DE EXPULSÃO
POR DÍVIDAS NAS RESIDÊNCIAS 
O presidente da Cáritas alertou para a situação de estudantes expulsos das 
residências por falta de pagamento, mas as universidades contactadas pelo Canal
Superior negam essa realidade.

O presidente da Cáritas, Eugénio Fonseca, afirmou ontem, à margem de um encontro de reflexão 
sobre emigração portuguesa na Europa, que a instituição foi contactada por estudantes que 
tiveram de sair das residências universitárias porque tinham mensalidades em atraso.

Os pais, afirma, citado pela Lusa, «são pessoas que puseram os filhos no ensino superior contando
com recursos que desapareceram».

Eugénio Fonseca explicou que os casos de expulsão ocorrem em «residências que são geridas 
pelos serviços sociais das universidades», mas não especificou de que instituições se trata.

Amadeu Cardoso, administrador dos Serviços de Ação Social da Universidade do Algarve, garante 
que, naquela instituição, «nunca nenhum aluno foi expulso por d ívidas de alojamento ou de outra
coisa qualquer». O responsável sublinha que, nos casos de estudantes que não têm possibilidade 
de pagar a mensalidade, estes são convidados a fazer um plano de pagamento.

A mesma ideia é repetida por Carlos Silva, administrador dos Serviços de Ação Social da 
Universidade do Minho. «Não temos situações de alunos que saiam das residências porque têm 
dívidas», afirma. Quando há situações de dificuldade, «falamos com o aluno e fazemos planos de 
pagamento», explica e acrescenta que em 1400 lugares nas residências, só 20 alunos têm planos 
de pagamento, um número que considera «normal».

Na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Elsa Justino, administradora dos SAS, afirma 
que a universidade «não tem por princípio 'expulsar' nenhum aluno por falta de pagamento». 
Apesar de admitir que «no regulamento das residências há situações que implicam a perda do 
direito à utilização de residência», sendo uma delas «o não pagamento reiterado da 
mensalidade», a responsável explica que «cada situação tem o seu enquadramento, e depende 
em muito do que for contratualizado com o estudante».

Do lado do representante dos estudantes, na Universidade de Aveiro, também não há 
conhecimento deste tipo de situações, «muito pelo contrário», afirma Tiago Alves, presidente da 
Associação Académica. Tiago Alves diz que os Serviços de Ação Social tentam sempre arranjar 
uma solução para os alunos com dificuldades. «A instituição tenta agarrá- los para eles não 
fugirem», acrescenta.

Cáritas preocupada com dificuldades dos estudantes

Márcia Carvalho, do departamento de Comunicação da Cáritas, sublinha que a afirmação de 
Eugénio Fonseca revela «a real preocupação da Cáritas Portuguesa quanto às dificuldades que os
estudantes e as famílias portuguesas sentem no presente momento no que toca à sua presença 
no Ensino Superior».

«Nunca acontecera, nas ajudas pecuniárias da Cáritas, termos de pagar propinas. E não estamos a
falar de propinas de alunos que tiveram de ingressar no ensino particular. Mesmo no público, há 
famílias que não conseguem suportar as propinas», alertou ainda, segundo a Lusa, o presidente 
da Cáritas, e acrescentou que, «hoje, para se aceder a bolsas de estudo é preciso estar numa 
situação paupérrima, miserável».

POR RITA HIMMEL 20/04/2012 16:26
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CONSELHO GERAL DA 
UTL APROVA FUSÃO 
COM U.LISBOA

O Conselho Geral da Universidade Técnica de 
Lisboa aprovou ontem a fusão com a Universidade 
de Lisboa, cujo Conselho reúne amanhã pelo 
mesmo motivo.

REPORTAGEM 

16/04/2012 20:06

UMA VIAGEM PELO 
JARDIM BOTÂNICO NAS 
ALTURAS

Na mata do Jardim Botânico da Universidade de 
Coimbra, há um parque de arborismo, ideal para 
quem gosta da natureza. No SkyGarden podes 
experimentar os circuitos de cordas, salto em 
queda livre e slide. 

COOLTURA 

27/03/2012 18:06

O PRETO E BRANCO 
VOLTA À TELA DA 
CATÓLICA

O festival Black & White está de volta ao Campus 
da Foz da Católica. Entre 18 e 21 de abril, a magia 
do monocromático invade a Escola das Artes, com 
screenings, artists talks, competição de curtas e um 
concerto de Nuno Prata. 
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Apresentação do livro «O Colégio Jesuíta 
de Vila Nova de Portimão»
No mês em que se comemo-
ra o Dia Internacional do Li-
vro e dos Direitos de Autor, 
o Posto de Turismo de Porti-
mão vai ser palco no dia 20 de 
abril da apresentação do livro 
«O Colégio Jesuíta de Vila 
Nova de Portimão», de Ana 
Figueiredo Santos, numa ce-
rimónia que terá lugar a par-
tir das 17h00.

A autora, ligada ao ensi-
no e a instituições de solida-
riedade social durante algum 
tempo e atual presidente da 
Junta de Portimão, é licen-
ciada em Estudos Portugue-
ses pela Faculdade de Ciên-
cias Exatas e Humanas da 
Universidade do Algarve e 
mestre em História Regional 
e Local pela Faculdade de 

Letras da Universidade Clás-
sica de Lisboa.

A obra resulta da sua pes-
quisa histórica em torno da 
génese, edificação e crise do 
Colégio Jesuíta de Vila Nova 
de Portimão, e respeita ao pe-
ríodo de meio século de ad-
ministração jesuítica.

Através deste trabalho de 
investigação, com selo das 

Edições Colibri e patrocínio 
do Município de Portimão, 
Ana Figueiredo Santos pro-
cura divulgar a conjunção de 
vicissitudes económicas, cul-
turais e ideológicas que con-
correram para a construção 
de um dos marcos patrimo-
niais de maior interesse cul-
tural, artístico e turístico da 
região algarvia.
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Nos próximos dias 20 e 21 
de abril irá decorrer no Au-
ditório Verde da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da 
Universidade do Algarve, em 
Gambelas, o IV Colóquio Na-
cional da Produção de Peque-
nos Frutos, uma organização 
conjunta do Instituto Nacio-
nal dos Recursos Biológicos 
(INRB, I.P.), a Associação 
Portuguesa de Horticultura 
(APH) e o Centro Operativo 
e Tecnológico Hortofrutícola 
Nacional (COTHN). 

Este Colóquio terá como 
tema central a «Sustentabili-
dade e Competitividade para 
Exportação» e desenrolar-se-
á em torno dos temas «Cul-
tura de Pequenos Frutos», 
«Ambiente» e «Qualidade e 

Pós-colheita». 
Entende a organização 

que este poderá ser um «lo-
cal privilegiado de encontro 
e intercâmbio de experiên-
cias e conhecimento entre to-
dos os agentes intervenientes 
na fileira dos pequenos frutos 
(morango, framboesa, mirti-
lo, amora e groselha), como 
sejam, os produtores, empre-
sários, investigadores, profes-
sores, estudantes e técnicos».

Foram convidados a par-
ticipar a ministra da Agricul-
tura, do Mar, do Ambiente e 
do Ordenamento do Territó-
rio, o presidente da Câmara 
Municipal de Faro e o Mag-
nífico Reitor da Universida-
de do Algarve e outras indivi-
dualidades ligadas ao setor.

Colóquio nacional 
da produção de 
pequenos frutos
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MARALGARVE reuniu-se 
com o secretário de Estado do Mar
A MARALGARVE - Associação 
para a Dinamização do Conhecimento 
e Economia do Mar no Algarve, 
reuniu-se com o secretário de estado 
do Mar Manuel Pinto de Abreu.  

A audiência contou ainda 
com a presença do presiden-
te da CCDR-Algarve David 
Santos, dando continuidade 
ao envolvimento e suporte 
que esta comissão tem pres-
tado no desenvolvimento das 
atividades do mar em geral e 
à MARALGARVE em parti-
cular.

A reunião serviu para 
apresentar um conjunto de 
preocupações relativas à evo-
lução do setor do mar no Al-
garve e ao normal funcio-
namento das atividades dos 

seus associados. Foram ex-
postas as principais ativida-
des que a MARALGARVE 
se encontra a desenvolver e 
que deverão contribuir para 
as grandes decisões estraté-
gicas do mar, das quais se 
destaca a revisão e racionali-
zação dos processos adminis-
trativos associados às ativida-
des do setor. Foi realçado que 
a desregulação nessa matéria 
é um entrave importante para 
o desenvolvimento das ativi-
dades, representando um ele-
vado custo para os seus agen-

tes económicos. 
Reconhecendo a neces-

sidade de atuar nesse domí-
nio, o secretário de Estado do 
Mar acolheu com grande in-
teresse as iniciativas da MA-
RALGARVE nessa matéria e 
garantiu que a associação será 
um interlocutor fundamental 
nas tomadas de decisão. 

A audiência serviu ainda 
para abordar a necessidade 
de integrar o conhecimento 
do mar, transferindo-o para 
o setor produtivo como for-
ma de aumentar a sua com-
petitividade. Nesta matéria, a 
MARALGARVE possui uma 
forte componente de conheci-
mento por parte de alguns dos 
seus associados, como a Uni-
versidade do Algarve, e de al-
gumas empresas de base tec-
nológica, tendo apresentado 
as suas competências e trans-
mitido a sua disponibilidade 
para colaborar com a secreta-
ria de estado e com o recém-

criado Instituto Português do 
Mar e da Atmosfera na moni-
torização ambiental e no au-
mento do conhecimento na 
costa do Algarve. 

Na ótica da associação, 
esta atividade deverá ser de-
senvolvida em prole das em-
presas que dependem dire-
tamente do mar, de forma 

a melhorar a sua eficiência, 
qualidade e segurança, ao 
mesmo tempo que se garante 
uma exploração sustentável 
dos recursos marinhos.
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Apresentação do livro "O Colégio Jesuíta de Vila Nova de Portimão"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/04/2012

Meio: Jornal do Algarve.pt

URL: http://www.jornaldoalgarve.pt/apresentacao-do-livro-o-colegio-jesuita-de-vila-nova-de-
portimao/

 

. No mês em que se comemora o Dia Internacional do Livro e dos Direitos de Autor, o posto de

turismo de Portimão vai ser palco, no dia 20 de abril, da apresentação do livro "O Colégio Jesuíta de

Vila Nova de Portimão", de Ana Figueiredo Santos, numa cerimónia que terá lugar a partir das 17h00

e que inclui beberete e sessão de autógrafos. A autora, ligada ao ensino e a instituições de

solidariedade social durante algum tempo e atual presidente da junta de Portimão, é licenciada em

Estudos Portugueses pela Faculdade de Ciências Exatas e Humanas da Universidade do Algarve e

mestre em História Regional e Local pela Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa. A

obra resulta da sua pesquisa histórica em torno da génese, edificação e crise do Colégio Jesuíta de Vila

Nova de Portimão, e respeita ao período de meio século de administração jesuítica. Através deste

trabalho de investigação, com selo das Edições Colibri e patrocínio do município de Portimão, Ana

Figueiredo Santos procura divulgar a conjunção de vicissitudes económicas, culturais e ideológicas que

concorreram para a construção de um dos marcos patrimoniais de maior interesse cultural, artístico e

turístico da região algarvia. O novo posto de turismo de Portimão localiza-se em pleno centro da

cidade, no nº 10 da Rua 5 de Outubro, e é um dos principais canais de informação da ATP -

Associação Turismo de Portimão, entidade que tem como principal responsabilidade a promoção e

animação turística, do destino Portimão, funcionando no horário de primavera de segunda a sábado,

entre as 9h30 e as 19h00, com encerramento ao domingo.
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Embaixador do Brasil profere palestra na UAlg
«O Brasil na Era da Globalização» é o tema da conferência que vai ser proferida sexta-feira, 20, pelo embaixador do Brasil em Portugal, Mário Vilalva, em sessão marcada para o auditório vermelho da Faculdade 

de Economia, no campus de Gambelas da Universidade do Algarve. 

A iniciativa, agendada para as 10:00 horas, decorre por ocasião da inauguração do consulado geral do Brasil em Faro, estando previsto um encontro entre os alunos de nacionalidade brasileira que estudam na 

UAlg, o embaixador do Brasil, em Lisboa, e cônsul geral do Brasil, em Faro, Manuel Innocencio. 

Segundo a Universidade do Algarve, no ano letivo 2011/2012 os alunos com nacionalidade brasileira compreendem 19,52% da totalidade dos alunos estrangeiros inscritos na UAlg, o que equivale a cerca de 300,

sendo, por isso, a nacionalidade estrangeira mais representada. 

Ao abrigo de intercâmbio com várias universidades brasileiras, neste semestre académico, a UAlg acolhe 84 alunos. A nível da investigação, também trabalham em centros e departamentos desta instituição 

vários investigadores provenientes do Brasil. 

Este encontro vai permitir conhecer melhor a academia, aprofundar e valorizar as relações já existentes entre os dois pa íses e explorar poss íveis oportunidades de uma maior cooperação. 

Redacção DORS
17:08 quarta-feira, 18 abril 2012 
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Antena 1

 	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:00:20

 	Hora de emissão: 14:03:00 
ID: 41385940

 
19/04/2012

Morreu Vitor Manuel Miguel Charneca

 

Morreu Vitor Manuel Miguel Charneca. A Universidade do Algarve decretou luto académico.
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JOVENS O VII FITUIPS - Fes-
tival de Tunas do do Insti-
tuto Politécnico de Santarém 
realiza-se este sábado, dia 
21 de abril, no Cnema em 
Santarém, a partir das 21h. 
Participam a EUL - Estudan-
tina Universitária de Lisboa, 
a TMUC - Tuna de Medicina 
da Universidade de Coimbra, 
a TUIST - Tuna Universitária 
do Instituto Superior Téc-
nico e a Versus Tuna - Tuna 
Académica da Universidade 
do Algarve. A organização 
é da Scalabituna - Tuna 
do Instituto Politécnico de 
Santarém. 

Festival de Tunas 
em Santarém
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INFORMA`12 – Feira de Informação Escolar e Profissional de 
Mortágua visitada por mais de 500 alunos 
 

 

Realizou-se na passada sexta-feira, 13 de abri,l a INFORMA – Feira de Informação Escolar e 

Profissional, iniciativa do Município de Mortágua, promovida no âmbito do Projeto “Da Escola, 

Agarra a Vida ”   e dirigida especialmente aos alunos do Ensino Básico (3.º Ciclo), Ensino 

Secundário e Ensino Profissional, além de Encarregados de Educação, Professores e público 

em geral. 

Nesta sua quinta edição,  a INFORMA recebeu, durante o dia, visitas organizadas de turmas 
de vários níveis de ensino e cursos, num total de cerca de 500 alunos. 

Estiveram presentes 12 instituições de ensino e formação, entre Universidades, Institutos 

Politécnicos, Escolas Profissionais, além doutras entidades, como o Centro de Emprego de 

Tondela e o Exército, que prestaram informação e esclarecimento aos alunos sobre a oferta 

de educação/formação existente, bem como dos novos cursos que vão funcionar no ano letivo 

2012-2013. 

Nos vários stands, os jovens puderam obter Informação e esclarecimento sobre condições de 

ingresso, plano curricular dos cursos, propinas, competências adquiridas, saídas profissionais, 

proporcionando-lhes ao mesmo tempo um conhecimento mais alargado e consistente em 

termos da panóplia de cursos à sua disposição e dos locais do Pa ís onde poderão fazer a 

formação pretendida. 

Algumas instituições de formação presentes, sobretudo escolas profissionais, apostaram em 

ações de demonstração dos equipamentos e práticas laboratoriais ou oficinais desenvolvidos 

nos seus cursos, como aconteceu com os Cursos de Análises Laboratoriais, Multimédia, Frio e 

Climatização,  da Esco la  Secund ár i a  de  Mor t ág u a ,  o u  a i n d a  c o m  o s  C u r s o s  d e  

Bar/Restauração e Cozinha/Pastelaria da Escola Beira Agueira ou o Curso de Animador 

SocioCultural da Profiacademus. Realizou-se ainda uma palestra de divulgação de oferta 

formativa, para alunos do 12.º aluno, apresentada pelo Instituto Politécnico de Bragança. 

Algumas instituições convidadas que não puderam estar presentes, enviaram informação 

sobre os cursos ministrados, como foram os casos da Universidade de Coimbra, Universidade 

de Aveiro, Universidade do Minho, Universidade Técnica de Lisboa, Universidade do Algarve, 

Instituto Politécnico de Leiria, Instituto Politécnico de Coimbra e Instituto Politécnico de Viana 

do Castelo. 

 Notícia completa aqui 

 

Cronistas 

ACÁCIO PINTO  

13 Abril 2012 - Têm alguma coisa contra as 

escolas?   

ADELINO BORGES  

16 Abril 2012 - LISBOA, EU NÃO TE POSSO ESQUECER!  

CARLOS PEIXEIRA MARQUES  

29 Fevereiro 2012 - Canal História – Ep. 3  

HÉLDER AMARAL  

13 Abril 2012 - PENSAMENTO INTERIOR  

HELENA ROMÃO  

20 Março 2012 - PORTUGAL É UM DOS PAÍSES COM 

BAIXO ÍNDICE DE IGUALDADE (de género)   

HÉLIO BERNARDO LOPES  

19 Abril 2012 - OS SUBMARINOS  

JOÃO FIGUEIREDO  

11 Abril 2012 - Um novo tempo, uma nova atitude   

JORGE FIGUEIREDO  

5 Março 2012 - Um fato de facto à medida   

LUZ CANÁRIO  

26 Março 2012 - SOU O TEMPLO DO SENHOR  

SALVADOR MASSANO CARDOSO  

5 Abril 2012 - Resistir   

OUTROS CRONISTAS  

16 Abril 2012 - O último tiro…  

 
 

 

Agenda 

Pintura didáctico-pedagógica  
CARREGAL DO SAL  

Sexta-feira, 20 Abril 2012   

CAFÉ COM…  
VISEU  

Sexta-feira, 20 Abril 2012   

Concerto do TRIUM SONATA  
LAPA DO LOBO  

Sexta-feira, 20 Abril 2012   

Queima do Judas  
SANTA COMBA DÃO  

Sexta-feira, 20 Abril 2012   

Caminhada Covão Cimeiro – Cântaro Raso  
SEIA  

Sábado, 21 Abril 2012  

Homenagem Dr. António Arnaut  
 

Sábado, 21 Abril 2012  

Festival de Teatro  
MORTÁGUA  

Sábado, 21 Abril 2012  

Tradicionalidades – Catarina e os Mouros  
LAPA DO LOBO  

Sábado, 21 Abril 2012  

 

 

Comentários Recentes 

E mais uma vez se verifica o relato tel... 

adelino borges  - 18 Abril 2012  

Boa sorte para o desenvonvimento... 

adelino borges  - 18 Abril 2012  

Um abraço e desejos de felicidades. Saud... 

Fernanda Santos Silva  - 18 Abril 2012  

Meu Caro EduardoEsta iniciativa não me s... 

José Morais  - 17 Abril 2012  

Caro Abrantes, Grande surpresa e sati... 

Humberto Grácio - 17 Abril 2012  

Caríssimo José Fernandes Volto a escr... 

Hélio Bernardo Lopes  - 17 Abril 2012  

Saudações Confrádicas e um grande abraço... 

José Araújo  - 17 Abril 2012  

Caríssimo José Fernandes Agradeço a s... 

Hélio Bernardo Lopes  - 17 Abril 2012 

 

 

Deixe um Comentário  

 

 

Submeter

Nome (obrigatório)

E-mail (não será publicado) (obrigatório)

Pesquisar Go
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INFORMA`12 – Feira de Informação Escolar e Profissional de 
Mortágua visitada por mais de 500 alunos 
 

 

Realizou-se na passada sexta-feira, 13 de abri,l a INFORMA – Feira de Informação Escolar e 

Profissional, iniciativa do Município de Mortágua, promovida no âmbito do Projeto “Da Escola, 

Agarra a Vida ”   e dirigida especialmente aos alunos do Ensino Básico (3.º Ciclo), Ensino 

Secundário e Ensino Profissional, além de Encarregados de Educação, Professores e público 

em geral. 

Nesta sua quinta edição,  a INFORMA recebeu, durante o dia, visitas organizadas de turmas 
de vários níveis de ensino e cursos, num total de cerca de 500 alunos. 

Estiveram presentes 12 instituições de ensino e formação, entre Universidades, Institutos 

Politécnicos, Escolas Profissionais, além doutras entidades, como o Centro de Emprego de 

Tondela e o Exército, que prestaram informação e esclarecimento aos alunos sobre a oferta 

de educação/formação existente, bem como dos novos cursos que vão funcionar no ano letivo 

2012-2013. 

Nos vários stands, os jovens puderam obter Informação e esclarecimento sobre condições de 

ingresso, plano curricular dos cursos, propinas, competências adquiridas, saídas profissionais, 

proporcionando-lhes ao mesmo tempo um conhecimento mais alargado e consistente em 

termos da panóplia de cursos à sua disposição e dos locais do Pa ís onde poderão fazer a 

formação pretendida. 

Algumas instituições de formação presentes, sobretudo escolas profissionais, apostaram em 

ações de demonstração dos equipamentos e práticas laboratoriais ou oficinais desenvolvidos 

nos seus cursos, como aconteceu com os Cursos de Análises Laboratoriais, Multimédia, Frio e 

Climatização,  da Esco la  Secund ár i a  de  Mor t ág u a ,  o u  a i n d a  c o m  o s  C u r s o s  d e  

Bar/Restauração e Cozinha/Pastelaria da Escola Beira Agueira ou o Curso de Animador 

SocioCultural da Profiacademus. Realizou-se ainda uma palestra de divulgação de oferta 

formativa, para alunos do 12.º aluno, apresentada pelo Instituto Politécnico de Bragança. 

Algumas instituições convidadas que não puderam estar presentes, enviaram informação 

sobre os cursos ministrados, como foram os casos da Universidade de Coimbra, Universidade 

de Aveiro, Universidade do Minho, Universidade Técnica de Lisboa, Universidade do Algarve, 

Instituto Politécnico de Leiria, Instituto Politécnico de Coimbra e Instituto Politécnico de Viana 

do Castelo. 

 Notícia completa aqui 

 

Cronistas 

ACÁCIO PINTO  

13 Abril 2012 - Têm alguma coisa contra as 

escolas?   

ADELINO BORGES  

16 Abril 2012 - LISBOA, EU NÃO TE POSSO ESQUECER!  

CARLOS PEIXEIRA MARQUES  

29 Fevereiro 2012 - Canal História – Ep. 3  

HÉLDER AMARAL  

13 Abril 2012 - PENSAMENTO INTERIOR  

HELENA ROMÃO  

20 Março 2012 - PORTUGAL É UM DOS PAÍSES COM 

BAIXO ÍNDICE DE IGUALDADE (de género)   

HÉLIO BERNARDO LOPES  

19 Abril 2012 - OS SUBMARINOS  

JOÃO FIGUEIREDO  

11 Abril 2012 - Um novo tempo, uma nova atitude   

JORGE FIGUEIREDO  

5 Março 2012 - Um fato de facto à medida   

LUZ CANÁRIO  

26 Março 2012 - SOU O TEMPLO DO SENHOR  

SALVADOR MASSANO CARDOSO  

5 Abril 2012 - Resistir   

OUTROS CRONISTAS  

16 Abril 2012 - O último tiro…  

 
 

 

Agenda 

Pintura didáctico-pedagógica  
CARREGAL DO SAL  

Sexta-feira, 20 Abril 2012   

CAFÉ COM…  
VISEU  

Sexta-feira, 20 Abril 2012   

Concerto do TRIUM SONATA  
LAPA DO LOBO  

Sexta-feira, 20 Abril 2012   

Queima do Judas  
SANTA COMBA DÃO  

Sexta-feira, 20 Abril 2012   

Caminhada Covão Cimeiro – Cântaro Raso  
SEIA  

Sábado, 21 Abril 2012  

Homenagem Dr. António Arnaut  
 

Sábado, 21 Abril 2012  

Festival de Teatro  
MORTÁGUA  

Sábado, 21 Abril 2012  

Tradicionalidades – Catarina e os Mouros  
LAPA DO LOBO  

Sábado, 21 Abril 2012  

 

 

Comentários Recentes 

E mais uma vez se verifica o relato tel... 

adelino borges  - 18 Abril 2012  

Boa sorte para o desenvonvimento... 

adelino borges  - 18 Abril 2012  

Um abraço e desejos de felicidades. Saud... 

Fernanda Santos Silva  - 18 Abril 2012  

Meu Caro EduardoEsta iniciativa não me s... 

José Morais  - 17 Abril 2012  

Caro Abrantes, Grande surpresa e sati... 

Humberto Grácio - 17 Abril 2012  

Caríssimo José Fernandes Volto a escr... 

Hélio Bernardo Lopes  - 17 Abril 2012  

Saudações Confrádicas e um grande abraço... 

José Araújo  - 17 Abril 2012  

Caríssimo José Fernandes Agradeço a s... 

Hélio Bernardo Lopes  - 17 Abril 2012 
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INFORMA`12 – Feira de Informação Escolar e Profissional de 
Mortágua visitada por mais de 500 alunos 
 

 

Realizou-se na passada sexta-feira, 13 de abri,l a INFORMA – Feira de Informação Escolar e 

Profissional, iniciativa do Município de Mortágua, promovida no âmbito do Projeto “Da Escola, 

Agarra a Vida ”   e dirigida especialmente aos alunos do Ensino Básico (3.º Ciclo), Ensino 

Secundário e Ensino Profissional, além de Encarregados de Educação, Professores e público 

em geral. 

Nesta sua quinta edição,  a INFORMA recebeu, durante o dia, visitas organizadas de turmas 
de vários níveis de ensino e cursos, num total de cerca de 500 alunos. 

Estiveram presentes 12 instituições de ensino e formação, entre Universidades, Institutos 

Politécnicos, Escolas Profissionais, além doutras entidades, como o Centro de Emprego de 

Tondela e o Exército, que prestaram informação e esclarecimento aos alunos sobre a oferta 

de educação/formação existente, bem como dos novos cursos que vão funcionar no ano letivo 

2012-2013. 

Nos vários stands, os jovens puderam obter Informação e esclarecimento sobre condições de 

ingresso, plano curricular dos cursos, propinas, competências adquiridas, saídas profissionais, 

proporcionando-lhes ao mesmo tempo um conhecimento mais alargado e consistente em 

termos da panóplia de cursos à sua disposição e dos locais do Pa ís onde poderão fazer a 

formação pretendida. 

Algumas instituições de formação presentes, sobretudo escolas profissionais, apostaram em 

ações de demonstração dos equipamentos e práticas laboratoriais ou oficinais desenvolvidos 

nos seus cursos, como aconteceu com os Cursos de Análises Laboratoriais, Multimédia, Frio e 

Climatização,  da Esco la  Secund ár i a  de  Mor t ág u a ,  o u  a i n d a  c o m  o s  C u r s o s  d e  

Bar/Restauração e Cozinha/Pastelaria da Escola Beira Agueira ou o Curso de Animador 

SocioCultural da Profiacademus. Realizou-se ainda uma palestra de divulgação de oferta 

formativa, para alunos do 12.º aluno, apresentada pelo Instituto Politécnico de Bragança. 

Algumas instituições convidadas que não puderam estar presentes, enviaram informação 

sobre os cursos ministrados, como foram os casos da Universidade de Coimbra, Universidade 

de Aveiro, Universidade do Minho, Universidade Técnica de Lisboa, Universidade do Algarve, 

Instituto Politécnico de Leiria, Instituto Politécnico de Coimbra e Instituto Politécnico de Viana 

do Castelo. 

 Notícia completa aqui 

 

Cronistas 

ACÁCIO PINTO  

13 Abril 2012 - Têm alguma coisa contra as 

escolas?   

ADELINO BORGES  

16 Abril 2012 - LISBOA, EU NÃO TE POSSO ESQUECER!  

CARLOS PEIXEIRA MARQUES  

29 Fevereiro 2012 - Canal História – Ep. 3  

HÉLDER AMARAL  

13 Abril 2012 - PENSAMENTO INTERIOR  

HELENA ROMÃO  

20 Março 2012 - PORTUGAL É UM DOS PAÍSES COM 

BAIXO ÍNDICE DE IGUALDADE (de género)   

HÉLIO BERNARDO LOPES  

19 Abril 2012 - OS SUBMARINOS  

JOÃO FIGUEIREDO  

11 Abril 2012 - Um novo tempo, uma nova atitude   

JORGE FIGUEIREDO  

5 Março 2012 - Um fato de facto à medida   

LUZ CANÁRIO  

26 Março 2012 - SOU O TEMPLO DO SENHOR  

SALVADOR MASSANO CARDOSO  

5 Abril 2012 - Resistir   

OUTROS CRONISTAS  

16 Abril 2012 - O último tiro…  

 
 

 

Agenda 

Pintura didáctico-pedagógica  
CARREGAL DO SAL  

Sexta-feira, 20 Abril 2012   

CAFÉ COM…  
VISEU  

Sexta-feira, 20 Abril 2012   

Concerto do TRIUM SONATA  
LAPA DO LOBO  

Sexta-feira, 20 Abril 2012   

Queima do Judas  
SANTA COMBA DÃO  

Sexta-feira, 20 Abril 2012   

Caminhada Covão Cimeiro – Cântaro Raso  
SEIA  

Sábado, 21 Abril 2012  

Homenagem Dr. António Arnaut  
 

Sábado, 21 Abril 2012  

Festival de Teatro  
MORTÁGUA  

Sábado, 21 Abril 2012  

Tradicionalidades – Catarina e os Mouros  
LAPA DO LOBO  

Sábado, 21 Abril 2012  

 

 

Comentários Recentes 

E mais uma vez se verifica o relato tel... 

adelino borges  - 18 Abril 2012  

Boa sorte para o desenvonvimento... 

adelino borges  - 18 Abril 2012  

Um abraço e desejos de felicidades. Saud... 

Fernanda Santos Silva  - 18 Abril 2012  

Meu Caro EduardoEsta iniciativa não me s... 

José Morais  - 17 Abril 2012  

Caro Abrantes, Grande surpresa e sati... 

Humberto Grácio - 17 Abril 2012  

Caríssimo José Fernandes Volto a escr... 

Hélio Bernardo Lopes  - 17 Abril 2012  

Saudações Confrádicas e um grande abraço... 

José Araújo  - 17 Abril 2012  

Caríssimo José Fernandes Agradeço a s... 

Hélio Bernardo Lopes  - 17 Abril 2012 
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O Algarve tem bónus
Este Algarve é aquele que todos conhecem. Badalado pela sua sobrelotação no verão e pelas estatísticas que o apontam como o maior destino de férias nacional, ele não vai e vem nos jornais 

e revistas. Ele fica. Está, neles, sempre presente (muito por causa de uma brigada de comentadores atentos ao que aqui se passa). Pois bem. O meu papel aqui é contribuir para que ele 

continue a ser falado à boca larga pelas suas praias, paisagens naturais e pelos seus bares e campos de golfe. E ainda pelos seus restaurantes, hotéis, monumentos e, claro, pela sua 

animação. Paro para repetir: pela animação. 

Em 2012, e pela primeira vez em cinco anos, o Algarve não terá «Allgarve». Alguns milhões de euros e centenas de eventos depois, perdemos aquela marca desenvolvida pela MyBrand mas 

não o calendário cultural que a estruturava. O que quer isto dizer? Simplesmente que a oferta de entretenimento mantém-se, ainda que o programa de eventos que a ancorava não. Ainda 

confusos? Cumpriu-se o vatic ínio do fim do «Allgarve», mas contentem-se os esp íritos porque estamos ? Turismo do Algarve com parceiros públicos e privados ? a criar um plano de animação 

para o destino. Não seremos deserto (nem mesmo no pico do calor estival). 

Com o estudo encomendado à Universidade do Algarve sobre o «Allgarve», aprendemos que as áreas de música pop/world e de animação de rua foram as mais procuradas pelo público. Serão então elas o alvo 

da nossa atenção já este ano. Os festivais de música, gastronómicos e as feiras de recriação histórica do per íodo medieval estão no cartaz de eventos a conservar e a divulgar em campanhas de marketing mais

agressivas. 

Mas estes eventos já existiam e não são novidade, dirão vocês. Sim, já se realizavam. E sim, já são conhecidos pelos turistas habituais. No entanto, podemos ainda fazer deles eventos maiores e melhores 

através de uma comunicação integrada com reforço e efeito de escala. Podemos torná-los (ainda mais) apetec íveis para os que vêm e partem e para os que cá residem, ampliando os canais de difusão de forma 

concertada entre os organizadores ou parceiros. Como esta é aliás uma tarefa conjunta, aproveito para convocar todos os algarvios para que falem junto dos seus amigos e conhecidos dos eventos que logo 

anunciaremos. É uma questão de entreajuda regional, portanto. 

Curiosamente, também descobrimos com o estudo sobre o «Allgarve» que o seu público foi aliciado sobretudo por o programa ser apelativo e pela geografia dos eventos, isto é, pelo facto de os mesmos 

ocorrerem perto do local de residência ou de alojamento. Ora se estes são (ou foram) fatores de sucesso em anos anteriores, continuarão a sê-lo agora, já que o cartaz que temos mantém a qualidade e passar

por quase todos os concelhos algarvios. 

O espaço deste artigo está a esgotar-se. Já vos dei a not ícia fantástica de que o Algarve será generoso na sua oferta de animação em 2012. E isso faz, só por si, deste dia um dia melhor. Querem bónus? Talvez

surja um novo evento para atrair multidões para a rua. Em todo o caso, e com a relatividade do «possivelmente», vale a pena ficarem atentos à nossa região. 

* Presidente do Turismo do Algarve  

António Pina *
23:53 terça-feira, 17 abril 2012 

Página 129



A130

Algarve Notícias Online   País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Online

  Pag.: 1 de 1ID: 41336995 18-04-2012

 

   

 

 

UAlg acolhe colóquio de Produção de Pequenos 
Frutos  

Tavira, 18 Abr (Rádio Horizonte Algarve)

O IV Colóquio Nacional de Produção de Pequenos Frutos realiza-se no Auditório Verde da 

Universidade do Algarve, no Campus de Gambelas, nos dias 20 e 21 de abril. 

Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve

96.9Fm..

O evento tem como tema central a ?Sustentabilidade e Competitividade para 
Exportação?.

O colóquio é organizado pelo Instituto Nacional de Investigação Agrária (INRB, IP; 

INIA-Oeiras), pela Associação Portuguesa de Horticultura (APH) e pelo Centro 

Operativo e Tecnológico Hortofrut ícola Nacional (COTHN), contando com a parceria 

da Universidade do Algarve, entre outros.  

Pretende-se que esta iniciativa seja um local de encontro, interc âmbio de 

experiências e conhecimentos, entre todos os agentes intervenientes, quer sejam 

produtores e empresários, quer sejam investigadores, professores, estudantes e 

técnicos.  

Mais informações e inscrição em http://www.aphorticultura.pt/IVCNPPF  

  

Ademar Dias  

A Rádio Horizonte Algarve, RadioHorizonte.com e AlgarveNoticias.com privilegiam 

as not ícias que julgam ter mais interesse para todos os seus ouvintes e leitores, 

principalmente em todos os concelhos algarvios: Albufeira, Alcoutim, Aljezur, 

Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Olhão, Portimão, São Brás de 

Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de Santo António. 

 

Voltar à notícia            
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Conferência sobre «Gestão e Alinhamento Interno de Marca Empresarial» em Faro
O auditório da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT), no campus da Penha da Universidade do Algarve, recebe dia 3 de maio, a partir das 9:00 horas, uma conferência sobre «Gestão e 

Alinhamento Interno de Marca Empresarial». 

Trata-se de uma organização da Associação Nacional de Jovens Empresários/Algarve, ESGHT, CareerAGENTS e Toastmasters Algarve, apoiada por outras entidades. O Região Sul/DiáriOnline será o «media 

partner» do evento. 

O orador da sessão será Rui Miguel Coelho, especialista em Marketing, Personal Branding e Social Media, que desenvolve atividade com profissionais e empresas que visam aumentar o potencial e o valor dos 

seus serviços. 

Docente de Marketing na NOVAForum e EGP ? Escola de Gestão do Porto e CEO da PersonalBrands Portugal, é orador em eventos de Marketing, Recursos Humanos e Branding e tem vindo a publicar diversos 

artigos em várias publicações de referência. 

Após a conferência, encontra-se reservada cerca de meia hora, entre as 12:30 e as 13:00, para networking entre os participantes. Empresas e empresários poderão neste momento interagir de uma forma mais 

direta entre si e com o orador Rui Miguel Coelho e trocar algumas impressões sobre a temática abordada ou outros assuntos de interesse. 

Embora com inscrição empresarial gratuita, a participação nesta conferência é sujeita a inscrição e a confirmação posterior via endereço eletrónico. Mais informações no s ítio http://cpb2012.blogspot.pt . 

Redacção DORS
08:41 quarta-feira, 18 abril 2012 
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BodyBoard: 

Lara Schenker conquista 3.º lugar na 1.ª etapa 
do campeonato nacional universitário

Lara Schenker foi a melhor representante da Universidade do 
Algarve na 1.ª etapa do Campeonato Nacional Universitário de 
Bodyboard, disputado recentemente na Praia da Cordoama, em 
Vila do Bispo, ao ser 3.ª classificada na prova feminina.

O evento, organizado pela Associação Académica da Univer-
sidade do Algarve (AAUAlg), com o apoio da Academia de Body-
board de Faro e da Associação SUESTE, contou com a participa-
ção de 61 atletas.

O grande vencedor da categoria masculina foi o atleta re-
presentante da Associação de Estudantes do Instituto Superior 
Técnico, Daniel Fonseca. No 2.º lugar, ficou Francisco Constanti-
no (Universidade Nova de Lisboa) e, a finalizar o pódio, António 

Cruz (Universidade do Porto).
Destaque ainda para os restantes cinco atletas masculinos 

da Universidade do Algarve, que melhoraram as classificações do 
ano anterior tendo ficado muito perto do topo da tabela final.

Na competição feminina, quem subiu no lugar mais alto do 
pódio foi a atleta da Universidade de Évora, Mariana Machado. 
Nos 2.º e 3.º lugares, ficaram respetivamente Ana Almeida (As-
sociação de Estudantes da Faculdade de Motricidade Humana) e 
Lara Schenker (AAUAlg).

A competição continua nos mares de Matosinhos, no final 
do mês de maio, com a organização do Instituto Politécnico do 
Porto.
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Luís Graça apresentou “Novo sentido” 
para ganhar a Concelhia do PS em Faro

Luís Graça, funcionário do 
Instituto da Segurança Social, 
apresentou na passada semana 
a sua candidatura à presidência 
da comissão política concelhia 
de Faro do PS, tendo como base 
a moção «Novo sentido».

Vencer as autárquicas de 
2013 em Faro é um dos obje-
tivos do militante socialista, 
que referiu a importância de 
uma secção como a de Faro “na 
modernização da política, do 
discurso e dos métodos de ação 
do PS, inaugurando novas for-
mas de trabalho e organização 
interna”.

Para Graça, torna-se neces-
sário “um novo relacionamento 
com a sociedade civil farense. 
“Para que essa mudança seja 
coerente, deverá começar pela 

nossa casa. É necessário a par-
ticipação ativa e informada dos 
militantes”, realça, em comu-
nicado.

O candidato pretende que 
as reuniões da comissão polí-

tica concelhia sejam abertas 
à participação dos militantes, 
que haja um regulamento e um 
calendário, “para que todos 
tenham conhecimento prévio 
e possam contribuir nas reuni-

ões”.
Entre as iniciativas da can-

didatura, está um encontro/
debate com o antigo capitão 
de Abril José Fontão, marcada 
para dia 16 de abril, às 21:00 
horas. Em caso de vitória, o so-
cialista pretende realizar “uma 
grande convenção pública” no 
primeiro semestre de 2013, 
designada «Faro – o futuro do 
futuro».

Luís Graça, 39 anos, mi-
litante socialista há mais de 
duas décadas, é funcionário 
do Instituto da Segurança So-
cial e frequenta atualmente a 
licenciatura de Ciências da Co-
municação da Universidade do 
Algarve. Foi jornalista e adjun-
to dos presidentes das câmaras 
municipais de Lagos e de Faro.
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Sin-Cera promove Curso 
Livre de Teatro

O Sin-Cera – Grupo de Teatro da Universidade do Algarve vai 
promover mais um Curso Livre de Teatro, entre 23 de abril e 28 
de junho, dirigido a todos os que procuram novas experiências no 
âmbito teatral.

O aluno irá trabalhar os pontos básicos para o entendimento 
do jogo teatral do ponto de vista do ator, num curso dividido em 
três módulos, «Jogo e Improvisação», «A Personagem» e «Texto e 
Criação».

A formação decorrerá na sala 55 da Escola Superior de Educa-
ção e Comunicação da UAlg, todas as segundas e quintas-feiras, 
das 21:00 horas às 23:30. Inscrições e informações pelo sítio www.
fisalia.com/sincera.
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Gonçalo Pescada e 
Orquestra do Algarve lançam 
CD com obras de Piazzolla

O acordeonista algarvio Gonçalo Pescada e a Orquestra do 
Algarve lançaram um CD inteiramente dedicado a obras do com-
positor Astor Piazzolla, o qual foi gravado em novembro de 2008, 
no Grande Auditório da Universidade do Algarve, sob a direção do 
maestro Cesário Costa.

O trabalho conta com a apresentação mundial das «Quatro 
Estações Porteñas», escritas na década de 1960, agora com um 
arranjo moderno para acordeão e orquestra do compositor Ian Mi-
kirtoumov e também com o concerto para Bandonéon e Orquestra, 
denominado «Aconcágua» por ser, tal como a montanha argentina, 
o pico mais alto do repertório escrito por Astor Piazzolla.
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Algarve Design Meeting 
marcado para junho

O II Algarve Design Meeting, um ciclo de seminários sob o tema 
«Design, Inovação e Empreendedorismo», vai realizar-se dias 1 e 2 
de junho, em Faro.

A iniciativa visa divulgar e refletir sobre alguns projetos de 
design de comunicação nacionais e internacionais que têm sido 
desenvolvidos por diferentes designers e que tenham, “de algum 
modo, contribuído para a dinamização de algum serviço, produto, 
organização e região”.

Organizado pelo curso de Design de Comunicação da 
Universidade do Algarve, em parceria com a direção regional de 
Cultura do Algarve, pretende-se “reforçar a importância desta 
atividade como uma disciplina estratégica, fundamental para o 
desenvolvimento económico, social ou cultural”.

Estudantes, investigadores, docentes e profissionais da área do 
design de comunicação, empresas, instituições, recursos humanos, 
relações públicas, profissionais da comunicação, entre outros 
profissionais, são os destinatários do evento.

O encontro será realizado no auditório da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, em Faro, 
durante os dias 1 e 2 de junho.

Será inaugurada no mesmo local uma exposição de trabalhos 
dos alunos finalistas do curso de Design de Comunicação da UAlg, 
a qual estará patente até ao final do mesmo mês.

Mais informações pelo endereço eletrónico info@design-
meeting.org ou no sítio http://www.design-meeting.org.
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Gabinete de Desporto da 
AAUAlg promove formação 
de qi gong integral e vida 
saudável

O gabinete de Desporto da Associação Académica da Universi-
dade do Algarve (AAUAlg) vai desenvolver ao longo dos próximos 11 
meses uma formação de qi gong integral e vida saudável, com os 
professores Francisco Castro, José Carlos Santos e Ana Margarida 
Guerreiro.

Trata-se de um projeto realizado em parceria a SALVA – Asso-
ciação Internacional de Medicinas Tradicionais e Atividades Saudá-
veis e a CAMI – Circulo de Arte do Movimento Interno, na sequência 
de outras atividades relativas a promoção de estilos de vida sau-
dável.

De forma vivencial e muito prática, devidamente apoiada na 
componente teórica, esta formação pretende desenvolver o gosto 
por uma prática saudável através de exercícios de qi gong sim-
ples, passíveis de serem introduzidos no dia a dia, técnicas de au-
tomassagem e reflexoterapia, bem como noções de alimentação 
natural de acordo com as estações do ano, com reconhecimento 
no exterior de algumas plantas medicinais (através de passeios or-
ganizados).

O qi gong é uma tradição milenar que pertence à medicina 
tradicional chinesa, ocupando um lugar importante junto com a 
acupunctura, as massagens, a fitoterapia e a dietética.

A formação desenrolar-se-á ao longo de 11 meses, com início 
neste mês de abril e final em março de 2013, na sala de formação 
da AAUAlg, no Campus da Penha.

Mais informações pelo contacto 289896422, pelo sítio www.
aaualg.pt ou pelo endereço eletrónico desporto@aaualg.pt
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         o p i n i ã o 

António VenturA PinA *
presidente@turismodoalgarve.pt

Este Algarve é aquele que todos conhecem. Badalado pela 
sua sobrelotação no verão e pelas estatísticas que o apontam 
como o maior destino de férias nacional, ele não vai e vem nos 
jornais e revistas. Ele fica. Está, neles, sempre presente (muito 
por causa de uma brigada de comentadores atentos ao que aqui 
se passa). Pois bem. O meu papel aqui é contribuir para que ele 
continue a ser falado à boca larga pelas suas praias, paisagens 
naturais e pelos seus bares e campos de golfe. E ainda pelos seus 
restaurantes, hotéis, monumentos e, claro, pela sua animação. 
Paro para repetir: pela animação.   

Em 2012, e pela primeira vez em cinco anos, o Algarve não 
terá «Allgarve». Alguns milhões de euros e centenas de eventos 
depois, perdemos aquela marca desenvolvida pela MyBrand mas 
não o calendário cultural que a estruturava. O que quer isto di-
zer? Simplesmente que a oferta de entretenimento mantém-se, 
ainda que o programa de eventos que a ancorava não. Ainda 
confusos? Cumpriu-se o vaticínio do fim do «Allgarve», mas con-
tentem-se os espíritos porque estamos – Turismo do Algarve com 
parceiros públicos e privados – a criar um plano de animação 
para o destino. Não seremos deserto (nem mesmo no pico do 
calor estival).

Com o estudo encomendado à Universidade do Algarve sobre 
o «Allgarve», aprendemos que as áreas de música pop/world e 
de animação de rua foram as mais procuradas pelo público. Se-
rão então elas o alvo da nossa atenção já este ano. Os festivais 
de música, gastronómicos e as feiras de recriação histórica do 
período medieval estão no cartaz de eventos a conservar e a 
divulgar em campanhas de marketing mais agressivas. 

Mas estes eventos já existiam e não são novidade, dirão 
vocês. Sim, já se realizavam. E sim, já são conhecidos pe-
los turistas habituais. No entanto, podemos ainda fazer de-
les eventos maiores e melhores através de uma comunicação 
integrada com reforço e efeito de escala. Podemos torná-los 
(ainda mais) apetecíveis para os que vêm e partem e para os 
que cá residem, ampliando os canais de difusão de forma con-
certada entre os organizadores ou parceiros. Como esta é aliás 
uma tarefa conjunta, aproveito para convocar todos os algar-
vios para que falem junto dos seus amigos e conhecidos dos 
eventos que logo anunciaremos. É uma questão de entreajuda 
regional, portanto.          

Curiosamente, também descobrimos com o estudo sobre o 
«Allgarve» que o seu público foi aliciado sobretudo por o pro-
grama ser apelativo e pela geografia dos eventos, isto é, pelo 
facto de os mesmos ocorrerem perto do local de residência ou 
de alojamento. Ora se estes são (ou foram) fatores de sucesso 
em anos anteriores, continuarão a sê-lo agora, já que o cartaz 
que temos mantém a qualidade e passará por quase todos os 
concelhos algarvios. 

O espaço deste artigo está a esgotar-se. Já vos dei a notí-
cia fantástica de que o Algarve será generoso na sua oferta de 
animação em 2012. E isso faz, só por si, deste dia um dia me-
lhor. Querem bónus? Talvez surja um novo evento para atrair 
multidões para a rua. Em todo o caso, e com a relatividade do 
«possivelmente», vale a pena ficarem atentos à nossa região.

* Presidente do Turismo do Algarve

O Algarve tem bónus
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Seminário sobre «Turismo 
& Sustentabilidade» 
em Loulé

Os alunos finalistas da licenciatura em Turismo Sustentável do 
Instituto Superior Dom Afonso III (INUAF), em Loulé, vão organizar 
o seminário «Turismo & Sustentabilidade», marcado para dia 20 de 
abril, a partir das 9:30 horas, no Cine-Teatro Louletano.

O evento, organizado no âmbito do estágio final de curso, pre-
tende expor ideais de intervenientes e entidades ligadas ao turis-
mo para que, no futuro, “possamos ter uma indústria que protege 
o ambiente natural, a cultura, os hábitos e tradições, assegurar a 
participação das populações residentes, melhorar a qualidade e 
satisfação dos que nos visitam e promover o seu regresso”, refe-
rem os estudantes universitários.

O turismo sustentável é um tipo de turismo que combina a ges-
tão das necessidades, recursos – económicos, sociais e ambientais 
– das localidades e dos turistas, sem esquecer a preocupação com 
as regiões recetoras, protegendo-as e criando “mais valor para o 
futuro”.

O evento terá como oradores diversas personalidades ligadas 
ao turismo, política e ambiente.

No primeiro painel, o vice-presidente do Turismo do Algarve, 
António Almeida Pires, e o diretor do JJW Hotels & Resorts, Carlos 
Rocha, abordarão, em palestras diferentes, o tema «Turismo sus-
tentável», e o diretor da Quinta da Ombria, Helder Martins, falará 
sobre este projeto turístico localizado em Querença (Loulé).

O segundo painel contará com a palestra do presidente da Câ-
mara Municipal de Faro, Macário Correia, sobre «Sustentabilida-
de e o seu desenvolvimento». O tema «Turismo sustentável» será 
abordado pelos deputado do PSD eleito pelo Algarve, Cristóvão 
Norte, e o professor da Universidade do Algarve, Virgílio Machado, 
enquanto João Ministro falará sobre o «Projeto Querença» e Antó-
nio Justino abordará o caso de estudo da Aldeia da Pedralva.

A entrada é livre, mas os lugares são limitados e estão sujeitos 
a inscrição em http://eventos-turismo-sustentavel.webnode.pt/. 
Mais informações pelo contacto 915812522 ou pelo endereço ele-
trónico eventos.turismo.sustentavel@gmail.com.
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Cerca de 20 empresas e
entidades públicas por-

tuguesas estão nos
Estados Unidos à procura
de oportunidades de negó-
cio em Nova Jérsia, Nova
Iorque e em Miami, iniciati-

va da Embaixada norte-
americana em Lisboa

A
comitiva inclui algumas
empresas já presentes nos
Estados Unidos, como a
Brisa, a Efacec, a Critical

Software e a têxtil Lameirinho, e
outras como a DST Renováveis,
Douro Azul, CIN ou A. Silva
Matos.

Para hoje está prevista uma vi-
sita à Bolsa de Nova Iorque, on-
de irá ser tocado o sino de aber-
tura da sessão e um encontro no
Citi Bank sobre o acesso aos
mercados africanos.

No mesmo dia, o Banco Espí-
rito Santo será anfitrião de um
almoço sobre oportunidades de
negócio.

Amanhã tem início o progra-
ma em Miami, Flórida, com uma
recepção pelo Porto de Miami e
um encontro com a comunidade
empresarial local, em que parti-
cipa o subsecretário do Departa-
mento do Comércio norte-ameri-
cano Francisco Sanchez.

Para quinta-feira está previsto
um simpósio sobre “Fazer Negó-
cios em Flórida e Miami-Dade:
A Experiência Portuguesa”, com
intervenções de responsáveis da
Enterprise Florida e empresários
e gestores portugueses locais.

O superintendente das escolas
do condado de Miami-Dade, o
luso-americano Alberto Carva-
lho, será o anfitrião de um jantar
para a delegação, que irá tam-
bém receber no dia seguinte,
sexta-feira.

Ainda nesse dia, último do
programa, terá lugar uma visita à

sede do condado de Miami-Dade
e ao 'mayor' Carlos Gimenez, e
também ao projecto de teleco-
municações 'NAP of the
Américas'.

A comitiva empresarial tem
como parceiros a Enterprise Flo-
rida, cidade de Newark, Aicep
Portugal Global, Banco Espírito
Santo, Câmara de Comércio Lu-
so-Americana, Condado de
Miami-Dade, Universidade de
Ciência e Tecnologia de Nova
Jérsia, Citi Bank, Akerman, Cai-
xa Geral de Depósitos, Porto de
Miami, TAP e Câmara de Co-
mércio Portugal-Flórida.

Na comitiva participam ainda
representantes das empresas Vi-
vaFit e BodyConcept, além de
elementos da Fundação Luso-
Americana e da sociedade de
advogados J.A. Pinto Ribeiro
Associados. O Algarve é repre-
sentado pela Câmara de Tavira,
Parque Empresarial de Tavira,
Globalgarve e Universidade do
Algarve.

Vinte empresas e entidades públicas procuram
oportunidades de negócio nos EUA

Internacionalização
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Pradarias marinhas

 

O Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve coordena um rede europeia para a

investigação e gestão das pradarias de ervas marinhas, uma iniciativa que tem financiamento por

parte de um programa europeu para a cooperação cientifica. Conversa com Rui Santos, investigador

no Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve.
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UAlg acolhe colóquio de Produção de Pequenos Frutos

Escrito por CienciaPT    

16-Apr-2012 

O IV Colóquio Nacional de Produção de Pequenos Frutos realiza-se no Auditório Verde da Universidade do Algarve, no Campus
de Gambelas, nos dias 20 e 21 de abril. O evento terá como tema central a “Sustentabilidade e Competitividade para Exportação”. 

  

  

 
O colóquio é organizado pelo Instituto Nacional de Investigação Agrária (INRB, IP; INIA-Oeiras), pela Associação Portuguesa de Horticultura (APH) e pelo Centro
Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional (COTHN), contando com a parceria da Universidade do Algarve, entre outros.  
 
Pretende-se que esta iniciativa seja um local de encontro, intercâmbio de experiências e conhecimentos, entre todos os agentes intervenientes, quer sejam produtores e
empresários, quer sejam investigadores, professores, estudantes e técnicos. 
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Na comitiva
participam re-
presentantes
das empresas
VivaFit e Body-
Concept, além
de elementos
da Fundação
Luso-Ameri-
cana e da so-
ciedade de
advogados J.A.
Pinto Ribeiro
Associados.

OAlgarve é representado nesta deslocação aos EUA que dura vários
dias pela Câmara de Tavira, Parque Empresarial de Tavira, Globalgarve e
Universidade do Algarve.

Portugal “invade” EUA

Cerca de 20 empresas e enti-
dades públicas portuguesas
chegaram ontem aos Estados
Unidos à procura de oportuni-
dades de negócio emNova Jér-
sia, Nova Iorque e em Miami,
iniciativa da Embaixada norte-
americana em Lisboa.
A comitiva inclui algumas em-

presas já presentes nos Estados
Unidos, comoaBrisa, a Efacec, a
Critical Software e a têxtil La-
meirinho, e outras como a DST

Renováveis, DouroAzul, CINou
A. Silva Matos.
O ponto de partida foi um

jantar ontem em Nova Iorque
no restaurante Aldea, do 'chef'
luso-americano George Men-
des, onde esteve presente o
embaixador de Portugal, Nuno
Brito, e o embaixador dos Esta-
dos Unidos em Lisboa, Allan
Katz.
Para hoje está previsto um

simpósio no New Jersey Insti-

tute of Technology, com a pre-
sença do 'mayor' de Newark,
Cory Booker, além dos dois
embaixadores.
Ainda no Estado vizinho de

Nova Iorque, onde reside uma
das maiores comunidades de
portugueses nos Estados Uni-
dos, a delegação irá visitar um
"caso de sucesso" empresarial
português, a Padaria Vieira´s, e
a Câmara de Comércio Luso-
Americana de Nova Jérsia.
Para amanhã está prevista

uma visita à Bolsa de Nova Ior-
que, onde irá ser tocado o sino
de abertura da sessão e umen-
contro no Citi Bank sobre o
acesso aosmercados africanos.
Nomesmodia, o Banco Espí-

rito Santo será anfitrião de um
almoço sobre oportunidades
de negócio.
Na quarta-feira tem início o

programa em Miami, Flórida,
com uma receção pelo Porto
deMiami e umencontro coma
comunidade empresarial local,
emque participa o subsecretá-
rio do Departamento do Co-
mércio norte-americano Fran-
cisco Sanchez.
Para quinta-feira está previsto

um simpósio sobre "Fazer Ne-
gócios em Flórida e Miami-
Dade: A Experiência Portu-
guesa", com intervenções de
responsáveis da Enterprise Flo-
rida e empresários e gestores
portugueses locais.1

Oportunidades de negócio em Nova Jérsia, Nova Iorque e em Miami é o que procuram os empresários.

7 DURANTE QUASE UMA SEMANA E COM UM PROGRAMA INTENSO AO NIVEL ECONÓMICO

JM
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BestFranchising.pt  é a única página web para investidores, especializada em franchisings e oportunidades de negócio. Esta página oferece um 

directório completo de todos os franchisings em Portugal.  

INÍCIO 

 HOME 

 PESQUISA 

 DIRETÓRIO FRANCHISING 

 NOTÍCIAS 

 CONTACTO 

INFORMAÇÃO 

 PARA FRANCHISADOS 

 O SEU FRANCHISING IDEAL 

 PARA FRANCHISADORES 

 BOLETIM DE NOTÍCIAS 

 LEGISLAÇÃO 

RANKINGS 

 OS MAIS LUCRATIVOS

 BAIXO INVESTIMENTO

 FRANCHISING PREMIUM

 OS MAIS INOVADORAS

 NOVOS FRANCHISINGS

 FRANCHISING DE SUCESSO

DIRECTÓRIO

COMÉRCIO

HOTELARIA-

RESTAURAÇÃO

MODA E CONFECÇÃO

SAÚDE - BELEZA 

SERVIÇOS

∙ Alimentação 

∙ Artigos usados 

∙ Comércio especializado 

∙ 
Compra, venda e 

reciclagem de ouro, prata e

metais preciosos 

∙ Decoração e mobiliário 

∙ Desporto 

∙ Fotografia 

∙ 
Impressos-papelarias-

escritórios-rótulos 

∙ Informática 

∙ Joalharia-relógios-bijutaria 

∙ Livrarias 

∙ Loja de brinquedos 

∙ Loja de vinhos 

∙ Loja erótica 

∙ Preço único 

∙ Prendas e acessórios 

∙ 
Tabacaria, papelaria, 

livraria 

∙ 
Telecomunicações-

internet-novas tecnologias 

∙ Cafetaria-coffe shop 

∙ 
Cervejaria - vinhos - 

aperitivos 

∙ Fast food 

∙ 
Maquinas/acessorios de 

café 

∙ Panificadora - pastelaria 

∙ Pizarias - italianos 

∙ Restaurantes 

∙ Restaurantes temáticos 

∙ Sorveteiros 

∙ 
Calçados e 

complementos 

∙ Casa - textil e decoração 

∙ Jovem 

∙ Lingerie e roupa interior 

∙ Moda 

∙ Moda infantil 

∙ Tamanhos grandes 

∙ Clínicas odontológicas 

∙ Estética e beleza 

∙ Ginásios-desportos 
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VIVAFIT ,  BODYCONCEPT,  DEPILCONCEPT 
APOSTAM NA EXPANSÃO NOS EUA  

O departamento Comercial da 
Embaixada dos EUA em Lisboa 
organiza a partir de hoje um 
Road Show naquele pa ís com 
algumas empresas e marcas 
Portuguesas,  l iderado pelo  
embaixador Allan J. Katz. 
 
 

 

A tour acontece até 20 de Abril e 
percorre as cidades de Newark, 
Nova Iorque e Miami e inclui 17 empresas e entidades nacionais que se vão 
apresentar ao mercado americano. As marcas Portuguesas Vivafit, Bodyconcept 
e Depiconcept são as únicas marcas de franchising que participam nesta acção 
junto do mercado Norte Americano, depois de já estarem presentes noutros 
países. 
 
Para Pedro Ruiz, CEO Vivafit, “pretendemos reunir com empresas interessadas 
em obter a nossa franquia de grande experiência na Europa para o mercado 
americano e estamos interessados em parcerias no sector da nutrição e da 
perca de peso. Recentemente, inovámos ao criar uma uma plataforma de TI que 
oferece uma programação nutricional individualizada numa abordagem 
sistemática. Esperamos ainda, como uma das poucas academias a focar a 
importância da nutrição, procurar oportunidades de consultoria para fornecer a 
nossa plataforma e apoio aos operadores de ginástica”. 
 
Segundo Alexandre Lourenço, Administrador da BodyConcept e DepilConcept, 
“após a entrada das nossas marcas em outros pa íses da Europa, África e 
América Latina, os EUA apresentam -se como um dos mercados mais 
promissores para o nosso desenvolvimento futuro.” 
 
As marcas Portuguesas serão promovidas juntos de investidores de Newark, 
Nova Iorque e Miami, incluindo visitas a empresas já estabelecidas e reunião 
privadas com potenciais candidatos a parceiros para o mercado dos EUA. 
 
Outras empresas nacionais que integram o Road Show são a A. Silva Matos 
(Metalúrgica), Visabeira, Brisa, Cin, Critical Software, Douro Azul, DST 
(Renováveis), Efacec, Lameirinho, EMPET (Parques Empresariais de Tavira), 
além de entidades como a FLAD, Globalgarve, advogados J.A.Pinto Ribeiro e 
Associados, Universidade do Algarve. 
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VIVAFIT, BODYCONCEPT, DEPILCONCEPT APOSTAM NA 
EXPANSÃO NOS EUA
O departamento Comercial da Embaixada dos EUA em Lisboa organiza a 

partir de hoje um Road Show naquele país com algumas empresas e 

marcas Portuguesas, liderado pelo embaixador Allan J. Katz. 

A Plano-B promove a sua expansão na Linha de Sintra e 
Cascais.
Conceito inovador na gestão do arrendamento e serviços imobiliários 

procura 2 Franchisados para Cascais e Sintra  

BESTFRANCHISING na EXPOFRANQUICIA em Madrid
Bestfranchising e Topfranquicias estarão presentes na feira 

EXPOFRANQUICIA 2012, que se irá realizar em Madrid, no Recinto do 

IFEMA, nos dias 19, 20 e 21 de Março 

O FRANCHISING DE LOJAS ERÓTICAS CANELA EN POLVO, 
CONTINUA A APOSTAR NA SUA EXPANSÃO E ESTARÁ PRESENTE 
NA FEIRA EXPOFRANQUICIA 2012
A marca Canela en Polvo continua a apostar na sua expansão no território 

nacional e internacional e estará presente, como expositor (stand 6C08), na

Feira Internacional Expofranquicia 2012 em Madrid, que se realiza de 19 a 21 de Abril.  

A GesARRENDA Gestão de Arrendamentos dá as boas vindas à 
GesARRENDA Prime (Miraflores)
A GesARRENDA Portugal, Franchising “low-cost” de Gestão de 

Arrendamentos tem neste momento 6 franquias na região da Grande Lisboa

e Península de Setúbal. Os proprietários e mediadoras imobiliárias podem assim dispor dos 

serviços da GesARRENDA, para si ou para os seus clientes, em Mafra, Miraflores, Montijo, 

Odivelas, Parede e Seixal. 

Passe um Dia da Mãe em Beleza! 
Para as melhores mães do mundo, a BodyConcept concebe três pacotes de

tratamentos, para que este ano sejam surpreendidas com a oportunidade 

de cuidar de si mesmas. Se a sua mãe merece uma pausa na agitação do 

quotidiano, este é o presente pelo qual tanto procura. Entre massagens, 

limpezas de pele, manicura cor ou brushing, a oferta é variada e a um preço

extremamente acess ível, tudo para deixar a sua mãe mais bonita que 

nunca. 

A PREDIMED™ PORTUGAL anunciou hoje a abertura de mais 
uma agência, desta feita em Santarém, naquela que é até ao 
momento a agência mais a norte da REDE PREDIMED™.  
A futura PREDIMED™ PRINCIPAL fica localizada na avenida do Brasil, 

principal avenida da cidade escalabitana. 

Nos passados dias 31 de Março, 1 e 2 de Abril o grupo Stetik 
Lines esteve na maior Feira Nacional de Estética, 
A Expocosmetica a promover a sua marca de Franchising DermoLux. Mais 

uma vez a marca obteve uma grande aceitação e procura por parte dos 

visitantes do evento  
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VIVAFIT ,  BODYCONCEPT,  DEPILCONCEPT 
APOSTAM NA EXPANSÃO NOS EUA  

O departamento Comercial da 
Embaixada dos EUA em Lisboa 
organiza a partir de hoje um 
Road Show naquele pa ís com 
algumas empresas e marcas 
Portuguesas,  l iderado pelo  
embaixador Allan J. Katz. 
 
 

 

A tour acontece até 20 de Abril e 
percorre as cidades de Newark, 
Nova Iorque e Miami e inclui 17 empresas e entidades nacionais que se vão 
apresentar ao mercado americano. As marcas Portuguesas Vivafit, Bodyconcept 
e Depiconcept são as únicas marcas de franchising que participam nesta acção 
junto do mercado Norte Americano, depois de já estarem presentes noutros 
países. 
 
Para Pedro Ruiz, CEO Vivafit, “pretendemos reunir com empresas interessadas 
em obter a nossa franquia de grande experiência na Europa para o mercado 
americano e estamos interessados em parcerias no sector da nutrição e da 
perca de peso. Recentemente, inovámos ao criar uma uma plataforma de TI que 
oferece uma programação nutricional individualizada numa abordagem 
sistemática. Esperamos ainda, como uma das poucas academias a focar a 
importância da nutrição, procurar oportunidades de consultoria para fornecer a 
nossa plataforma e apoio aos operadores de ginástica”. 
 
Segundo Alexandre Lourenço, Administrador da BodyConcept e DepilConcept, 
“após a entrada das nossas marcas em outros pa íses da Europa, África e 
América Latina, os EUA apresentam -se como um dos mercados mais 
promissores para o nosso desenvolvimento futuro.” 
 
As marcas Portuguesas serão promovidas juntos de investidores de Newark, 
Nova Iorque e Miami, incluindo visitas a empresas já estabelecidas e reunião 
privadas com potenciais candidatos a parceiros para o mercado dos EUA. 
 
Outras empresas nacionais que integram o Road Show são a A. Silva Matos 
(Metalúrgica), Visabeira, Brisa, Cin, Critical Software, Douro Azul, DST 
(Renováveis), Efacec, Lameirinho, EMPET (Parques Empresariais de Tavira), 
além de entidades como a FLAD, Globalgarve, advogados J.A.Pinto Ribeiro e 
Associados, Universidade do Algarve. 
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marcas Portuguesas, liderado pelo embaixador Allan J. Katz. 

A Plano-B promove a sua expansão na Linha de Sintra e 
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Conceito inovador na gestão do arrendamento e serviços imobiliários 

procura 2 Franchisados para Cascais e Sintra  

BESTFRANCHISING na EXPOFRANQUICIA em Madrid
Bestfranchising e Topfranquicias estarão presentes na feira 

EXPOFRANQUICIA 2012, que se irá realizar em Madrid, no Recinto do 

IFEMA, nos dias 19, 20 e 21 de Março 

O FRANCHISING DE LOJAS ERÓTICAS CANELA EN POLVO, 
CONTINUA A APOSTAR NA SUA EXPANSÃO E ESTARÁ PRESENTE 
NA FEIRA EXPOFRANQUICIA 2012
A marca Canela en Polvo continua a apostar na sua expansão no território 

nacional e internacional e estará presente, como expositor (stand 6C08), na

Feira Internacional Expofranquicia 2012 em Madrid, que se realiza de 19 a 21 de Abril.  

A GesARRENDA Gestão de Arrendamentos dá as boas vindas à 
GesARRENDA Prime (Miraflores)
A GesARRENDA Portugal, Franchising “low-cost” de Gestão de 

Arrendamentos tem neste momento 6 franquias na região da Grande Lisboa

e Península de Setúbal. Os proprietários e mediadoras imobiliárias podem assim dispor dos 

serviços da GesARRENDA, para si ou para os seus clientes, em Mafra, Miraflores, Montijo, 

Odivelas, Parede e Seixal. 

Passe um Dia da Mãe em Beleza! 
Para as melhores mães do mundo, a BodyConcept concebe três pacotes de

tratamentos, para que este ano sejam surpreendidas com a oportunidade 

de cuidar de si mesmas. Se a sua mãe merece uma pausa na agitação do 

quotidiano, este é o presente pelo qual tanto procura. Entre massagens, 

limpezas de pele, manicura cor ou brushing, a oferta é variada e a um preço

extremamente acess ível, tudo para deixar a sua mãe mais bonita que 

nunca. 

A PREDIMED™ PORTUGAL anunciou hoje a abertura de mais 
uma agência, desta feita em Santarém, naquela que é até ao 
momento a agência mais a norte da REDE PREDIMED™.  
A futura PREDIMED™ PRINCIPAL fica localizada na avenida do Brasil, 

principal avenida da cidade escalabitana. 

Nos passados dias 31 de Março, 1 e 2 de Abril o grupo Stetik 
Lines esteve na maior Feira Nacional de Estética, 
A Expocosmetica a promover a sua marca de Franchising DermoLux. Mais 

uma vez a marca obteve uma grande aceitação e procura por parte dos 
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 	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:17:53

 	Hora de emissão: 13:42:00 
ID: 41302269

 
16/04/2012

Dia Mundial da Voz

 

Assinala-se hoje o Dia Mundial da Voz. Visita ao Laboratório de Audição e Terapia da Fala da

Universidade do Algarve. Conversa com a professora Lilia Brinca, coordenadora do Curso de Terapia

da Fala da Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve.

 

 

Página 151



Tormo.pt   País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Online

  Pag.: 1 de 2ID: 41305186 16-04-2012

segunda-feira, 16 de abril de 2012 Está em: Tormo.pt Newsletter ARF

ACTUALIDADE DIRECTÓRIO DE FRANQUIAS INFORMAÇÃO FRANCHISADORES Contacte-nos Tormo.pt  

Notícias  | Artigos | Entrevistas | Revista de Imprensa | Agenda | Livros de interesse | Páginas de interesse | Registe a sua Franquia 

Procure a sua franquia

Nome Franquia

Notícias

Anterior

Empresas portuguesas participam em road 
show nos Estados Unidos

 
Recursos

Partilhar

   

 

Opções

Últimas Not ícias

 Pedir informação 

 Comentar  

 Imprimir  

 Mais noticias  

Empresas 

portuguesas 

participam em road 

show nos Estados 

Unidos 

Portugal precisa 

de exportar mais 

para se tornar um 

país competitivo 

Valores aposta em 

Albufeira e Setúbal 

StetikXpress 

inaugura unidade 

Low Cost Beauty 

em Viseu 

Loja do 

Condomínio 

disponibiliza 

médico ao domicílio 

Números do fast 

food em 

contraciclo com 

setor de 

restauração 

Dália Madruga é o 

novo rosto das 

clínicas 

BodyConcept 

 

O departamento comercial da embaixada dos Estados Unidos da América

em Lisboa organiza a partir de hoje um Road Show naquele pa ís com

algumas empresas e marcas Portuguesas, liderado pelo embaixador

Allan J. Katz. A tour acontece até 20 de Abril e percorre as cidades de

Newark, Nova Iorque e Miami e inclui 17 empresas e entidades nacionais

que se vão apresentar ao mercado americano. 

As marcas portuguesas Vivafit, Bodyconcept e Depiconcept são as únicas

marcas de franchising que participam nesta acção junto do mercado norte

americano, depois de já estarem presentes noutros países. Segundo Alexandre

Lourenço, administrador da BodyConcept e DepilConcept, “após a entrada das

nossas marcas em outros pa íses da Europa, África e América Latina, os EUA

apresentam-se como um dos mercados mais promissores para o nosso

desenvolvimento futuro”.  

 

Já o CEO do Vivafit, Pedro Ruiz, refere que pretende “reunir com empresas

interessadas em obter a nossa franquia de grande experiência na Europa para

o mercado americano e estamos interessados em parcerias no sector da

nutrição e da perca de peso”.  

 

As marcas portuguesas serão promovidas juntos de investidores de Newark,

Nova Iorque e Miami, incluindo visitas a empresas já estabelecidas e reunião

privadas com potenciais candidatos a parceiros para o mercado dos EUA.  

 

Outras empresas nacionais que integram o Road Show são a A. Silva Matos

(Metalúrgica), Visabeira, Brisa, Cin, Critical Software, Douro Azul, DST

(Renováveis), Efacec, Lameirinho, EMPET (Parques Empresariais de Tavira),

além de entidades como a FLAD, Globalgarve, advogados J.A.Pinto Ribeiro e

Associados, Universidade do Algarve.  

Partilhar noticia:
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O departamento comercial da embaixada dos Estados Unidos da América

em Lisboa organiza a partir de hoje um Road Show naquele pa ís com

algumas empresas e marcas Portuguesas, liderado pelo embaixador

Allan J. Katz. A tour acontece até 20 de Abril e percorre as cidades de

Newark, Nova Iorque e Miami e inclui 17 empresas e entidades nacionais

que se vão apresentar ao mercado americano. 

As marcas portuguesas Vivafit, Bodyconcept e Depiconcept são as únicas

marcas de franchising que participam nesta acção junto do mercado norte

americano, depois de já estarem presentes noutros países. Segundo Alexandre

Lourenço, administrador da BodyConcept e DepilConcept, “após a entrada das

nossas marcas em outros pa íses da Europa, África e América Latina, os EUA

apresentam-se como um dos mercados mais promissores para o nosso

desenvolvimento futuro”.  

 

Já o CEO do Vivafit, Pedro Ruiz, refere que pretende “reunir com empresas

interessadas em obter a nossa franquia de grande experiência na Europa para

o mercado americano e estamos interessados em parcerias no sector da

nutrição e da perca de peso”.  

 

As marcas portuguesas serão promovidas juntos de investidores de Newark,

Nova Iorque e Miami, incluindo visitas a empresas já estabelecidas e reunião

privadas com potenciais candidatos a parceiros para o mercado dos EUA.  

 

Outras empresas nacionais que integram o Road Show são a A. Silva Matos

(Metalúrgica), Visabeira, Brisa, Cin, Critical Software, Douro Azul, DST

(Renováveis), Efacec, Lameirinho, EMPET (Parques Empresariais de Tavira),

além de entidades como a FLAD, Globalgarve, advogados J.A.Pinto Ribeiro e

Associados, Universidade do Algarve.  
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VOX

PRISCILA SHOU, 23 ANOS, 
UNIVERSIDADE DO ALGARVE, 
FACULDADE DE CIÊNCIAS E 
TECNOLOGIAS, BIOTECNOLOGIA 
Sim, kickboxing porque amo! 
Mas não é na universidade. Lá 
não há. Comecei com 18 anos. 
Entro lá cheia de raiva do mun-
do, ou triste ou com qualquer 
outro sentimento e saio de lá 
livre, solta. É como o meu refú-
gio. Descarrego lá toda a raiva e 
stress do dia-a-dia. O stress dos 
exames vai todo nos treinos :) 

ALÉXIO JARIMBA, 24 ANOS, 
MESTRADO EM DESIGN
UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Já pratiquei Futebol de 11 a nível fede-
rado na Madeira, mas depois de entrar 
na universidade deixei de praticar com 
tanta regularidade. Andei uns meses no 
núcleo de futebol de 11 da universidade, 
mas depois desisti porque o local de 
treinos era muito longe, e às vezes os 
horários não eram compatíveis. Hoje em 
dia limito-me (infelizmente) a participar 
em torneios de futsal tais como os 
inter-cursos, 24 horas futsal, e alguns 
torneios nos bombeiros.

ANTÓNIO AMARO, 22 ANOS, 
EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO 
ESCOLAR NA UNIVERSIDADE 
LUSÓFONA DE HUMANIDADES
E TECNOLOGIAS 
Pratico sim, basquetebol. Dizem 
que sou um bocadinho alto e 
isso levou-me a começar, e as-
sim que comecei não consegui 
parar, é o meu vício saudável =) 

POP PRATICAS ALGUM DESPORTO? 
QUAL E PORQUÊ?
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Cultura

Jornadas do teatro amador do Algarve

No prÃ³ximos dias 28 e 29 de abril, atores e 
investigadores reÃºnem-se no Teatro das 
Figuras, para a realizaÃ§Ã£o da primeira 
ediÃ§Ã£o das Jornadas do Teatro Amador do
Algarve, organizadas pela DireÃ§Ã£o 
Regional de Cultura, CIAC â?? Centro de 
InvestigaÃ§Ã£o em Arte e ComunicaÃ§Ã£o 
da Universidade do Algarve, Teatro Municipal 
de Faro e A Peste - AssociaÃ§Ã£o de 
Pesquisa Teatral. 

Segundo AntÃ³nio Branco, diretor da Faculdade de CiÃªncias Humanas e
Sociais da Universidade do Algarve e investigador nesta Ã¡rea, Â«numa
regiÃ£o que regista uma intensa atividade teatral amadora, nunca houve um
momento de encontro entre os atores e de reflexÃ£o sobre esta temÃ¡ticaÂ». 
 
 

 
 
 
 
O programa estÃ¡ organizado em mesas temÃ¡ticas, em cada uma das quais
intervirÃ£o dois representantes de grupos de teatro amador da regiÃ£o. Para
a sessÃ£o de abertura estÃ£o confirmadas as presenÃ§as da atriz Fernanda
Lapa, que iniciou a sua extensa carreira no teatro amador, e do professor
JosÃ© Louro, profundo conhecedor da realidade do Algarve ao nÃvel do teatro
amador, escolar e profissional.  
 
Na sessÃ£o de encerramento, intervirÃ£o a atriz Manuela de Freitas e a
professora e investigadora EugÃ©nia Vasques. 
 
As 1Âªs. Jornadas do Teatro Amador do Algarve pretendem refletir sobre
temas, tais como os 
critÃ©rios que diferenciam o teatro amador do teatro profissional, a funÃ§Ã£o
social e artÃst ica do teatro amador,  o impacto que a existÃªncia ou
inexistÃªncia de recursos financeiros e equipamentos tem nas opÃ§Ãµes
artÃsticas e nos seus resultados, entre outros.  
 
Do programa destas Jornadas faz tambÃ©m parte uma masterclass a
coreÃ³grafa Madalena Victorino, que terÃ¡ lugar no dia 28 de abril Ã s 21 horas.
A participaÃ§Ã£o nas Jornadas Ã© gratuita, mas sujeita a inscriÃ§Ã£o
prÃ©via. 

15 de Abril de 2012 | 10:40
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verdade. Sempre directo ao que interessa. Conta tim-tim por tim-tim o que precisa de saber sobre 

polÃtica, desporto, economia, cultura, ambiente, educaÃ§Ã£o e muito mais. Agora, com uma 

ediÃ§Ã£o online, inteiramente grÃ¡tis para os assinantes da ediÃ§Ã£o impressa. 30 anos de 
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momento de encontro entre os atores e de reflexÃ£o sobre esta temÃ¡ticaÂ». 
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intervirÃ£o dois representantes de grupos de teatro amador da regiÃ£o. Para
a sessÃ£o de abertura estÃ£o confirmadas as presenÃ§as da atriz Fernanda
Lapa, que iniciou a sua extensa carreira no teatro amador, e do professor
JosÃ© Louro, profundo conhecedor da realidade do Algarve ao nÃvel do teatro
amador, escolar e profissional.  
 
Na sessÃ£o de encerramento, intervirÃ£o a atriz Manuela de Freitas e a
professora e investigadora EugÃ©nia Vasques. 
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PROCURAR

Tendências

Mais consultado Hoje! Popular

Mais consultado no dia de Hoje  

PSI20 segue em contraciclo com a Europa e sobe 0,38 
por cento 

PSP e Câmara do Funchal encerram bar polémico na 
Mary Jane Wilson  

Congresso e conferência sobre os "500 anos da Diocese 
do Funchal"  

Homem na casa dos 30 anos sofre queda fatal em 
Machico 

Passos Coelho anuncia novos orgãos diretivos do PSD 

PSI 20 abre a cair 0,13%, para os 5.595,89 pontos  

Comerciante madeirense em Caracas morto a tiro  

Algumas "bombas" esgotaram a gasolina  

Passos Coelho admite que Portugal pode não regressar 
aos mercados em 2013  

Portugal e Espanha com preços dos principais 
produtos abaixo da média da UE 27 em 2010  

mais

EDIÇÃO ONLINE EDIÇÃO IMPRESSA REGIONAL OCORRÊNCIAS NACIONAL INTERNACIONAL ECONOMIA DESPORTO 

Início

Empresas e entidades públicas 
portugueses chegam hoje aos EUA
ARTIGO | DOM, 15/04/2012 - 10:18  

Cerca de 20 empresas e 

entidades públicas 

portuguesas chegam hoje aos 

Estados Unidos à procura de 

oportunidades de negócio em 

Nova Jérsia, Nova Iorque e 

em Miami, iniciativa da 

Embaixada norte-americana 

em Lisboa.

A comitiva inclui algumas 

empresas já presentes nos 

Estados Unidos, como a 

Brisa, a Efacec, a Critical 

Software e a têxtil 

Lameirinho, e outras como a 

DST Renováveis, Douro Azul, CIN ou A. Silva Matos.

O ponto de partida será um jantar hoje em Nova Iorque no restaurante Aldea, do 'chef' luso-

americano George Mendes, onde estará presente o embaixador de Portugal, Nuno Brito, e o 

embaixador dos Estados Unidos em Lisboa, Allan Katz.

Para segunda-feira está previsto um simpósio no New Jersey Institute of Technology, com a 

presença do 'mayor' de Newark, Cory Booker, além dos dois embaixadores.

Ainda no Estado vizinho de Nova Iorque, onde reside uma das maiores comunidades de 

portugueses nos Estados Unidos, a delegação irá visitar um "caso de sucesso" empresarial 

português, a Padaria Vieira´s, e a Câmara de Comércio Luso-Americana de Nova Jérsia. 

Para terça-feira está prevista uma visita à Bolsa de Nova Iorque, onde irá ser tocado o sino de 

abertura da sessão e um encontro no Citi Bank sobre o acesso aos mercados africanos.

No mesmo dia, o Banco Espírito Santo será anfitrião de um almoço sobre oportunidades de negócio.

Na quarta-feira tem início o programa em Miami, Flórida, com uma receção pelo Porto de Miami e 

um encontro com a comunidade empresarial local, em que participa o subsecretário do 

Departamento do Comércio norte-americano Francisco Sanchez.

Para quinta-feira está previsto um simpósio sobre "Fazer Negócios em Flórida e Miami-Dade: A 

Experiência Portuguesa", com intervenções de responsáveis da Enterprise Florida e empresários e 

gestores portugueses locais.

O superintendente das escolas do condado de Miami-Dade, o luso-americano Alberto Carvalho, será 

o anfitrião de um jantar para a delegação, que irá também receber no dia seguinte, sexta-feira.

Ainda nesse dia, último do programa, terá lugar uma visita à sede do condado de Miami-Dade e ao 

'mayor' Carlos Gimenez, e também ao projeto de telecomunicações 'NAP of the Américas'.

A comitiva empresarial tem como parceiros a Enterprise Florida, cidade de Newark, Aicep Portugal 

Global, Banco Espírito Santo, Câmara de Comércio Luso-Americana, Condado de Miami-Dade, 

Universidade de Ciência e Tecnologia de Nova Jérsia, Citi Bank, Akerman, Caixa Geral de 

Depósitos, Porto de Miami, TAP e Câmara de Comércio Portugal-Flórida.

Na comitiva participam ainda representantes das empresas VivaFit e BodyConcept, além de 

elementos da Fundação Luso-Americana e da sociedade de advogados J.A. Pinto Ribeiro 

Associados.

O Algarve é representado pela Câmara de Tavira, Parque Empresarial de Tavira, Globalgarve e 

Universidade do Algarve.

Curtir Partilhar  |
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americano George Mendes, onde estará presente o embaixador de Portugal, Nuno Brito, e o 
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presença do 'mayor' de Newark, Cory Booker, além dos dois embaixadores.

Ainda no Estado vizinho de Nova Iorque, onde reside uma das maiores comunidades de 

portugueses nos Estados Unidos, a delegação irá visitar um "caso de sucesso" empresarial 

português, a Padaria Vieira´s, e a Câmara de Comércio Luso-Americana de Nova Jérsia. 

Para terça-feira está prevista uma visita à Bolsa de Nova Iorque, onde irá ser tocado o sino de 
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Região Sul > Cultura > Notícia

Livro «O Colégio Jesuíta de Vila Nova de Portimão» vai ser apresentado
O posto de turismo de Portimão vai ser palco, no dia 20 de abril, da apresentação do livro «O Colégio Jesuíta de Vila Nova de Portimão», de Ana Figueiredo Santos, numa sessão que 

terá lugar a partir das 17:00 horas e que inclui beberete e sessão de autógrafos. 

A autora, ligada ao ensino e a instituições de solidariedade social durante algum tempo e atual presidente da junta de freguesia de Portimão, é licenciada em Estudos Portugueses pela 

Faculdade de Ciências Exatas e Humanas da Universidade do Algarve e mestre em História Regional e Local pela Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa. 

A obra resulta da sua pesquisa histórica em torno da génese, edificação e crise do Colégio Jesuíta de Vila Nova de Portimão, e respeita ao per íodo de meio século de administração 

jesuítica. 

Através deste trabalho de investigação, com selo das Edições Colibri e patrocínio do município de Portimão, Ana Figueiredo Santos procura divulgar ?a conjunção de vicissitudes 

económicas, culturais e ideológicas que concorreram para a construção de um dos marcos patrimoniais de maior interesse cultural, art ístico e tur ístico da região algarvia?. 

Redacção DORS
07:30 domingo, 15 abril 2012 
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Vinte empresas e 
entidades públicas 
procuram oportunidades de 
negócio nos EUA 
Economia |  2012-04-15 11:34  

Cerca de 20 empresas e entidades públicas portuguesas chegam 

hoje aos Estados Unidos à procura de oportunidades de negócio 

em Nova Jérsia, Nova Iorque e em Miami, iniciativa da Embaixada 

norte-americana em Lisboa.

A comitiva inclui algumas empresas já presentes nos Estados 

Unidos, como a Brisa, a Efacec, a Critical Software e a têxtil 

Lameirinho, e outras como a DST Renováveis, Douro Azul, CIN ou 

A. Silva Matos.

O ponto de partida será um jantar hoje em Nova Iorque no 

restaurante Aldea, do 'chef' luso-americano George Mendes, 

onde estará presente o embaixador de Portugal, Nuno Brito, e o 

embaixador dos Estados Unidos em Lisboa, Allan Katz. 

Para segunda-feira está previsto um simpósio no New Jersey 

Institute of Technology, com a presença do 'mayor' de Newark, 

Cory Booker, além dos dois embaixadores. 

Ainda no Estado vizinho de Nova Iorque, onde reside uma das 

maiores comunidades de portugueses nos Estados Unidos, a 

delegação irá visitar um "caso de sucesso" empresarial 

português, a Padaria Vieira´s, e a Câmara de Comércio Luso-

Americana de Nova Jérsia.

Para terça-feira está prevista uma visita à Bolsa de Nova Iorque, 

onde irá ser tocado o sino de abertura da sessão e um encontro 

no Citi Bank sobre o acesso aos mercados africanos. 

No mesmo dia, o Banco Espírito Santo será anfitrião de um almoço 

sobre oportunidades de negócio.

Na quarta-feira tem início o programa em Miami, Flórida, com uma 

receção pelo Porto de Miami e um encontro com a comunidade 

empresarial local, em que participa o subsecretário do 

Departamento do Comércio norte-americano Francisco Sanchez. 

Para quinta-feira está previsto um simpósio sobre "Fazer 

Negócios em Flórida e Miami-Dade: A Experiência Portuguesa", 

com intervenções de responsáveis da Enterprise Florida e 

empresários e gestores portugueses locais.

O superintendente das escolas do condado de Miami-Dade, o 

luso-americano Alberto Carvalho, será o anfitrião de um jantar 

para a delegação, que irá também receber no dia seguinte, sexta-

feira.

Ainda nesse dia, último do programa, terá lugar uma visita à sede 

do condado de Miami-Dade e ao 'mayor' Carlos Gimenez, e 

também ao projeto de telecomunicações 'NAP of the Américas'.

A comitiva empresarial tem como parceiros a Enterprise Florida, 

cidade de Newark, Aicep Portugal Global, Banco Esp írito Santo, 

Câmara de Comércio Luso-Americana, Condado de Miami-Dade, 

Universidade de Ciência e Tecnologia de Nova Jérsia, Citi Bank, 

Akerman, Caixa Geral de Depósitos, Porto de Miami, TAP e 

Câmara de Comércio Portugal-Flórida.

Na comitiva participam ainda representantes das empresas 

VivaFit e BodyConcept, além de elementos da Fundação Luso-

Americana e da sociedade de advogados J.A. Pinto Ribeiro 

Associados.

O Algarve é representado pela Câmara de Tavira, Parque 

Empresarial de Tavira, Globalgarve e Universidade do Algarve.
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Retratos de um país a várias velocidades

Fonte: Instituto Nacional de Estatística

R. A. Açores
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Índice global

109,83

100,54

100,46

100,39

99,96

99,79

99,79
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98,93

98,73

98,41

98,4

98,14

97,84

97,71

97,51

97,35

97,33

96,83

96,25

95,99

95,93

95,79

95,13

95,06

94,38

92,94

92,52

92,02

90,73

Índice Global de Desenvolvimento Regional 
(Portugal = 100), NUTS III, 2009

O Índice Global de Desenvolvimento Regional é calculado a partir 
dos índices de Competitividade, Coesão e Qualidade Ambiental. 

PT=100 Até 105

Abaixo de 95
Abaixo de 100

Acima de 105

Média: Portugal = 100

Portugal é Lisboa e o resto é paisagem?  
A estatística diz que ainda é assim  

Mais do que uma dicotomia litoral-

interior, outro aspecto chama logo 

a atenção no Índice Global de De-

senvolvimento Regional (IGDR) que 

o Instituto Nacional de Estatística 

revelou esta semana: Lisboa é, nas 

30 sub-regiões em que o país está 

dividido, a única que consegue re-

sultados acima da média nas três 

grandes componentes deste índice 

— Competitividade, Coesão e Qua-

lidade Ambiental. E isto é um sinal 

de “desequilíbrio” regional, notam 

dois académicos a quem o PÚBLICO 

pediu que comentassem o resulta-

do da conjugação dos mais de 65 

indicadores que, desde 2006, o INE 

transforma num retrato do país em 

que vivemos. 

Este retrato é de 2009, ano 

para o qual estão disponíveis 

estatísticas sobre todos os indi-

cadores usados para construir 

os índices de Coesão, Competi-

tividade e Qualidade Ambiental, 

que, conjugados, dão origem ao 

IGDR. E se 2009 parece longe, ten-

do em conta tudo o que país já pas-

sou entretanto, a imagem que nos 

é dada não parece afastar-se muito 

da realidade actual, acreditam o ge-

ógrafo e reitor da Universidade do 

Algarve (UA), João Guerreiro, e o 

vice-reitor da Universidade do Mi-

nho (UM), José Mendes. Que até an-

tecipam que, nalgumas situações, 

os desequilíbrios se alargaram nos 

últimos dois anos (ver texto ao la-

do).

Mas que desequilíbrios são estes? 

Mendes e Guerreiro põem a tónica 

na competitividade. “Apesar de to-

da a infra-estruturação que se fez 

no país, a lógica das actividades 

económicas dita uma aproxima-

ção às zonas já de si mais compe-

titivas, onde estão a mão-de-obra 

e o mercado”, assinala o reitor da 

UA, que, neste aspecto, mais do que 

adivinhar a atracção de Lisboa, se 

espantou com os resultados obtidos 

pelas regiões em torno de Aveiro 

(Baixo Vouga) e Braga (Cávado), 

que, com o Entre Douro e Vouga 

Reitor da Universidade do Algarve 
e vice-reitor da Universidade do 
Minho olham para o Índice Global de 
Desenvolvimento Regional e não gostam 
do país desequilibrado que ele mostra

(região entre Aveiro e o Porto), 

são as únicas NUT III (sub-regiões 

estatísticas) que olham para Lis-

boa acima da linha média do país. 

João Guerreiro chega a afi rmar 

que Braga e Aveiro parecem afi r-

mar-se como “cidades de futuro” 

no país. A falar a partir de Braga, 

onde vive, José Mendes concor-

da com esta leitura. Mas acredita 

que, para a afi rmação destas e de 

outras cidades, será necessário 

esbater a “macrocefalia” de Lis-

boa. “Se olharmos para os valores 

de cada sub-região, as disparida-

des litoral-interior, dicotomia de 

que tanto se fala, são menores do 

que as disparidades entre o Lito-

ral Norte e a a região em torno de 

Lisboa”, nota este académico li-

gado aos temas do planeamento 

urbano que, recentemente, lan-

çou o Livro O Futuro das Cidades. 

É ao futuro que aproveita este 

olhar sobre o passado. E o que 

ele nos diz, por exemplo, é que 

a correlação entre preservação 

do ambiente e desenvolvimento 

económico é negativa. As regiões 

com menos pressão humana — as 

mais despovoadas — continuam, 

ano após ano, a ser as que obtêm 

melhores resultados no índice da 

qualidade ambiental, cujo ranking 

é praticamente o inverso do da 

competividade. Ou seja, as rique-

zas naturais não estão a ter uma 

tradução económica que consiga 

alterar a posição relativa de cada 

NUT III no retrato global. No entan-

to, o pior desempenho no índice 

de qualidade ambiental impede, 

por exemplo, o Grande Porto de 

surgir entre o grupo restrito dos 

que estão acima da média no ín-

dice global.

A (má) surpresa do Algarve
Com resultados abaixo dos cem 

pontos na Competitividade, na 

Coesão e na Qualidade Ambiental, 

o Algarve surge, a par do Alentejo 

Litoral e da Região Autónoma dos 

Açores, noutro grupo restrito, o dos 

que estão abaixo da média nos três 

índices que formam o IGDR. Desa-

fi ado a explicar este desempenho 

da região onde trabalha, o reitor da 

Território
Abel Coentrão

pos hoteleiros instalados, o que, 

estatisticamente, e não só, desvia 

parte da riqueza aqui criada para 

outros destinos.

“Se eu for estrangeiro e quiser 

abrir uma empresa em Portugal, 

para onde sou atraído?”, secunda-

o José Mendes, lembrando que, 

no poder de compra, Lisboa qua-

se consegue o triplo da média do 

país. 

“É uma singularidade que esta 

seja a única região, em todo o país, 

que está acima da média 

nos três índices que 

compõem o índice 

global”, assinala o 

vice-reitor da UM, 

preocupado com o fac-

“Se eu for 
estrangeiro e 
quiser abrir uma 
empresa em 
Portugal, para 
onde sou atraído? 
Para Lisboa,
claro”

José Mendes
vice-reitor
da Universidade 
do Minho

UA admite que fi cou inicialmente 

surpreendido, mas nota que, de-

pois de perceber que indicadores 

relativos ao ordenamento do terri-

tório entram no índice da Qualida-

de Ambiental, o resultado para esta 

componente não podia ser outro. 

A surpresa maior, tendo em con-

ta que, em indicadores como o PIB 

per capita, o Algarve surge acima 

da média nacional, é na componen-

te competividade. João Guerreiro 

lembra que a região está demasia-

do dependente de um sector, o tu-

rismo, sujeito a forte sazonalidade 

e que compete com outros destinos 

próximos na orla do Mediterrâneo. 

E ainda por cima, vinca, não conse-

guiu atrair sedes dos grandes gru-

e eee
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to de, no caso da competitividade, 

apenas quatro sub-regiões — com 

Lisboa a destacar-se, de longe, de 

Grande Porto, Baixo Vouga e Entre 

Douro e Vouga — conseguirem ul-

trapassar a média. E esta média do 

país, repara, já é muito “esticada” 

pelo desempenho da capital. Para 

João Guerreiro, o facto de nessas 

quatro áreas se juntar cerca de 40% 

da população do país explica por 

que são para aí atraídas as princi-

pais actividades económicas. Ain-

da assim, José Mendes considera 

que o défi ce de competitividade 

do eixo Aveiro-Porto-Braga face 

ao eixo Lisboa-Setúbal é “o maior 

problema”. 

“Dada a exiguidade do mercado 

Dados de seis anos

Um país um pouco 
mais desigual 

Iniciado em 2007, com 
dados relativos a 2004, 
o Índice Sintético de 
Desenvolvimento Regional 

(ISDR) é um estudo estatístico 
de periodicidade anual, 
produzido pelo INE, que 
analisa o comportamento das 
30 sub-regiões portuguesas 
(designadas NUT III), a partir 
de uma selecção de 65 
indicadores disponíveis no 
sistema estatístico nacional. 
Estes são agrupados em 
três componentes, dando 
origem aos índices de 
Competitividade, Coesão e 
Qualidade Ambiental, cuja 
média, não ponderada, 
gera o Índice Global de 
Desenvolvimento Regional 
(IGDR). É uma leitura possível 
do estado das regiões num 
determinado ano, dependente 
dos indicadores escolhidos (o 
INE divulga-os no seu site) e do 
facto de as três componentes 
(Coesão, Qualidade Ambiental 
e Competividade) terem o 
mesmo peso no cálculo do 
IGDR. “Se fosse dado um peso 
maior à competitividade, as 
disparidades seriam ainda 
maiores”, assegura José 
Mendes, da Universidade do 
Minho. A metodologia seguida 
pelo INE ao longo destes seis 
anos permite, na consulta 
dos mapas interactivos 
disponibilizados em http://
www.ine.pt, perceber 
como se comportam, face 
à media nacional de cada 
ano (país=100), as diferentes 
sub-regiões. Assim, de 2004 
para cá, no índice global, 
todas as NUT III do Norte se 
aproximaram da média e 
todas as sub-regiões a sul de 
de Lisboa e as duas regiões 
autónomas se afastaram 
dessa linha. E, no Centro, só 
a serra da Estrela, o Pinhal 
Interior Norte e o Oeste se 
aproximaram dos cem pontos. 
Então, como agora, Lisboa 
estava a grande distância de 
tudo o resto, e em seis anos 
até conseguiu afastar-se um 
pouco mais. 

Pode parecer um exercício de adivi-

nhação, mas, para olhares treinados 

a interpretar estatísticas, não é difí-

cil imaginar que, face ao desempe-

nho global do país, nestes últimos 

dois anos (2010 e 2011), vai haver al-

terações, para pior, no índice Global 

de Desenvolvimento Regional.

O reitor da Universidade do Al-

garve, João Guerreiro, teme que 

aumente a dispersão, muito por 

culpa de uma quebra do índice de 

competitividade de algumas zonas 

do país. “Temos regiões periféricas 

com taxas de desemprego acima da 

média nacional. No Algarve, anda 

nos 18%”, assinala o reitor João 

Guerreiro”, vincando o que isso diz 

do estado da economia regional. 

No caso da Coesão e da Qualidade 

Ambiental, face à quebra de investi-

mento em áreas que favoreçam esta 

componente, o académico acredi-

ta que a situação global “talvez seja 

prejudicada”. “Com certeza que não 

melhorará”, adverte. Em relação ao 

Ambiente, o vice-reitor da Universi-

dade do Minho, José Mendes, segue 

a mesma tese, mas em relação à Coe-

são é mais pessimista. Isto tendo em 

conta o recuo do Estado na presta-

ção de serviços em muitas áreas do 

país onde fecham hospitais e escolas 

e a incapacidade que algumas autar-

quias estão já a sentir para garantir 

o funcionamento dos equipamentos 

que foram sendo construídos ao lon-

gos das últimas décadas. 

Neste momento, é no índice de 

Com a crise, acredita-se que as 
disparidades aumentaram

Coesão — que mede o grau de acesso 

da população aos equipamentos e 

serviços colectivos — que o país re-

vela, para usar uma expressão de 

José Mendes, “uma paisagem equi-

librada”. Metade das NUT III [sub-

regiões estatísticas] está acima da 

média nacional, o que não acontece 

nos outros dois índices parcelares 

(Competitividade e Qualidade Am-

biental), “apesar de existirem ainda 

três nichos preocupantes: Açores, 

Madeira e Tâmega”, como aponta o 

docente da Universidade do Minho, 

lendo as tabelas disponibilizadas es-

ta semana pelo INE (e disponíveis 

em http://www.ine.pt). 

Com os fundos europeus, as au-

tarquias, e até mesmo o Estado até 

determinada fase, investiram em 

equipamentos públicos. Só que isso, 

alerta José Mendes, gerou um logro. 

“As populações acreditaram que o 

futuro estava num quadro de coe-

são acelerado, não questionando o 

respectivo custo nem a capacidade 

de o manter”. 

“Alguma desta coesão gera des-

truição de valor, pois assenta em 

activos não reprodutíveis”, critica, 

considerando que muito do inves-

timento público excedeu não só as 

capacidades de fi nanciamento, co-

mo as necessidades que lhes esta-

vam subjacentes. Isto “não ajuda à 

competividade”, diz. E o problema, 

alerta, é que “justamente na com-

petitividade que se observam as 

maiores assimetrias”. A.C.

PAULO PIMENTA

Estado tem vindo a encerrar serviços, prejudicando a Coesão

“Espanta-me o 
resultado obtido 
pelas regiões de 
Braga e de Aveiro ”
João Guerreiro
reitor da Universidade do Algarve

interno”, a economia portuguesa 

só é viável se o peso de exporta-

ções no PIB se aproximar dos 40% 

e, numa segunda fase, mesmo dos 

50%, diz o vice-reitor da UM. “Ora 

está demonstrado que a vocação 

exportadora se concentra no Norte, 

a única região com saldo positivo 

na balança comercial, pelo que é 

crítico ultrapassar este défi ce de 

competitividade”, argumenta, de-

fendendo, por isso, que é para esta 

zona do país que se devem apontar 

as políticas públicas de promoção 

dos factores de competitividade”. 

Mas, para tal, afi rma, seria necessá-

rio que os decisores políticos pres-

tassem atenção ao retrato produzi-

do pelo INE. 
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Índice de desenvolvimento 
regional mostra um país 
que não corrigiu os seus 
desequilíbrios Local

Portugal é Lisboa e 
o resto é paisagem, 
diz a estatística
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O Auditório Verde da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade do 
Algarve, em Gambelas, recebe nos dias 
20 e 21 de Abril o IV Colóquio Nacional da 
Produção de Pequenos Frutos, uma or-
ganização conjunta do Instituto Nacional 
dos Recursos Biológicos (INRB), a Asso-
ciação Portuguesa de Horticultura (APH) 
e o Centro Operativo e Tecnológico Hor-
tofrutícola Nacional (COTHN). 

Este colóquio terá como tema cen-
tral a “Sustentabilidade e Competitivida-
de para Exportação” e desenrolar-se-á 
em torno dos temas “Ambiente”, “Tec-
nologias de Produção”, “Qualidade e 
Pós-colheita”, “Compostos Bioactivos” 
e “Protecção das Plantas”. Pretende-
se que seja um local privilegiado de en-
contro e intercâmbio de experiências e 
conhecimento entre todos os agentes 

Nos dias 20 e 21 de Abril

Universidade do Algarve recebe
IV Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos

intervenientes na fileira, como sejam os 
produtores, empresários, investigadores, 
professores, estudantes e técnicos.

Nas últimas décadas assistiu-se, em 
termos globais, a um crescimento mode-
rado da produção de pequenos Frutos em 
Portugal. No entanto, a procura por este 
tipo de produtos tem aumentado bas-
tante, nomeadamente morango, amora, 
framboesa e mirtilo. A aptidão para a pro-
dução destes frutos difere de região para 
região, conseguindo-se com diferentes 
tecnologias e variedades a produção ao 
longo de todo o ano. Portugal possui ex-
celentes condições para a produção de 
pequenos frutos fora-de-época (Outono 
e Inverno) e produção de época (Prima-
vera), com grandes potencialidades para 
o mercado de exportação europeu.

Foram convidados a Ministra da Agri-
cultura, o presidente da Câmara de Faro 
e o Magnífico Reitor da Universidade do 
Algarve, entre outras individualidades li-
gadas ao sector.
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15 DE ABRIL DE 2012, 09:05 

Partilhar:    

Vinte empresas e entidades públicas procuram 
oportunidades de negócio nos EUA 

Cerca de 20 empresas e entidades públicas portuguesas chegam hoje aos Estados 

Unidos à procura de oportunidades de negócio em Nova Jérsia, Nova Iorque e em Miami,

iniciativa da Embaixada norte-americana em Lisboa. 

A comitiva inclui algumas empresas já presentes nos Estados Unidos, como a Brisa, a Efacec, a 

Critical Software e a têxtil Lameirinho, e outras como a DST Renováveis, Douro Azul, CIN ou A. 

Silva Matos.

O ponto de partida será um jantar hoje em Nova Iorque no restaurante Aldea, do 'chef' luso-

americano George Mendes, onde estará presente o embaixador de Portugal, Nuno Brito, e o 

embaixador dos Estados Unidos em Lisboa, Allan Katz.

Para segunda-feira está previsto um simpósio no New Jersey Institute of Technology, com a 

presença do 'mayor' de Newark, Cory Booker, além dos dois embaixadores.

Ainda no Estado vizinho de Nova Iorque, onde reside uma das maiores comunidades de 

portugueses nos Estados Unidos, a delegação irá visitar um "caso de sucesso" empresarial 

português, a Padaria Vieira´s, e a Câmara de Comércio Luso-Americana de Nova Jérsia. 

Para terça-feira está prevista uma visita à Bolsa de Nova Iorque, onde irá ser tocado o sino de 

abertura da sessão e um encontro no Citi Bank sobre o acesso aos mercados africanos.

No mesmo dia, o Banco Espírito Santo será anfitrião de um almoço sobre oportunidades de 

negócio.

Na quarta-feira tem início o programa em Miami, Flórida, com uma receção pelo Porto de Miami e 

um encontro com a comunidade empresarial local, em que participa o subsecretário do 

Departamento do Comércio norte-americano Francisco Sanchez.

Para quinta-feira está previsto um simpósio sobre "Fazer Negócios em Flórida e Miami-Dade: A 

Experiência Portuguesa", com intervenções de responsáveis da Enterprise Florida e empresários e

gestores portugueses locais.

O superintendente das escolas do condado de Miami-Dade, o luso-americano Alberto Carvalho, 

será o anfitrião de um jantar para a delegação, que irá também receber no dia seguinte, sexta-

feira.

Ainda nesse dia, último do programa, terá lugar uma visita à sede do condado de Miami-Dade e ao

'mayor' Carlos Gimenez, e também ao projeto de telecomunicações 'NAP of the Américas'.

A comitiva empresarial tem como parceiros a Enterprise Florida, cidade de Newark, Aicep Portugal 

Global, Banco Espírito Santo, Câmara de Comércio Luso-Americana, Condado de Miami-Dade, 

Universidade de Ciência e Tecnologia de Nova Jérsia, Citi Bank, Akerman, Caixa Geral de 

Depósitos, Porto de Miami, TAP e Câmara de Comércio Portugal-Flórida.

Na comitiva participam ainda representantes das empresas VivaFit e BodyConcept, além de 

elementos da Fundação Luso-Americana e da sociedade de advogados J.A. Pinto Ribeiro 

Associados.

O Algarve é representado pela Câmara de Tavira, Parque Empresarial de Tavira, Globalgarve e 

Universidade do Algarve.

@Lusa

Este artigo foi escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico.
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15 DE ABRIL DE 2012, 09:05 

Partilhar:    

Vinte empresas e entidades públicas procuram 
oportunidades de negócio nos EUA 

Cerca de 20 empresas e entidades públicas portuguesas chegam hoje aos Estados 

Unidos à procura de oportunidades de negócio em Nova Jérsia, Nova Iorque e em Miami,

iniciativa da Embaixada norte-americana em Lisboa. 

A comitiva inclui algumas empresas já presentes nos Estados Unidos, como a Brisa, a Efacec, a 

Critical Software e a têxtil Lameirinho, e outras como a DST Renováveis, Douro Azul, CIN ou A. 

Silva Matos.

O ponto de partida será um jantar hoje em Nova Iorque no restaurante Aldea, do 'chef' luso-

americano George Mendes, onde estará presente o embaixador de Portugal, Nuno Brito, e o 

embaixador dos Estados Unidos em Lisboa, Allan Katz.

Para segunda-feira está previsto um simpósio no New Jersey Institute of Technology, com a 

presença do 'mayor' de Newark, Cory Booker, além dos dois embaixadores.

Ainda no Estado vizinho de Nova Iorque, onde reside uma das maiores comunidades de 

portugueses nos Estados Unidos, a delegação irá visitar um "caso de sucesso" empresarial 

português, a Padaria Vieira´s, e a Câmara de Comércio Luso-Americana de Nova Jérsia. 

Para terça-feira está prevista uma visita à Bolsa de Nova Iorque, onde irá ser tocado o sino de 

abertura da sessão e um encontro no Citi Bank sobre o acesso aos mercados africanos.

No mesmo dia, o Banco Espírito Santo será anfitrião de um almoço sobre oportunidades de 

negócio.

Na quarta-feira tem início o programa em Miami, Flórida, com uma receção pelo Porto de Miami e 

um encontro com a comunidade empresarial local, em que participa o subsecretário do 

Departamento do Comércio norte-americano Francisco Sanchez.

Para quinta-feira está previsto um simpósio sobre "Fazer Negócios em Flórida e Miami-Dade: A 

Experiência Portuguesa", com intervenções de responsáveis da Enterprise Florida e empresários e

gestores portugueses locais.

O superintendente das escolas do condado de Miami-Dade, o luso-americano Alberto Carvalho, 

será o anfitrião de um jantar para a delegação, que irá também receber no dia seguinte, sexta-

feira.

Ainda nesse dia, último do programa, terá lugar uma visita à sede do condado de Miami-Dade e ao

'mayor' Carlos Gimenez, e também ao projeto de telecomunicações 'NAP of the Américas'.

A comitiva empresarial tem como parceiros a Enterprise Florida, cidade de Newark, Aicep Portugal 

Global, Banco Espírito Santo, Câmara de Comércio Luso-Americana, Condado de Miami-Dade, 

Universidade de Ciência e Tecnologia de Nova Jérsia, Citi Bank, Akerman, Caixa Geral de 

Depósitos, Porto de Miami, TAP e Câmara de Comércio Portugal-Flórida.

Na comitiva participam ainda representantes das empresas VivaFit e BodyConcept, além de 

elementos da Fundação Luso-Americana e da sociedade de advogados J.A. Pinto Ribeiro 

Associados.

O Algarve é representado pela Câmara de Tavira, Parque Empresarial de Tavira, Globalgarve e 

Universidade do Algarve.

@Lusa

Este artigo foi escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico.
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Vinte empresas e entidades públicas procuram oportunidades de negócio nos EUA
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Empresas como a Brisa e a Critical Software participam na missão a Nova Iorque, Nova Jérsia e Miami

15/04/2012 | 14:28 | Dinheiro Vivo Cerca de vinte empresas e entidades públicas portuguesas

chegam hoje aos Estados Unidos à procura de oportunidades de negócio em Nova Jérsia, Nova Iorque

e em Miami, iniciativa da embaixada norte-americana em Lisboa. A comitiva inclui empresas já

presentes nos Estados Unidos, como a Brisa, a Efacec, a Critical Software e a têxtil Lameirinho, e

outras como a DST Renováveis, Douro Azul, CIN ou A. Silva Matos. O ponto de partida será um jantar

hoje em Nova Iorque no restaurante Aldea, do 'chef' luso-americano George Mendes, onde estará

presente o embaixador de Portugal, Nuno Brito, e o embaixador dos Estados Unidos em Lisboa, Allan

Katz. Para segunda-feira está previsto um simpósio no New Jersey Institute of Technology, com a

presença do 'mayor' de Newark, Cory Booker, além dos dois embaixadores. Ainda no Estado vizinho

de Nova Iorque, onde reside uma das maiores comunidades de portugueses nos Estados Unidos, a

delegação irá visitar um "caso de sucesso" empresarial português, a Padaria Vieira's, e a Câmara de

Comércio Luso-Americana de Nova Jérsia. Para terça-feira está prevista uma visita à Bolsa de Nova

Iorque, onde irá ser tocado o sino de abertura da sessão e um encontro no Citi Bank sobre o acesso

aos mercados africanos. No mesmo dia, o Banco Espírito Santo será anfitrião de um almoço sobre

oportunidades de negócio. Na quarta-feira tem início o programa em Miami, Flórida, com uma receção

pelo Porto de Miami e um encontro com a comunidade empresarial local, em que participa o

subsecretário do Departamento do Comércio norte-americano Francisco Sanchez. Para quinta-feira

está previsto um simpósio sobre "Fazer Negócios em Flórida e Miami-Dade: A Experiência

Portuguesa", com intervenções de responsáveis da Enterprise Florida e empresários e gestores

portugueses locais. O superintendente das escolas do condado de Miami-Dade, o luso-americano

Alberto Carvalho, será o anfitrião de um jantar para a delegação, que irá também receber no dia

seguinte, sexta-feira. Ainda nesse dia, último do programa, terá lugar uma visita à sede do condado

de Miami-Dade e ao 'mayor' Carlos Gimenez, e também ao projecto de telecomunicações 'NAP of the

Americas'. A comitiva empresarial tem como parceiros a Enterprise Florida, cidade de Newark, Aicep

Portugal Global, Banco Espírito Santo, Câmara de Comércio Luso-Americana, Condado de Miami-Dade,

Universidade de Ciência e Tecnologia de Nova Jérsia, Citi Bank, Akerman, Caixa Geral de Depósitos,

Porto de Miami, TAP e Câmara de Comércio Portugal-Flórida. Na comitiva participam ainda

representantes das empresas VivaFit e BodyConcept, além de elementos da Fundação Luso-Americana

e da sociedade de advogados J.A. Pinto Ribeiro Associados. O Algarve é representado pela Câmara de
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 Procurar     denota conteÃºdo de acesso restrito Favorito      SÃ¡bado, 14 de Abril de 2012 
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Viva o seu fim-de-semana em SÃ£o BrÃ¡s de 
Alportel

SÃ¡bado, dia 14, convida as famÃlias a mais sÃ¡bado na Quinta, desta 
feita com uma visita ao moinho do Bengado, na companhia do moleiro 
Paulino Neves, comeÃ§ando pelas 10h30 e continuando atÃ© Ã  hora do 
almoÃ§o, pelo 12h30.  

No Mercado Municipal, em mÃªs de abril, Alhos Mil, abrimos alas ao rei da
alimentaÃ§Ã£o mediterrÃ¢nica com uma interessante mostra de produtos Ã 
base de alho. E nesta manhÃ£ primaveril, o mercado acolhe tambÃ©m uma
aÃ§Ã£o  d e  â??pesca de provÃ©rbios popularesâ? ,  dinamizada pela
associaÃ§Ã£o sÃ£o-brasense de defesa do patrimÃ³nio AL-PORTEL. 
 
 

 
 
 
 
E o programa prossegue tarde fora com as ComemoraÃ§Ãµes do mÃªs da
PrevenÃ§Ã£o dos Maus tratos, entre as 14h00 e as 16h00, no Jardim da
Verbena, numa iniciativa conjunta do projeto @ventura e comissÃ£o de
proteÃ§Ã£o de crianÃ§as e jovens, integrando teatro, workshop de danÃ§a,
uma exposiÃ§Ã£o e uma palestra sobre prevenÃ§Ã£o dos maus tratos.  
 
Em MÃªs da DanÃ§a, o PavilhÃ£o Municipal acolhe tambÃ©m, a partir das
15h30 o Workshop de DanÃ§a gratuito â??Ao Ritmo do Mundoâ? ,  com
salsa e kizomba orientado pela professora InÃªs Pereira. 
 
Neste mÃªs de eventos mil, celebra-se ainda o Dia Mundial da SaÃºde, no Ã¢
mbito do qual decorre na Biblioteca Municipal, pelas 16h00, uma sessÃ£o de
esclarecimentos: Verdades e Mitos sobre AlimentaÃ§Ã£o sob orientaÃ§Ã£o
de Marlene Martins (Escola Superior de SaÃºde da Universidade do Algarve). 
 
Para as famÃlias, e porque estamos em 2∆º sÃ¡bado do mÃªs, a Sala Infantil
da Biblioteca apresenta mais SessÃ£o do Tapete Voador â??Uma Festa de
Contos no Dia Internacional do Livroâ? . 
 
Este sÃ¡bado marca tambÃ©m o inÃcio do programa de comemoraÃ§Ãµes da
revoluÃ§Ã£o de 25 de Abril â??Dias de Abrilâ?  com a primeira sessÃ£o do
festival de narraÃ§Ã£o  o ra l  â??contos da liberdadeâ na Biblioteca
Municipal, a partir das 16h00 com a participaÃ§Ã£o do contador LuÃs
Carmelo. 
 
A noite de sÃ¡bado reserva mÃºsica com a atuaÃ§Ã£o do coro da UATI -
Universidade da Terceira Idade do Algarve, pelas 21h30, no ZEM Arte, com
entrada livre, apresentando um grupo formado por jovens com mais de 50
anos que integra no seu reportÃ³rio fados, modas e cantigas da mÃºsica
popular portuguesa.  
 
A manhÃ£ de domingo comeÃ§a cedo, com a Feira das Antiguidades e
Velharias de SÃ£o BrÃ¡s de Alportel, no Parque Roberto Nobre e reserva uma
manhÃ£ dedicada ao reviver de memÃ³rias, com o IX Encontro dos Amigos
dos Velhos Ciclomotores promovido pelo Grupo Desportivo e Cultural de
Machados, com ponto de encontro pelas 09h30, na sede do grupo, para um
passeio pelo concelho com paragem em SÃ£o BrÃ¡s e o â??III Mercadinho
dos Colecionadoresâ?  no espaÃ§o polivalente do Mercado Municipal. 
 
Para os amantes da aventura, a manhÃ£ reserva ainda mais um divertido
desafio do Ciclo de passeios BTT TemÃ¡ticos XDREAM â?? NinguÃ©m fica
para trÃ¡sâ?  com o tema â?? Passeio das Veredas de SÃ£o BrÃ¡sâ? ,  com
ponto de encontro pelas 08h30, no mercado municipal.  
 
E para terminar este fim-de-semana, o Museu do Trajo convida a uma tarde
musical, com mais um encontro do clube de Jazz, pelas 17h00, no domingo,
com a participaÃ§Ã£o do Quinteto â?? Travel Notesâ?  com Pedro Guerreiro
no contrabaixo, Pedro Barroso na guitarra, Marco Reis na percussÃ£o,
Jacques no baixo e Beatriz Franco na flauta e voz.  
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Viva o seu fim-de-semana em SÃ£o BrÃ¡s de 
Alportel

SÃ¡bado, dia 14, convida as famÃlias a mais sÃ¡bado na Quinta, desta 
feita com uma visita ao moinho do Bengado, na companhia do moleiro 
Paulino Neves, comeÃ§ando pelas 10h30 e continuando atÃ© Ã  hora do 
almoÃ§o, pelo 12h30.  

No Mercado Municipal, em mÃªs de abril, Alhos Mil, abrimos alas ao rei da
alimentaÃ§Ã£o mediterrÃ¢nica com uma interessante mostra de produtos Ã 
base de alho. E nesta manhÃ£ primaveril, o mercado acolhe tambÃ©m uma
aÃ§Ã£o  d e  â??pesca de provÃ©rbios popularesâ? ,  dinamizada pela
associaÃ§Ã£o sÃ£o-brasense de defesa do patrimÃ³nio AL-PORTEL. 
 
 

 
 
 
 
E o programa prossegue tarde fora com as ComemoraÃ§Ãµes do mÃªs da
PrevenÃ§Ã£o dos Maus tratos, entre as 14h00 e as 16h00, no Jardim da
Verbena, numa iniciativa conjunta do projeto @ventura e comissÃ£o de
proteÃ§Ã£o de crianÃ§as e jovens, integrando teatro, workshop de danÃ§a,
uma exposiÃ§Ã£o e uma palestra sobre prevenÃ§Ã£o dos maus tratos.  
 
Em MÃªs da DanÃ§a, o PavilhÃ£o Municipal acolhe tambÃ©m, a partir das
15h30 o Workshop de DanÃ§a gratuito â??Ao Ritmo do Mundoâ? ,  com
salsa e kizomba orientado pela professora InÃªs Pereira. 
 
Neste mÃªs de eventos mil, celebra-se ainda o Dia Mundial da SaÃºde, no Ã¢
mbito do qual decorre na Biblioteca Municipal, pelas 16h00, uma sessÃ£o de
esclarecimentos: Verdades e Mitos sobre AlimentaÃ§Ã£o sob orientaÃ§Ã£o
de Marlene Martins (Escola Superior de SaÃºde da Universidade do Algarve). 
 
Para as famÃlias, e porque estamos em 2∆º sÃ¡bado do mÃªs, a Sala Infantil
da Biblioteca apresenta mais SessÃ£o do Tapete Voador â??Uma Festa de
Contos no Dia Internacional do Livroâ? . 
 
Este sÃ¡bado marca tambÃ©m o inÃcio do programa de comemoraÃ§Ãµes da
revoluÃ§Ã£o de 25 de Abril â??Dias de Abrilâ?  com a primeira sessÃ£o do
festival de narraÃ§Ã£o  o ra l  â??contos da liberdadeâ na Biblioteca
Municipal, a partir das 16h00 com a participaÃ§Ã£o do contador LuÃs
Carmelo. 
 
A noite de sÃ¡bado reserva mÃºsica com a atuaÃ§Ã£o do coro da UATI -
Universidade da Terceira Idade do Algarve, pelas 21h30, no ZEM Arte, com
entrada livre, apresentando um grupo formado por jovens com mais de 50
anos que integra no seu reportÃ³rio fados, modas e cantigas da mÃºsica
popular portuguesa.  
 
A manhÃ£ de domingo comeÃ§a cedo, com a Feira das Antiguidades e
Velharias de SÃ£o BrÃ¡s de Alportel, no Parque Roberto Nobre e reserva uma
manhÃ£ dedicada ao reviver de memÃ³rias, com o IX Encontro dos Amigos
dos Velhos Ciclomotores promovido pelo Grupo Desportivo e Cultural de
Machados, com ponto de encontro pelas 09h30, na sede do grupo, para um
passeio pelo concelho com paragem em SÃ£o BrÃ¡s e o â??III Mercadinho
dos Colecionadoresâ?  no espaÃ§o polivalente do Mercado Municipal. 
 
Para os amantes da aventura, a manhÃ£ reserva ainda mais um divertido
desafio do Ciclo de passeios BTT TemÃ¡ticos XDREAM â?? NinguÃ©m fica
para trÃ¡sâ?  com o tema â?? Passeio das Veredas de SÃ£o BrÃ¡sâ? ,  com
ponto de encontro pelas 08h30, no mercado municipal.  
 
E para terminar este fim-de-semana, o Museu do Trajo convida a uma tarde
musical, com mais um encontro do clube de Jazz, pelas 17h00, no domingo,
com a participaÃ§Ã£o do Quinteto â?? Travel Notesâ?  com Pedro Guerreiro
no contrabaixo, Pedro Barroso na guitarra, Marco Reis na percussÃ£o,
Jacques no baixo e Beatriz Franco na flauta e voz.  
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Região Sul > Sociedade > Notícia

Associação Académica da Universidade do Algarve muda de sede
A Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) informou hoje que a sua sede mudará de instalações a partir da próxima segunda-feira, para a antiga biblioteca do Instituto Superior de 

Engenharia da Universidade do Algarve, no Campus da Penha. 

No novo espaço estarão concentrados os seguintes serviços: secretariado, design, gabinete de Desporto, gabinete de Saídas Profissionais, departamento financeiro, departamento de Recursos Humanos e 

Administração, havendo ainda condições para acolher a direção-geral e toda a sua dinâmica de trabalho. 

O atual espaço do gabinete de Saídas Profissionais, no Campus de Gambelas, passará a assegurar também a função de delegação da AAUAlg no citado campus da Universidade do Algarve, continuando junto a 

este espaço a Loja Solidária inaugurada em fevereiro de 2012. 

A direção-geral deliberou a mudança de instalações ?com vista à redução da despesa inerente à manutenção de atividade nos seus atuais espaços de trabalho?. 

A proximidade dos alunos e de outros serviços da AAUAlg foi também um ponto tido em conta nesta decisão que visa, acima de tudo, ?a proteção de postos de trabalho e garantir a coesão de toda a equipa da 

AAUAlg?. 

Redacção DORS
17:27 sexta-feira, 13 abril 2012 
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Cerimónia de apresentação de Ideias do Concurso 
Trans EBT  

Tavira, 13 Abr (Rádio Horizonte Algarve)

Neste sábado, dia 14 de abril, entre as 9h00 e as 13h00, realiza-se no Auditório Vermelho da 

Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, no Campus de Gambelas, a apresentação das 

candidaturas selecionadas no CITrans EBT - concurso de ideias transfronteiriço para a criação de 

empresas. 

Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve

96.9Fm..

Nesta cerimónia, promovida pela Divisão de Empreendedorismo e Transferência de 

Tecnologia (CRIA), os promotores das 33 ideias a concurso farão uma breve 

apresentação, perante um júri composto por um representante da Reitoria da 

Universidade do Algarve; um representante da Reitoria da Universidade de Huelva; 

um representante do CRIA/UAlg; um representante da UHU; um representante da 

Ambifaro; um representante da Andaluc ía Emprende; um representante do 

Município de Faro; e um representante do Parque Cient ífico y Tecnológico de 

Huelva (PCTH).  

Além do júri, assistirão às apresentações os promotores das ideias a concurso e as 

entidades representantes do projeto Trans EBT.  

Este concurso visa promover a cria ção de empresas de cariz transfronteiri ço, 

baseadas no conhecimento produzido na Univers idade do Algarve e na 

Universidade de Huelva. O CITrans EBT é uma das ações do projeto europeu Trans 

EBT - Criação de Empresas de Base. Nesta ação, o CRIA conta com o apoio dos 

seguintes parceiros: Ambifaro, Câmara Municipal de Faro, Andalúcia Emprende, 

Parque Cient ífico e Tecnológico de Huelva e Universidade de Huelva.  

Mais informações: www.cria.pt  

  

Ademar Dias  

A Rádio Horizonte Algarve, RadioHorizonte.com e AlgarveNoticias.com privilegiam 

as not ícias que julgam ter mais interesse para todos os seus ouvintes e leitores, 

principalmente em todos os concelhos algarvios: Albufeira, Alcoutim, Aljezur, 

Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Olhão, Portimão, São Brás de 

Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de Santo António. 

 

Voltar à notícia            
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Candidaturas para concurso de ideias para empresas CITrans EBT são apresentadas amanhã
A apresentação das candidaturas selecionadas no CITrans EBT, um concurso de ideias transfronteiriço para a criação de empresas, está marcada para amanhã, sábado, no auditório vermelho da Faculdade de 

Economia, no campus de Gambelas da Universidade do Algarve. 

Nesta cerimónia, promovida pela Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia (CRIA), os promotores das 33 ideias a concurso farão uma breve apresentação, perante um júri composto por 

representantes da reitoria da Universidade do Algarve, reitoria da Universidade de Huelva, CRIA, UHU, Ambifaro, Andaluc ía Emprende, município de Faro e Parque Científico y Tecnológico de Huelva. 

Além do júri, assistirão às apresentações os promotores das ideias a concurso e as entidades representantes do projeto Trans EBT. A sessão decorre das 9:00 horas às 13:00. 

Este concurso visa promover a criação de empresas de cariz transfronteiriço, baseadas no conhecimento produzido na Universidade do Algarve e na Universidade de Huelva. 

O CITrans EBT é uma das ações do projeto europeu Trans EBT ? Criação de Empresas de Base. 

Redacção DORS
09:51 sexta-feira, 13 abril 2012 
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Rui Vivas dá cartas na literatura
O escritor elvense Rui Miguel Vivas, de

31 anos, lançou há menos de um ano a obra
de poesia intitulada "In Multam Noctem" e
prepara-se para apresentar uma exposição de
pintura e poesia em conjunto com o seu
amigo de infância Luís Rosário no Museu

da Fotografia de Elvas.
Fernando Araújo é o pseudónimo esco-

lhido por Rui Vivas para tudo aquilo que
expressa através das palavras na sua forma
escrita.

A residir em Faro, onde trabalha como téc-
nico de assistência em escala no Aeroporto,
o escritor decidiu criar, em 2004, o blogue
"In Multam Noctem", onde ainda hoje pu-
blica a sua poesia.

O salto do digital para o papel surge no
final de 2010, numa edição de autor, apre-
sentada na Sociedade Recreativa Artística
Farense. Menos de um ano depois, o livro
com o mesmo nome do blogue surge edita-
do pela Chiado Editora, que lhe abriu por-
tas para integrar, em Fevereiro deste ano, uma
antologia de poesia contemporânea portu-
guesa "Entre o sono e o sonho, vol.3".

A sua juventude vivida em Elvas permi-

tiu-lhe desde muito novo nutrir um especial
gosto pela leitura e foi com apenas 14 anos
de idade que participou no primeiro concur-
so literário, tendo ganho uma menção hon-
rosa pelo seu 3º lugar no concurso "Uma
Aventura Literária". Estudou Literatura na
Universidade do Algarve e integrou várias
actividades académicas relacionadas com a
escrita.

O percurso profissional de Rui Vivas co-
meçou, exceptuando alguns part-time, no
Aeroporto de Faro, onde desempenha a fun-
ção de técnico de assistência em escala des-
de 2004. A escrita, principalmente de poe-
sia, tem sido um hobbie que se tem tornado
"sério".

O "passaporte" temporário de regresso a
Elvas acontece a 16 de Junho numa exposi-
ção que une literatura, poesia e amizade.
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