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Universidade do Algarve Apoia Projeto Europeu no âmbito do turismo de natureza
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/02/2012

Meio: CiênciaPT.net

URL: http://www.cienciapt.net/pt/index2.php?option=com_content&task=view&id=105825&p
op=1&page=0&Itemid=367

 

Escrito por CienciaPT

 

 28-Feb-2012

 

 

A Universidade do Algarve e a Ecotrans estão a desenvolver um projeto regional, de âmbito europeu,

denominado FAST-LAIN (Further Action on Sustainable Tourism - Learning Area Innovation Networks),

com o objetivo de interligar agentes do turismo algarvio numa rede de conhecimento. Nesse sentido, e

para inaugurar o projeto, vai realizar-se um workshop intitulado Algarve Nature Tourism Network, às

14h00 do dia 2 de março, no Auditório da Câmara Municipal de Vila do Bispo, com entrada livre. ââ

Este primeiro encontro tem como objetivo apresentar o projeto FAST-LAIN aos parceiros regionais e

iniciar um conjunto de trabalhos que permitirão conhecer as atuais necessidades e desafios dos

empresários e das instituições da região. A iniciativa contará com as presenças de Gordon Sillence,

diretor da Ecotrans e da DestiNet, de Adão Flores, professor da Universidade do Algarve e coordenador

do FAST-LAIN na região, de João Ministro, Engenheiro do Ambiente e especialista em Turismo da

Natureza, e de Paulo Bota, da Enterprise Europe Network.  Sobre o projeto  O FAST-LAIN é

desenvolvido pela Ecotrans Network for Sustainable Tourism Development e financiado pelo Programa

de Inovação e Competitividade da Comissão Europeia, que, desde 1992, reúne 14 países ao nível

europeu, incluindo Portugal.  Este projeto, denominado na região por Algarve Nature Tourism

Network, pretende ligar agentes regionais numa rede de conhecimento, promovendo a partilha de

informação desde a conceção dos produtos até à sua comercialização, no âmbito do turismo

sustentável.  Por um lado, ambiciona assumir-se como um mercado virtual do turismo sustentável,

quer para consumidores, quer para produtores de serviços turísticos, uma vez que permite a

integração e promoção num portal europeu - DestiNet. Por outro, pretende-se colmatar algumas

necessidades de informação e até mesmo de formação neste âmbito, de modo a que, através de uma

rede de organizações, as boas práticas da região sejam divulgadas num portal europeu e sejam tidas

como referência para outras empresas que pretendam distinguir-se pela qualidade dos seus bens e

serviços e pela sustentabilidade da sua atuação.
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Bolsa de Investigação para mestre - área de Engenharia do Ambiente

Escrito por CienciaPT    

26-Feb-2012 

Atribuição de bolsas no âmbito de projectos e Instituições de I&D

 

 

 
Título: 1 Bolsa de Investigação para Mestre 
 
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI-Mestre) no âmbito do projecto “Temperatura, regime de precipitação e condições do
solo no Sudoeste da Península Ibérica num clima mais quente - índices do passado”, PTDC/AAC-LI/100916/2008-SIPCLIP, financiado por fundos nacionais através
da FCT/MCTES, nas condições abaixo referidas. 
  
 
Área Científica: Engenharia do Ambiente 
  
 
Requisitos de admissão: Mestrado em Engenharia do Ambiente ou em áreas afins. Será dada preferência aos candidatos que tenham Experiência na realização de
trabalhos em análise de água com Analisador por Injeção em Fluxo Contínuo (FIA) e Formação na área para a qual é aberto o concurso. 
  
  
Plano de trabalhos: Os trabalhos a desenvolver consistem na recolha periódica de água subterrânea, meteorológica e de gotejamento em cavidades cársicas bem como a
sua análise (nutrientes e isótopos) (Tarefas 2.1 e 2.2). O trabalho desenvolvido deverá permitir obter o registo anual das características das gotas de formação de
espeleotemas bem como o registo anual de condições meteorológicas para se poder desenvolver um modelo de correlação entre a precipitação calcária e as condições
meteorológicas. 
  
 
Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica); Regulamento da Formação Avançada e
Qualificação de Recursos Humanos 2010. 
  
 
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Centro de Investigação Marinha e Ambiental – CIMA – da Universidade do Algarve, sob a orientação científica da
Professora Doutora Cristina Veiga-Pires. 
  
 
Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá à duração de 12 meses, com início previsto em Março de 2012. 
  
 
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a € 980, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, I.P. no
País (http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores). A bolsa será paga mensalmente por transferência bancária. 
 
Métodos de selecção: Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes: a avaliação curricular e se necessário para desempate uma entrevista, com a respectiva
valoração de 10 em cada momento de seleção, valendo 50% cada um. 
  
 
Composição do Júri de Selecção: O júri responsável pela selecção, formado por três Doutores efectivos e 1 suplente, será constituído por: 
  
- Cristina Carvalho Veiga-Pires ( Presidente do Júri); 
- Jaime Aníbal ( Vogal efectivo); 
- Delminda Moura( Vogal efectivo); 
- José Inácio de Jesus Rodrigues (Vogal Suplente) 
  
 
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de lista ordenada por nota final obtida afixada em local
visível e público do CIMA, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de correio eletrónico. 
 
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no período de 08/03/2012 a 21/03/2012. 
  
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 deverão ser remetidas por correio para: Cristina Veiga-Pires, Universidade do Algarve / FCT Ed. 7, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro, Ref.ª 
SIPCLIP-Bolsa BI4 ou por email para Este endereço de e-mail está protegido contra spam bots, pelo que o JavaScript terá de estar activado para que possa visualizar
o endereço de email  
 
A Universidade do Algarve reserva-se o direito de anular o procedimento de concurso de atribuição de bolsa, no âmbito do Projecto em referência, caso não se venha
a efectivar a outorga do respectivo contrato com a entidade financiadora.  
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Bolsa de Investigação para mestre - área de Engenharia do Ambiente

Escrito por CienciaPT    

26-Feb-2012 

Atribuição de bolsas no âmbito de projectos e Instituições de I&D

 

 

 
Título: 1 Bolsa de Investigação para Mestre 
 
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI-Mestre) no âmbito do projecto “Temperatura, regime de precipitação e condições do
solo no Sudoeste da Península Ibérica num clima mais quente - índices do passado”, PTDC/AAC-LI/100916/2008-SIPCLIP, financiado por fundos nacionais através
da FCT/MCTES, nas condições abaixo referidas. 
  
 
Área Científica: Engenharia do Ambiente 
  
 
Requisitos de admissão: Mestrado em Engenharia do Ambiente ou em áreas afins. Será dada preferência aos candidatos que tenham Experiência na realização de
trabalhos em análise de água com Analisador por Injeção em Fluxo Contínuo (FIA) e Formação na área para a qual é aberto o concurso. 
  
  
Plano de trabalhos: Os trabalhos a desenvolver consistem na recolha periódica de água subterrânea, meteorológica e de gotejamento em cavidades cársicas bem como a
sua análise (nutrientes e isótopos) (Tarefas 2.1 e 2.2). O trabalho desenvolvido deverá permitir obter o registo anual das características das gotas de formação de
espeleotemas bem como o registo anual de condições meteorológicas para se poder desenvolver um modelo de correlação entre a precipitação calcária e as condições
meteorológicas. 
  
 
Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica); Regulamento da Formação Avançada e
Qualificação de Recursos Humanos 2010. 
  
 
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Centro de Investigação Marinha e Ambiental – CIMA – da Universidade do Algarve, sob a orientação científica da
Professora Doutora Cristina Veiga-Pires. 
  
 
Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá à duração de 12 meses, com início previsto em Março de 2012. 
  
 
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a € 980, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, I.P. no
País (http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores). A bolsa será paga mensalmente por transferência bancária. 
 
Métodos de selecção: Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes: a avaliação curricular e se necessário para desempate uma entrevista, com a respectiva
valoração de 10 em cada momento de seleção, valendo 50% cada um. 
  
 
Composição do Júri de Selecção: O júri responsável pela selecção, formado por três Doutores efectivos e 1 suplente, será constituído por: 
  
- Cristina Carvalho Veiga-Pires ( Presidente do Júri); 
- Jaime Aníbal ( Vogal efectivo); 
- Delminda Moura( Vogal efectivo); 
- José Inácio de Jesus Rodrigues (Vogal Suplente) 
  
 
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de lista ordenada por nota final obtida afixada em local
visível e público do CIMA, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de correio eletrónico. 
 
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no período de 08/03/2012 a 21/03/2012. 
  
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 deverão ser remetidas por correio para: Cristina Veiga-Pires, Universidade do Algarve / FCT Ed. 7, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro, Ref.ª 
SIPCLIP-Bolsa BI4 ou por email para Este endereço de e-mail está protegido contra spam bots, pelo que o JavaScript terá de estar activado para que possa visualizar
o endereço de email  
 
A Universidade do Algarve reserva-se o direito de anular o procedimento de concurso de atribuição de bolsa, no âmbito do Projecto em referência, caso não se venha
a efectivar a outorga do respectivo contrato com a entidade financiadora.  
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ENTREVISTA | Jornal do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/02/2012

Meio: Jornal do Algarve.pt

URL: http://www.jornaldoalgarve.pt/category/entrevista/

 

Home   ENTREVISTA   Você está navegando pelos resultados de  "ENTREVISTA"  

 

 

  

 

"Aquilo a que suponho chama Crítica intuicionista não é para mim simples epiderme: implica o dom de

intuição justa ou clarividente, ou fina - o que em meu entender é coisa rara, preciosa, nada

superficial" José Régio- 27-11-1968 A Antologia Poética - 1988-2008 - que Manuel Neto dos Santos

reuniu e publicou na passada primavera [...]

 

 

 

 

 

February 28th, 2012 | Publicado em  ENTREVISTA  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

Para o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), a

entidade pública "até pode continuar a existir", mas a área da promoção "deve passar a ser da

responsabilidade dos privados". Em entrevista ao Jornal do Algarve, o empresário e dirigente

associativo teceu duras críticas à forma como tem sido feita a [...]
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January 19th, 2012 | Publicado em  ALGARVE ,  ENTREVISTA ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

Ultimamente, há quem sugira no nosso país que as dívidas não são para pagar. Não é assim que

pensa o presidente da câmara de Portimão, que declarou 2012 como o "ano de guerrilha à dívida".

Segundo Manuel da Luz, o total das dívidas do município aos fornecedores ascendem aos 130 milhões

de euros, mas serão [...]

 

 

 

 

 

January 4th, 2012 | Publicado em  ALGARVE ,  ENTREVISTA ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

Nem futebolista, nem astronauta. Tiago Bonito sempre sonhou ser um grande chef cozinheiro. Com

apenas 25 anos, o jovem comanda dois restaurantes numa unidade de cinco estrelas, em Armação de

Pêra, e acaba de vencer o concurso Chefe Cozinheiro do Ano 2011. O prémio inclui um estágio num

restaurante de Chicago (EUA), classificado em sétimo [...]

 

 

 

 

 

December 25th, 2011 | Publicado em  ALGARVE ,  ENTREVISTA ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

- garante Martins dos Santos, o novo presidente da Administração Regional de Saúde do Algarve
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(ARS). Ao JA falou sobre a forma como irá gerir os serviços de saúde da região numa fase em que o

orçamento deverá ter um corte na ordem dos 10 a 15 por cento. Admitindo que a saúde é uma [...]

 

 

 

 

 

November 19th, 2011 | Publicado em  ENTREVISTA ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

Entrevista com o mentor do projeto, Paulo Cunha As sessões de Música de pais para filhos

completaram dez anos consecutivos de atividade. Um projeto concebido e implementado no Algarve

com o intuito de promover atividades diferentes para pais e filhos interagirem ao mesmo tempo que

inicia as crianças à música nas suas mais diferentes facetas [...]

 

 

 

 

 

November 12th, 2011 | Publicado em  ENTREVISTA ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

Entrevista com Saul Neves de Jesus, investigador da UALG na área da psicologia positiva Nas últimas

semanas foram divulgados os resultados de um estudo que revela que os portugueses são dos povos

mais infelizes do mundo. A Universidade do Algarve (UALG) tem vindo a realizar investigações na área

da psicologia positiva no âmbito dos mestrados [...]

 

 

 

 

 

November 5th, 2011 | Publicado em  ENTREVISTA ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 
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Paulo Ribeiro, da organização da "Marcha dos Indignados" no Algarve, em entrevista ao JA No passado

sábado, 15 de outubro, as ruas capital algarvia receberam a "marcha dos indignados" em sintonia com

marchas realizadas em vários pontos do país e do mundo. Entre 2500 e 3000 pessoas saíram à rua

para reivindicar uma democracia participativa [...]

 

 

 

 

 

October 22nd, 2011 | Publicado em  ALGARVE ,  ENTREVISTA ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

Vila Real de Santo António (VRSA) acolhe esta semana (de quinta-feira até sábado) o Congresso

Internacional de Cidades e Entidades do Iluminismo, uma iniciativa da Associação Internacional de

Cidades e Entidades do Iluminismo (AICEI), que durante este ano está a ser presidida pelo município

vila-realense. José Carlos Barros, vice-presidente e vereador da Cultura da Câmara [...]

 

 

 

 

 

October 3rd, 2011 | Publicado em  ALGARVE ,  ENTREVISTA ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais 

 

 

 

 

  

 

Presidente do NERA faz o Raio-X económico regional em entrevista ao JA. Empresário, ex-secretário

de Estado do Turismo e presidente da Associação Empresaria da Região do Algarve (NERA), Vitor Neto
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continua a ser uma personalidade de destaque na região não só pela experiência e trabalho como

também pela sua capacidade de análise crítica que sai [...]

 

 

 

 

 

July 16th, 2011 | Publicado em  ENTREVISTA ,  ÚLTIMAS  |  Leia Mais
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Rally de Portugal com novidades em 2012
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/02/2012

Meio: Luso Motores.com

URL: http://www.lusomotores.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=12525&p
op=1&page=0&Itemid=1

 

As especiais nocturnas, o regresso de troços históricos e a nova "power stage" são alguns dos novos

ingredientes que prometem continuar a fazer do Vodafone Rally de Portugal uma prova de eleição

 

 29-Fev-2012

 

 Items Relacionados:

A edição de 2012 do Vodafone Rally de Portugal, que vai decorrer de 29 de Março a 1 de Abril, foi

apresentada esta terça-feira em Lisboa e vai trazer diversas novidades em relação ao evento do ano

passado. A organização promete grande animação pelas estradas do Baixo Alentejo e Algarve, após o

arranque em Lisboa, num emocionante confronto desportivo entre os nomes mais sonantes do

Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) que seguramente fará vibrar os milhares de adeptos que vão

marcar presença ao longo do percurso da prova.

A apresentação da prova contou com as intervenções de Carlos Barbosa, presidente do Automóvel

Clube de Portugal (ACP), entidade organizadora, António Carriço, director de Marca e de Comunicação

da Vodafone, principal patrocinador, Luiz Pinto de Freitas, presidente da Federação Portuguesa de

Automobilismo e Karting, Frederico Costa, presidente do Turismo de Portugal, e Pedro Almeida,

director da prova.

Ainda antes do arranque, a 24 de Março, como forma de promover o Vodafone Rally de Portugal, o

ACP leva a cabo o Fafe World Rally Sprint, com o apoio da edilidade local, iniciativa que promete

devolver o troço de Fafe/Lameirinha à ribalta do mundo dos ralis, com toda a emoção dos seus saltos

e a animação dos milhares e milhares de pessoas na zona do Confurco. Trata-se de uma exibição, sob

a forma de um  rally sprint , que reunirá os principais carros e pilotos presentes na quarta prova do

Mundial.

O Fafe World Rally Sprint terá lugar no cenário privilegiado do troço de Fafe/Lameirinha, aproveitando

os últimos seis quilómetros da classificativa. Verdadeiro troço cronometrado, o evento realizar-se-á

com base em duas mangas de qualificação e uma final, a que acederão os pilotos mais rápidos.

"Com a realização do troço de Fafe devolvemos o Rali de Portugal ao Norte, e só espero que não haja

os problemas de segurança do passado. Acho que esta será uma merecida homenagem às especiais

do Norte", afirmou Carlos Barbosa, falando sobre o evento que será organizado ainda antes do

arranque do rali.
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Disputado entre 29 de Março a 1 de Abril, o Rally de Portugal 2012 terá uma extensão total de

1564,26 quilómetros, incluindo 22 provas de classificação, num total de 434,77 quilómetros, ou seja,

uma percentagem de 27,8 face à distância total e uma média de 19,76 quilómetros por classificativa,

o que confere desde logo uma intensa competitividade ao evento.

Em moldes gerais, existem três grandes alterações comparativamente às edições anteriores: a

introdução de três classificativas nocturnas; as duas especiais disputadas no concelho de Tavira; a

nova "power stage", de extensão mais reduzida. Outra mudança para este ano é a substituição do

"shakedown" pela "qualifying stage", que assume as características de uma verdadeira especial,

oferecendo a oportunidade dos mais rápidos  escolherem  a sua ordem de partida para o primeiro dia

de prova, uma vez que a largada será feita pela ordem invertida da classificação desta fase de

qualificação.

Repetindo a fórmula que obteve grande sucesso em 2011, o início competitivo da etapa lusa do WRC

2012 terá como cenário o majestoso enquadramento da Praça do Império, com a realização da super

especial de Lisboa, que certamente irá atrair, mais uma vez, milhares de espectadores à zona do

Mosteiro dos Jerónimos e do Centro Cultural de Belém.

Depois do arranque na capital, tudo será diferente, pois o regresso ao sul do país será feito numa

ligação por estrada até Ourique, palco de uma neutralização antes das três classificativas nocturnas.

Para esta fase da prova, a organização teve em conta todas as questões de segurança que essas

classificativas apresentam, reduzindo desde logo a sua extensão, com uma média de 12 quilómetros,

ou seja, cerca de metade da média das restantes especiais.

Por outro lado, foi reduzida para mais de metade a distância habitual entre os postos de rádio, o que

permitirá uma mais rápida detecção de qualquer problema. Neste campo, importa ainda destacar que

estará disponível um helicóptero ambulância com capacidade de voar à noite, em caso de qualquer

emergência, estando ainda previstos dois heliportos na zona, também eles operacionais nessas

condições.

Os três troços cronometrados a disputar são: Gomes Aires, na distância de 10,19 quilómetros,

totalmente novo; Santa Clara, com 14,29 quilómetros, versão mais curta da anterior especial; e

Ourique, num total de 11,1 quilómetros, em que metade será totalmente nova face à anterior versão.

"São três classificativas sem a luz do dia, o que não se verificava desde 2001. É uma iniciativa muito

aplaudida pela FIA e cujo sucesso pode ser determinante para a sua futura inclusão nas outras provas

do campeonato", referiu Pedro Almeida, sublinhando a constante inovação do rali lusitano. Também

Carlos Barbosa destacou o regresso das especiais nocturnas, recordando as míticas edições da Serra

de Sintra, uma das imagens de marca do antigo rali português.

Concretizando o desejo que a Câmara Municipal de Tavira manifestou em voltar a acolher o rali no seu

concelho, foram incluídas em 2012 classificativas nessa zona, algo que não acontecia desde 2007.

Esta fase da prova marca ainda o regresso da especial de S. Brás de Alportel ao programa da prova,

sendo os seguintes os troços deste segundo dia de prova: Tavira, com 25,01 quilómetros, totalmente

novo; Alcarias, num total de 25,15 quilómetros, com 70% de percurso novo; e S. Brás de Alportel,

com 16,18 quilómetros, semelhante à versão de 2010.

O terceiro dia do Vodafone Rally de Portugal 2012, 31 de Março, não apresenta qualquer alteração
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face à edição do ano anterior, incluindo um conjunto de três classificativas: Almodôvar, com 26,22

quilómetros; Vascão, perfazendo 25,29 quilómetros; e Loulé, na distância de 22,57 quilómetros.

Tal como sucedeu em 2011, os concorrentes do Open de ralis, o campeonato da especialidade mais

pujante no nosso país, foram desafiados a animarem o terceiro dia de prova, disputando os troços de

Almodôvar, Vascão e Loulé no intervalo das duas passagens dos concorrentes do WRC. Limitado a 30

participantes, o Open irá proporcionar um espectáculo adicional aos espectadores que acorrerem a

essas classificativas, num despique que em 2011 foi ganho por Ricardo Teodósio e que agora promete

uma vez mais "casa cheia".

Disputado a 1 de Abril, o derradeiro dia do Vodafone Rally de Portugal apresenta a última grande

novidade desta edição, com a introdução de uma nova e curta classificativa, que será o palco do

"power stage", que servirá para atribuir pontos extra em termos de Mundial de Ralis para os três

melhores tempos, prometendo um excelente espectáculo televisivo. O programa prevê duas

passagens pelas seguintes classificativas: Silves, com 21,42 quilómetros, sem alterações; Santana da

Serra, num total de 31,04 quilómetros, idêntico a 2011; e Sambro, num total de 5,08 quilómetros,

utilizando a parte do troço de Santa Clara que não será realizada no primeiro dia de prova.

Grande relevância económica

Numa outra vertente, conforme Carlos Barbosa e Pedro Almeida realçaram, é fundamental salientar o

facto de o Vodafone Rally de Portugal ser, desde 2007 e de uma forma consolidada, o acontecimento

desportivo com maior retorno económico para o nosso país depois do Euro 2004.

De acordo com um estudo elaborado por um instituto especializado independente, a Universidade do

Algarve, o impacto positivo directo na economia da região onde a prova se desenrola, em particular o

Baixo Alentejo e o Algarve, foi de quase 50 milhões de euros, um número muito significativo, por se

registar numa época baixa do turismo naquela zona, e sobretudo se tivermos em conta que 61,3%

desta receita correspondeu a exportação de serviços, uma vez que os gastos foram realizados por

pessoas ou entidades residentes no estrangeiro.

Igualmente muito interessante é o registo de um retorno em termos de notoriedade internacional para

o país, medido apenas pela exposição nas diversas cadeias de televisão, que atingiu o valor de 42,16

milhões de euros, elevando assim para quase 92 milhões de euros o impacto económico do Vodafone

Rally de Portugal 2011.

Segundo Carlos Barbosa,  2012 vai ser o ano em que a prova vai ter o maior retorno de sempre , com

um valor que deverá rondar os 95 milhões de euros, de acordo com as expectativas da organização,

que este ano reduziu o orçamento para cerca de 3,5 milhões de euros.

Apesar da redução da verba disponibilizada pelo Turismo de Portugal, para cerca de 800 mil euros,

devido ao  ano complicado  que se vive, Frederico Costa frisou que o Rally de Portugal é um dos

eventos em que a entidade que dirige se vai focar. O responsável sublinhou que a prova  vale mesmo

a pena , uma vez que oferece mediatização do país, de Norte a Sul, cria fluxos turísticos, tendo um

impacto directo na economia, e ainda anima a região algarvia, que, segundo Frederico Costa,

necessita de grandes eventos que consigam chamar mais turistas.

Duelo Citroen-Ford

e Araújo em acção
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Em termos desportivos, tudo parece indicar que o duelo Citroen-Ford, que tem marcado as últimas

edições do Mundial de Ralis, poderá agora ter contornos ainda mais interessantes, com a formação

liderada por Malcolm Wilson a tentar interromper uma superioridade que a marca e os pilotos

franceses têm manifestado nas últimas quatro edições "mundiais" da prova lusa, depois de duas

vitórias do incontornável Sebastien Loeb e outras tantas de Sebastien Ogier.

É necessário recuar até ao ano de 1999 para verificar o último triunfo da Ford em Portugal, através do

malogrado Colin McRae, pelo que o norueguês Petter Solberg e o finlandês Jari-Matti Latvala partirão

para Portugal com o desejo de demonstrar que a superioridade exibida na Suécia também poderá

suceder em provas de piso de terra. Por outro lado, o campeão do mundo, Loeb, e o seu colega de

equipa, o finlandês Mikko Hirvonen, tudo irão fazer para manter a Citroen no lugar mais alto do pódio,

tudo isto gerando a perspectiva de um duelo apaixonante, que poderá colocar bem alta a fasquia

competitiva da 46ª edição do Vodafone Rally de Portugal.

Este ano, há ainda que contar com o atractivo de existir uma equipa oficial com as cores nacionais, a

WRC Team Mini Portugal, que conta com o português Armindo Araújo, acompanhado do navegador

Miguel Ramalho, e o brasileiro Paulo Nobre. A formação lusa irá certamente contribuir para levar ao

rubro os muitos espectadores que não deixarão de "puxar" pelo seu compatriota, num motivo de

entusiasmo extra para a competição.

Presente na cerimónia de apresentação da jornada lusa do WRC, à qual teceu grandes elogios,

Armindo Araújo referiu estar ansioso pelo arranque, mas mostrou-se confiante em conseguir  estar ao

melhor nível  e efectuar uma boa prova:  Vou dar o meu melhor, frente ao meu povo. Vou lutar pelo

top 10 . Para o piloto luso, a pressão de correr em casa é  positiva  e  a motivação está em alta .

Na lista de inscritos irão surgir ainda mais nomes sonantes, uma vez que a previsão aponta para um

total superior a 20 carros WRC, entre os Citroen DS3, os Ford Fiesta e os Mini John Cooper Works, o

que por si só constitui uma excelente garantia para uma classificação muito disputada. Destaque ainda

para a presença do vencedor das duas últimas edições da prova, o francês Sebastien Ogier, inscrito

pela Volkswagen Motorsport com um Skoda Fabia S2000. Apesar de as suas aspirações não serem

semelhantes às das últimas edições, Ogier será um dos pilotos a ter em conta em 2012.

Finalmente, referência ainda para a presença dos principais interessados pela conquista do título

nacional de ralis, entre os quais o campeão de 2011, Ricardo Moura, em busca da revalidação do seu

ceptro, e para a estreia da WRC Academy 2012, um aliciante programa promocional destinado a

jovens valores e que, à semelhança do que já sucedera no ano passado, terão em Portugal a sua

primeira experiência competitiva aos comandos de um Ford Fiesta R2. Entre os jovens pilotos que

entrarão em acção, destaque para o madeirense João Silva, que acaba de confirmar a sua presença

nesta iniciativa.
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A18

Explicador Química Analítica (m/f) (29-02-12)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/02/2012

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/Emprego/Emprego-Nacional/content/Explicador-Quimica-
Analitica-mf-29-02-12?viewall=true&print=true

 

Centro de Explicações Zerodúvidas

 

 Zona: Faro

 

 Empresa: ZeroDuvidas, Lda

 

 Categoria: Educação / Formação

 

 Tipo: Part-Time

 

 Referencia # 1419135

 

 Data: 28-2-2012

 

 Anúncio:

 

 O Centro de Explicações Zerodúvidas, situado junto à Universidade do Algarve (Campus das

Gambelas) procura explicadores para Química Analítica, Química Geral e Química-Física do Ensino

Superior.

 

 Os interessados devem enviar CV para

 

 (Publicado em a 28-02-12)

 

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

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

Twitter em]

 

 

Página 18



A19

Festival de Tunas Mistas da Universidade do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/02/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=125259

 

A Real Tuna Infantina/Tuna Mista da Universidade do Algarve vai organizar, dia 24 de março, o

Festival de Tunas Mistas da Universidade do Algarve, uma iniciativa de carácter beneficente com a

presença de quatro tunas portuguesas.

 

 Com o objetivo de divulgar não só a UAlg mas também o distrito de Faro, o evento contará com as

atuações da Escstunis - Tuna Mista da Escola Superior de Comunicação Social, (Lisboa), Tuna Médica

de Lisboa, Estatuna - Tuna Mista de Abrantes e Taiscte - Tuna Académica do ISCTE.

 

 As receitas deste festival, marcado para o grande auditório da UAlg, no campus de Gambelas, às

21:30 horas, revertem a favor do Centro de Apoio ao Sem Abrigo (CASA).

 

 Redacção DORS

 

 11:07 terça-feira, 28 fevereiro 2012
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A20

Orquestra do Algarve inicia Concertos de Primavera
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/02/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=125262

 

Alcoutim, Faro, Lagoa, Tavira e Portimão serão palco de concertos da Orquestra do Algarve durante o

próximo mês de março, destacando-se mais um Concerto Promenade, o seguimento do Ciclo de

Música de Câmara e o encerramento do Ciclo de Música Inglesa.

 

 No primeiro sábado do mês, John Avery dirige a Orquestra do Algarve na Igreja Matriz de Giões, em

Alcoutim. O reportório inclui obras de Philip Lane, William Walton, John Rutter, Percy Grainger, Felix

Mendelssohn, Edward Elgar e Karl Jenkins.

 

 No dia 6 de março terá lugar o segundo Concerto Pedagógico do Ciclo 2012, como habitualmente no

Teatro das Figuras, em Faro. No período da tarde haverá novamente lugar para o projeto A Escola

recebe a OA, em várias escolas da região.

 

 O terceiro concerto do Ciclo de Concertos Promenade estará centrado numa família que pode ser vista

ao fundo do palco, atrás de todos os naipes - a família da percussão. Os concertos, dirigidos por João

Tiago Santos, estão agendados para o dia 18 de março, no Teatro das Figuras, em Faro, e no

Auditório Municipal de Lagoa.

 

 A Orquestra do Algarve apresenta-se em formato de agrupamento de música de câmara na Igreja do

Carmo de Tavira e no Museu Municipal de Faro, no dia 24 de Março, e, no dia seguinte, na Igreja do

Colégio, em Portimão. Os concertos estão inseridos no Ciclo de Música de Câmara e são de entrada

livre.

 

 A música inglesa volta a estar em destaque no último fim-de-semana de março, primeiro na

Universidade do Algarve, a 30, e, no dia seguinte, a 31, no Teatro Municipal de Portimão - TEMPO,

marcando assim o encerramento do ciclo, iniciado no passado mês de janeiro.

 

 O reportório inclui peças de alguns dos mais prestigiados compositores britânicos, estando a direção

musical a cargo de Pedro Neves, Maestro Titular da Orquestra do Algarve.

 

 Redacção DORS
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 08:15 quarta-feira, 29 fevereiro 2012
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A22

Universidade do Algarve e Ecotrans apoiam projeto europeu no âmbito do turismo de
natureza
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/02/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=125297

 

A Universidade do Algarve e a Ecotrans estão a desenvolver um projeto regional de âmbito europeu,

denominado FAST-LAIN, que visa interligar agentes do turismo algarvio numa rede de conhecimento

na área do turismo de natureza.

 

 Nesse sentido, e para inaugurar o projeto, vai realizar-se um workshop intitulado Algarve Nature

Tourism Network, na sexta-feira, 2 de março, às 14:00 horas, no auditório da Câmara Municipal de

Vila do Bispo, com entrada livre.

 

 Este primeiro encontro tem como objetivo apresentar o projeto FAST-LAIN (Further Action on

Sustainable Tourism - Learning Area Innovation Networks) aos parceiros regionais e iniciar um

conjunto de trabalhos que permitirão conhecer as atuais necessidades e desafios dos empresários e

das instituições da região.

 

 A iniciativa contará com as presenças de Gordon Sillence, diretor da Ecotrans e da DestiNet, de Adão

Flores, professor da Universidade do Algarve e coordenador do FAST-LAIN na região, de João Ministro,

engenheiro ambiental e especialista em turismo da natureza, e de Paulo Bota, da Enterprise Europe

Network.

 

 O FAST-LAIN é desenvolvido pela Ecotrans Network for Sustainable Tourism Development e

financiado pelo Programa de Inovação e Competitividade da Comissão Europeia, que, desde 1992,

reúne 14 países ao nível europeu, incluindo Portugal.

 

 Este projeto, denominado na região por Algarve Nature Tourism Network, pretende ligar agentes

regionais numa rede de conhecimento, promovendo a partilha de informação desde a conceção dos

produtos até à sua comercialização, no âmbito do turismo sustentável.

 

 Por um lado, "ambiciona assumir-se como um mercado virtual do turismo sustentável, quer para

consumidores, quer para produtores de serviços turísticos, uma vez que permite a integração e

promoção num portal europeu", o DestiNet.
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 Colmatar algumas necessidades de informação e até mesmo de formação neste âmbito, de modo a

que, através de uma rede de organizações, as boas práticas da região sejam divulgadas num portal

europeu e sejam tidas como referência para outras empresas que pretendam distinguir-se pela

qualidade dos seus bens e serviços e pela sustentabilidade da sua atuação, é a outra meta.

 

 Mais informações através do endereço eletrónico fastlain.algarve@gmail.com.

 

 Redacção DORS

 

 07:40 quarta-feira, 29 fevereiro 2012
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A24

Rali de Portugal pode ter impacto de 95 milhões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/02/2012

Meio: Económico Online

URL: http://economico.sapo.pt/noticias/rali-de-portugal-pode-ter-impacto-de-95-
milhoes_139120.html

 

Previsão é de Fernando Perna, responsável pelo estudo anual da Universidade do Algarve sobre o

evento. Prova de 29 de Março a 1 de Abril.

 

 

Depois dos 85 milhões de euros em 2010 e dos 91,8 milhões do ano passado em impacto económico,

segundo estudo da Universidade do Algarve, o Rali de Portugal "pode chegar aos 95 milhões de euros

em 2012". Quem o diz é o responsável do estudo, Fernando Perna, professor de Economia Aplicada e

coordenador do Centro Internacional de Investigação em Território e Turismo na Universidade

algarvia. O docente suporta a previsão "na capacidade de adaptação e resistência da prova em clima

económico adverso", bem como nas mudanças feitas para este ano "que vão atrair muitos visitantes

do Norte da Península Ibérica".

 

 

A prova é apresentada hoje em Lisboa, vai decorrer de 29 de Março a 1 de Abril, começa com a super-

especial da capital, mas antes, no dia 24, realiza-se a acção promocional que recupera a mítica

classificativa de Fafe-Lameirinha. "No ano passado tivemos 40 mil pessoas em Lisboa. Desta vez, além

dos milhares de portugueses no Norte, vai chegar muita gente da Galiza para acompanhar em Fafe",

sublinha Carlos Barbosa, líder do ACP, responsável pela organização. A grande diferença, além de

"devolver ao Norte o cheiro ao tradicional rali", é que "a prova começava no Algarve e vinha a Lisboa

para a super-especial dos Jerónimos. Desta vez começa aqui e segue em rali rumo ao Algarve, tendo

as especiais nocturnas no Alentejo com muita gente e um foco de atracção especial".

 

 

Barbosa especifica alguns pontos da estratégia seguida para 2012: "As duas anteriores edições, em

especial a primeira, saíram prejudicadas em questões de divulgação face à falência da North One

Sport. Tendo o Turismo de Portugal como um dos principais patrocinadores era preciso assegurar uma

cobertura pelo menos tão eficaz, mas fizemos mais do que isso: além do que estava garantido através

da FIA negociámos com outras plataformas, por exemplo o Eurosport, no sentido de ampliar a

divulgação da prova."
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A26

Desporto | Económico
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/02/2012

Meio: Económico Online

URL: http://economico.sapo.pt/noticias/cat/desporto_27.html

 

Futebol   00:05

  Portugal ajusta Euro em Varsóvia   Último particular antes da lista final é hoje. António Oliveira

analisa os eleitos de Bento.

 0 comentários  |  ler mais

 

 

 Olimpismo   00:05

  Jogos de Londres valem seis mil milhões   Estudo da Visa Europe avalia impacto económico da prova

a curto e longo prazo.

 0 comentários  |  ler mais

 

 

 Futebol   28/02/12

  Mário Figueiredo propõe liguilha para ter 18 clubes na primeira divisão   Mário Figueiredo apresenta

plano de alargamento da Liga a 12 de Março.

 1 comentários  |  ler mais

 

 

 Automobilismo   28/02/12

  Rali de Portugal pode ter impacto de 95 milhões   Previsão é de Fernando Perna, responsável pelo

estudo anual da Universidade do Algarve sobre o evento. Prova de 29 de Março a 1 de Abril.

 7 comentários  |  ler mais

 

 

 Futebol   28/02/12

  Portugueses correm risco de perder bilhetes   Procura de ingressos para o Europeu abaixo do

esperado.

 3 comentários  |  ler mais
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 Metereologia   27/02/12

  Seca atinge 75% do território português   Três quartos do país com problemas, mas com albufeiras a

70% da sua capacidade de armazenamento.

 0 comentários  |  ler mais

 

 

 Futebol   27/02/12

  Benfica-Porto joga-se em ponto de equilíbrio   Derrota e empate dos lisboetas renovam forças dos

portistas. Toni e Augusto Inácio analisam o clássico e admitem Braga como candidato ao título.

 1 comentários  |  ler mais

 

 

 Futebol   26/02/12

  Izmailov assegura três pontos ao Sporting   Excelente trabalho, concluído com remate de fora da

área, garante triunfo ante o Rio Ave.

 0 comentários  |  ler mais

 

 

 Futebol   25/02/12

  Benfica empata em Coimbra   Porto iguala lisboetas na frente se vencer amanhã o Feirense.

 2 comentários  |  ler mais

 

 

 Entrevista   24/02/12

  "Godinho Lopes não vai chegar ao fim do mandato"   Baltazar critica a forma como Domingos

Paciência foi substituído, considera que o líder foi influenciado e será outra vez candidato se Godinho

for o opositor.

 0 comentários  |  ler mais

 

 

 Basquetebol   24/02/12

  Jeremy Lin pode chegar aos 150 milhões em 2012   Fenómeno de ascendência taiwanesa entra no

fim-de-semana All-Star.

 0 comentários  |  ler mais

 

 

 Futebol   23/02/12

  Sporting avança na Europa, Braga fica pelo caminho   Matías Fernandez marcou para os leões frente

ao Légia. O Sp. Braga também ganhou por 1-0 na Turquia, mas está fora da prova.

 0 comentários  |  ler mais
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 Futebol   23/02/12

  Sporting e Braga tentam manter-se na Europa   Lisboetas recebem o Légia, enquanto minhotos

defrontam o Besiktas em Istambul.

 1 comentários  |  ler mais

 

 

 Futebol   22/02/12

  FC Porto goleado pelo Manchester City   Detentores da Liga Europa perderam por 0-4 e abandonam

prova.

 4 comentários  |  ler mais

 

 

 Futebol   22/02/12

  Benfica enfrenta desafio na defesa da liderança   Após a primeira derrota na Liga, em Guimarães, a

vantagem sobre o Porto diminuiu para dois pontos. Treinadores afastam cenário de quebra de

rendimento.

 1 comentários  |  ler mais

 

 

 Futebol   22/02/12

  UEFA analisa Porto por má conduta dos adeptos   Queixa formal do Man. City por alegados insultos

racistas a Touré e Balotelli. Portistas tentam hoje inverter 1ª mão.

 0 comentários  |  ler mais

 

 

 Futebol   20/02/12

  V. Guimarães bate Benfica   Toscano marcou o golo da primeira derrota benfiquista na Liga.

 0 comentários  |  ler mais

 

 

 Futebol   20/02/12

  Euro 2012 em 'low cost' custa mais de 2.300 euros   Acompanhar a selecção nacional nos primeiros

três jogos da fase de grupos do Campeonato da Europa custa, pelo menos, 2.335 euros por pessoa.

 0 comentários  |  ler mais

 

 

 Futebol   20/02/12

  Particular com Polónia afectado pelo clássico   Benfica-Porto de 2 de Março condiciona estratégias de
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Bento, Jesus e Vítor Pereira.

 0 comentários  |  ler mais

 

 

 Futebol   19/02/12

  Sporting ganha na Liga   Autogolo de Ricardo vale três pontos. Porto vence em Setúbal (3-1).

 0 comentários  |  ler mais

 

 

 Futebol   17/02/12

  Sporting combativo empata em Varsóvia   Duas vezes em desvantagem, os sportinguistas tiveram

força suficiente para voltar ao jogo na estreia de Sá Pinto.

 1 comentários  |  ler mais

 

 

 Ralis   17/02/12

  Armindo Araújo deu retorno de seis milhões em Portugal   Verba refere-se a 2011. Piloto apresenta

projecto da Mini e traça objectivos para este ano. Regresso a Fafe-Lameirinha será "grande sucesso".

 1 comentários  |  ler mais

 

 

 Futebol   16/02/12

  Porto perde com o Manchester City (1-2)   Varela deu vantagem, mas autogolo de Alvaro Pereira e

um golo de Agüero mudaram tudo.

 3 comentários  |  ler mais

 

 

 Futebol   16/02/12

  Sporting empata em Varsóvia   Carriço e André Santos marcaram para os portugueses.

 1 comentários  |  ler mais

 

 

 Futebol   16/02/12

  Benfica cumpriu uma parte do plano mas perdeu com o Zenit   Sob temperatura negativa e num

relvado escorregadio, pior do que o resultado (3-2) foi a equipa portuguesa ficar sem Rodrigo

(lesionado) e Aimar (castigado).

 2 comentários  |  ler mais

 

 

 Futebol   16/02/12
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  Sporting e Porto jogam sorte na Europa   No Dragão, há novos trunfos para bater o City. E Domingos

já rescindiu com sportinguistas.

 0 comentários  |  ler mais

 

 

 Fórmula 1   16/02/12

  Lewis Hamilton em contradição   Britânico terá feito queixas a colega de equipa. Biografia de

Ecclestone lançada.

 1 comentários  |  ler mais

 

 

 Futebol   15/02/12

  Benfica perde com Zenit por 3-2   Bruno Alves lesionou Rodrigo e Aimar está castigado para a 2ª

mão.

 10 comentários  |  ler mais

 

 

 Futebol   15/02/12

  Ricardo Sá Pinto pretende 'qualidade à Sporting'   Domingos Paciência nega "encontro com o Porto

ou qualquer clube".

 5 comentários  |  ler mais

 

 

 Futebol   14/02/12

  Besiktas vence em Braga   Sivok e Simão marcaram os dois golos do Besiktas na 1ª mão dos 16

avos-de-final da Liga Europa.

 0 comentários  |  ler mais
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Projeto-piloto da aldeia de Querença vem à Universidade do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/02/2012

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=0829cab14fd3f2444652a9cf2b779732

 

Tavira, 28 Fev (Rádio Horizonte Algarve)

 

 O projeto "Da Teoria à Ação - Empreender o Mundo Rural", que está a decorrer na aldeia de

Querença, vai estar na Universidade do Algarve, às 15h00 desta tarde, para fazer um balanço das

atividades, falar sobre os parceiros, apoios, novos colaboradores e sobre as perspetivas futuras.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve A iniciativa realiza-se no Auditório Verde da Faculdade de

Ciências e Tecnologia, no Campus de Gambelas.
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WRC: Especiais noturnas, Fafe e Jerónimos animam Rali de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/02/2012

Meio: Auto Portal.pt

URL: http://www.autoportal.iol.pt/desporto/ralis-desporto/wrc-noite-fafe-e-jeronimos-
animam-rali-de-portugal

 

Fafe World Rally Sprint, secção nocturna e especial de Belém são atrativos do Rali de Portugal 2012

 

 28/02/2012 em

 

 A organização do Rali de Portugal promete mais uma edição animada em 2012, reativando este ano

as classificativas noturnas e o mítico troço Fafe/Lameirinha. O regresso de Fafe, troço conhecido pela

espetacularidade do seu salto, mas que também dava a imagem da indisciplina do público, uma das

razões para que o Rali de Portugal tivesse ficado vários anos fora do Mundial, é mais uma aposta da

organização para manter viva a chama da prova.

 

 Na sua apresentação, feita esta terça-feira, em Lisboa, Carlos Barbosa, presidente do Automóvel

Clube de Portugal (ACP), entidade organizadora da prova, realçou os três eventos que acredita irão

dar grande visibilidade ao rali.

 

 , disse Carlos Barbosa, referindo-se ao evento que será organizado uma semana antes do arranque

do rali.

 

 O regresso desta iniciativa foi igualmente louvado por Pedro Almeida, diretor da prova, que disse se

tratar de uma demonstração dos pilotos e carros que participam no mundial, no sábado anterior ao

arranque da prova, e que terá como cenário "o mítico Fafe/Lameirinha".

 

 O regresso das especiais noturnas foi também salientado por Carlos Barbosa, que recordou na

ocasião as míticas edições da Serra de Sintra, uma das imagens de marca do antigo rali português,

estando este ano previstas três provas nas estradas algarvias.

 

 , explicou Pedro Almeida.

 

 Satisfeita com a resposta dada na edição passada, a organização do rali luso volta a apostar na

especial de abertura na Praça do Império, com a realização da super especial de Lisboa, esperando

atrair de novo milhares de pessoas à zona do Mosteiro dos Jerónimos e Centro Cultural de Belém.

Página 32



 

 O fator financeiro continua a ser salientado por Carlos Barbosa, que se referiu a um retorno esperado

de 95 milhões de euros, baseando-se também num estudo da Universidade do Algarve, que fala num

retorno total de cerca de 92 milhões de euros da edição do ano passado, com uma despesa direta na

ordem dos 50 milhões de euros e de 42 milhões de euros de retorno indireto, devido às transmissões

televisivas.

 

 A apresentação da prova contou hoje com a presença do piloto português Armindo Araújo, que este

ano faz parte da estrutura oficial da Mini e que se mostrou esperançado em realizar uma boa prova.

 

 , disse Armindo Araújo na ocasião.
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Antena 1

 	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:16:17

 	Hora de emissão: 13:45:00 
ID: 40479782

 
29/02/2012

Rali de Portugal

 

Foi apresentado ontem no Parque das Nações em Lisboa, o Rali de Portugal. Hoje a prova foi

apresentada no Algarve. Declarações de Carlos Barbosa, presidente do ACP, do piloto, Armindo

Araújo, e Pedro Almeida, diretor da prova. Conversa ainda com o professor Fernando Perna,

responsável pelo estudo anual da Universidade do Algarve, sobre o impacto que a prova tem na

economia nacional. Segundo o estudo, o Rali de Portugal pode ter um impacto de 95 milhões de

euros.
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Vodafone Rally de Portugal foi apresentado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/02/2012

Meio: Prego a Fundo.com

URL: http://www.pregoafundo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5199:vo
dafone-rally-de-portugal-foi-apresentado&catid=17:ralis-nacionais&Itemid=104

 

Terça, 28 Fevereiro 2012 20:40

 

 O Vodafone Rally de Portugal 2012, que se realiza de 29 de Março a 1 de Abril, promete grande

animação pelas estradas do Baixo Alentejo e Algarve, depois do seu arranque em Lisboa, num

confronto desportivo entre os nomes mais salientes do WRC que fará vibrar os milhares de adeptos

que garantirão uma colorida mancha humana ao longo das 22 classificativas que compõem a prova.

 

 Na verdade, tudo parece indicar que o duelo Citroën-Ford, que tem marcado as últimas edições do

Mundial, possa agora ter contornos ainda mais interessantes, com a formação liderada por Malcolm

Wilson a tentar interromper uma superioridade que a marca francesa tem manifestado nas últimas

quatro edições "mundiais" da nossa prova, depois de duas vitórias de Sebastien Loeb e outras tantas

de Sebastien Ogier.

 

 Temos mesmo de recuar até ao distante ano de 1999 para verificar o último triunfo da Ford em

Portugal, com o malogrado Colin McRae, pelo que o norueguês Petter Solberg e o finlandês Jari-Matti

Latvala partirão para a nossa prova com o desejo de demonstrar que a superioridade exibida na

Suécia também poderá suceder em provas de piso de terra.

 

 Por outro lado, o campeão do Mundo, Sebastien Loeb, e o seu colega de equipa, o finlandês Mikko

Hirvonen, tudo irão fazer para manter a Citroën no lugar mais alto do pódio, tudo isto gerando a

perspectiva de um duelo apaixonante, que poderá colocar bem alta a fasquia competitiva da 46ª

edição do Vodafone Rally de Portugal.

 

 Em termos desportivos há ainda que contar com o atractivo de uma equipa oficial com as cores

nacionais, como é o caso do WRC Team Mini Portugal, com Armindo Araújo e Paulo Nobre, que

certamente irá contribuir para levar ao rubro os espectadores portugueses que não deixarão de

"puxar" pelo seu compatriota, num motivo mais de entusiasmo para a competição.

 

 Mas muitos mais nomes sonantes irão surgir a seu tempo na lista de inscritos, uma vez que a

previsão aponta para um total superior a 20 WRC, entre os Citroën DS3, os Ford Fiesta e os Mini John
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Cooper Works, o que por si só constitui uma excelente garantia para uma classificação muito

disputada nos seus diversos patamares.

 

 Realce ainda para a presença do vencedor das duas últimas edições da prova, o francês Sebastien

Ogier, inscrito pela VW Motorsport com um Skoda Fabia S2000, e se desta feita as suas aspirações

não serão semelhantes às das últimas edições, não é menos verdade que Ogier será sempre mais um

cartaz para esta edição da prova.

 

 Finalmente uma chamada de atenção para a presença dos principais interessados pela conquista do

título nacional de ralis, entre os quais o campeão de 2011, Ricardo Moura, em busca da revalidação do

seu ceptro, e para a estreia da WRC Academy, um aliciante programa promocional destinado a jovens

valores e que, à semelhança do que já sucedera no ano passado, terão em Portugal a sua primeira

experiência competitiva aos comandos de um Ford Fiesta R2. De entre esses nomes, destaque para o

madeirense João Silva, que acaba de confirmar a sua presença nesta interessante iniciativa.

 

 A edição de 2012 do Vodafone Rally de Portugal terá uma extensão total de 1564,26km, incluindo 22

provas de classificação, num total de 434,77km, ou seja, uma percentagem de 27,8 face à distância

total e uma média de 19,76km por classificativa, o que confere desde logo uma intensa

competitividade ao evento.

 

 Em moldes gerais, podemos apontar três grandes alterações face às edições anteriores:

 

 - introdução de três classificativas nocturnas;

 

 - duas especiais disputadas no concelho de Tavira;

 

 - nova "power stage", de extensão mais reduzida

 

 Outra mudança para este ano é a substituição do "shakedown" pela "qualifying stage", que assume as

características de uma verdadeira especial, para mais com a oportunidade dos mais rápidos

escolherem a sua ordem de partida para o primeiro dia de prova.

 

 Repetindo a fórmula que tanto sucesso teve em 2011, o início competitivo do evento terá como

cenário o majestoso enquadramento da Praça do Império, com a realização da super especial de

Lisboa, que certamente irá atrair de novo milhares de espectadores à zona do Mosteiro dos Jerónimos

e Centro Cultural de Belém.

 

 A partir daqui tudo será diferente, pois o regresso ao sul do País será feito numa ligação por estrada

até Ourique, palco de uma neutralização antes das três classificativas nocturnas. Para esta fase da

prova, a organização teve em conta todas as questões de segurança que essas classificativas
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apresentam, reduzindo desde logo a sua extensão, com uma média de 12km, ou seja, cerca de

metade da média das restantes especiais.

 

 Por outro lado, foi reduzida para mais de metade a distância habitual entre os postos de rádio,

permitindo uma mais rápida detecção de qualquer problema. Finalmente estará disponível um

helicóptero ambulância com capacidade de voar à noite, em caso de qualquer emergência, estando

ainda previstos dois heliportos na zona, também eles operacionais nessas condições.

 

 Os três troços cronometrados a disputar são: Gomes Aires, na distância de 10,19km, totalmente

novo; Santa Clara, com 14,29km, versão mais curta da anterior especial; e Ourique, num total de

11,1km, em que metade será totalmente nova face à anterior versão.

 

 Correspondendo ao desejo que a Câmara Municipal de Tavira manifestou em voltar a acolher o rali no

seu concelho, foi possível incluir das classificativas nessa zona, algo que não sucedia desde 2007. Mas

esta fase da prova marca ainda o regresso da especial de S. Brás de Alportel ao programa do rali,

sendo os seguintes os troços deste segundo dia de prova: Tavira, com 25,01km, totalmente novo;

Alcarias, num total de 25,15km, com 70% de percurso novo; e S. Brás de Alportel, com 16,18km,

semelhante à versão de 2010

 

 O terceiro dia do Vodafone Rally de Portugal 2012 - 31 de Março - não apresenta qualquer alteração

face à edição deste ano, incluindo um conjunto de três classificativas: Almodôvar, com 26,22km;

Vascão, perfazendo 25,29km; e Loulé, na distância de 22,57km.

 

 Disputado a 1 de Abril, o derradeiro dia do Vodafone Rally de Portugal apresenta a última grande

novidade desta edição, com a introdução de uma nova e curta classificativa, que será o palco do

"power stage", que atribuirá pontos extra em termos de Mundial para os três melhores tempos,

prometendo um excelente espectáculo televisivo.

 

 O programa prevê duas passagens pelas seguintes classificativas: Silves, com 21,42km, sem

alterações; Santana da Serra, num total de 31,04km, idêntico a 2011; e Sambro, num total de

5,08km, utilizando a parte do troço de Santa Clara que não foi realizada no primeiro dia de prova.

 

 UMA GRANDE RELEVNCIA ECONÓMICA

 

 Numa outra vertente, é fundamental salientar o facto de o Vodafone Rally de Portugal ser, desde

2007 e de uma forma consolidada, o acontecimento desportivo com maior retorno económico para o

nosso país depois do Euro 2004.

 

 De facto, segundo o estudo elaborado por um instituto especializado independente, a Universidade do

Algarve, o impacto positivo directo na economia da região onde a prova se desenrola, em particular o
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Baixo Alentejo e o Algarve, foi de quase 50 milhões de euros, um número muitíssimo significativo, por

se registar numa época baixa do turismo naquela zona, e sobretudo se tivermos em conta que 61,3%

desta receita correspondeu a exportação de serviços, uma vez que os gastos foram realizados por

pessoas ou entidades residentes no estrangeiro.

 

 Igualmente muito interessante é o registo de um retorno em termos de notoriedade internacional

para o nosso país, medido apenas pela exposição nas diversas cadeias de televisão, que atingiu o

valor de 42,16 milhões de euros, elevando assim para quase 92 milhões o impacto económico do

Vodafone Rally de Portugal 2011.

 

 Tal como sucedeu no ano passado, os concorrentes do "Open" de ralis, sem dúvida o campeonato da

especialidade mais pujante no nosso país, foram de novo desafiados a animarem o terceiro dia de

prova, disputando os troços de Almodôvar, Vascão e Loulé no intervalo das duas passagens dos

concorrentes do WRC.

 

 Limitado a 30 participantes, o "Open" irá proporcionar um espectáculo adicional aos espectadores que

acorrerem a essas classificativas, num despique que em 2011 foi ganho por Ricardo Teodósio e que

agora promete uma vez mais "casa cheia"!

 

 Dando continuidade às acções promocionais em torno do Vodafone Rally de Portugal, o ACP leva este

ano a cabo o Fafe World Rally Sprint, com o apoio da edilidade local, iniciativa que promete devolver o

troço de Fafe/Lameirinha à ribalta do mundo dos ralis, com toda a emoção dos seus saltos e a

animação dos milhares e milhares de pessoas na zona do Confurco.

 

 Trata-se de uma exibição sob a forma de um rally sprint, a realizar a 24 de Março, e que reunirá os

principais carros e pilotos presentes na quarta prova do Mundial do próximo ano.

 

 O Fafe World Rally Sprint terá lugar no cenário privilegiado do troço de Fafe/Lameirinha, aproveitando

os últimos seis quilómetros da classificativa. Verdadeiro troço cronometrado, o evento realizar-se-á

com base em duas mangas de qualificação e uma final, a que acederão os pilotos mais rápidos.

 

 A edição do Vodafone Rally de Portugal 2012 tem os apoios da Vodafone Portugal, Turismo de

Portugal, Instituto do Desporto de Portugal, BP Ultimate, Hertz, Essilor, Instituto Geográfico do

Exército, Câmaras Municipais de Lisboa, Almodôvar, Faro, Loulé, Ourique, S. Brás de Alportel, Silves e

Tavira, Mosteiro dos Jerónimos, Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico,

Agência Portuguesa do Ambiente, Egeac - Padrão dos Descobrimentos, Centro Cultural de Belém,

Konica Minolta, Brisa, Fonte Viva, Sagres Zero, D. Pedro Hotels. A Bola é o "media partner".
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Projeto-piloto da aldeia de Querença vem à Universidade do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/02/2012

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=23051&visual=8&id=0&print_article
=1

 

27-02-12

 

 O projeto "Da Teoria à Acão - Empreender o Mundo Rural", que está a decorrer na aldeia de

Querença, vai estar na Universidade do Algarve, às 15h00 desta terça-feira para fazer um balanço das

atividades, falar sobre os parceiros, apoios, novos colaboradores e sobre as perspetivas futuras. A

iniciativa realiza-se no Auditório Verde da Faculdade de Ciências e Tecnologia, no Campus de

Gambelas.

 

 António Covas, professor da Universidade do Algarve e coordenador geral do projeto, apresentará a

Rede nacional de Territórios "Com Querença". Também, João Ministro, coordenador operacional, fará

um balanço de todas as atividades desenvolvidas.

 

 A engenharia biológica Dulce Almeida vai ainda abordar a questão da inovação ao serviço do mundo

rural, apresentando o exemplo concreto de uma nova barra energética, composta por produtos do

pomar de sequeiro algarvio, desenvolvida pelo Projeto Querença.

 

 A sessão de encerramento será presidida pelo reitor da UAlg, Prof. Doutor João Guerreiro.

 

 Desenvolvido pela Fundação Manuel Viegas Guerreiro em parceria com a Universidade do Algarve e a

Câmara Municipal de Loulé, o projeto pretende aproximar jovens universitários do interior da região

para desenvolver atividades economicamente viáveis em torno dos recursos naturais e culturais.

 

 A iniciativa tem como grande objetivo a dinamização da aldeia de Querença, dos pontos de vista

económico, sociocultural e ambiental. Para tal, nove jovens, de áreas de formação distintas, foram

selecionados para residir nove meses nesta aldeia, durante os quais desenvolverão projetos

articulados entre si.

 

 Algarve Primeiro: o seu mundo informativo
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Rali de Portugal: 1.3 milhões de investimento e 95 milhões de impacto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/02/2012

Meio: Sport Motores.com

URL: http://iris.cpidt.pt/sportmotores2003/do?com=DS;7390320589;101;%20PAGE(1002)%2
0%20K-NOTICIA(33873);

 

Data: 29/02/2012 11:22

 

 O Rali de Portugal de 2011 teve um impacto económico total situado nos 91,8 milhões de euros, de

acordo com o estudo da Universidade do Algarve. A edição deste ano, apresentada ontem, poderá

ainda conseguir um retorno superior.

 

 Ontem, na conferência de imprensa, Carlos Barbosa realçou a qualidade organizativa do ACP que

coloca a prova portuguesa entre as melhores do calendário. Entre ouras coisas, foi realçada a

importância que a prova representa em termos de retorno económico para as regiões e para o país.

Segundo Fernando Perna, responsável pelo estudo anual da Universidade do Algarve sobre o evento,

citado pelo Diário Económico, a prova de 29 de Março a 1 de Abril deverá bater recordes de impacto

económico.

 

 Depois dos 85 milhões de euros em 2010 e dos 91,8 milhões do ano passado em impacto económico,

segundo estudo da Universidade do Algarve, o Rali de Portugal pode chegar aos 95 milhões de euros

em 2012. Quem o diz é o responsável do estudo, Fernando Perna, professor de Economia Aplicada e

coordenador do Centro Internacional de Investigação em Território e Turismo na Universidade

algarvia. O docente suporta a previsão "na capacidade de adaptação e resistência da prova em clima

económico adverso", bem como nas mudanças feitas para este ano que vão atrair muitos visitantes do

Norte da Península Ibérica.

 

 Carlos Barbosa, presidente do ACP, também afirmou que as duas anteriores edições, em especial a

primeira, saíram prejudicadas em questões de divulgação face à falência da North One Sport. Barbosa

revelou também estar em negociações com o canal televisivo Eurosport de forma a potenciar ao

máximo o impacto internacional da prova lusa.

 

 Ontem ficou-se também a saber qual o investimento público neste evento, nomeadamente através do

Turismo de Portugal e do Instituto do Desporto de Portugal, e que este ano será de 1,3 milhões de

euros.
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 Poderá agora seguir-nos também no Facebook em

 

 Ramón Herrera
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Rali de Portugal 2011 gera impacto total de 91,8 milhões de euros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/02/2012

Meio: Auto Sport.pt

URL: http://autosport.aeiou.pt/gen.pl?p=stories&op=view&fokey=as.stories/102713

 

Os dados são do estudo sobre a prova feito pela Universidade do Algarve. O montante em despesa

directa equivale a 49,66 milhões de euros.
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FUTEBOL: TRÊS EQUIPAS JÁ GARANTIRAM LUGAR NA FASE FINAL
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/02/2012

Meio: Canal Superior Online - Canal

Superior Informação Online

Jornalistas: Filipa Silva

URL: http://informacao.canalsuperior.pt/play-off/12840

 

AAUAv, AAC e IP Leiria têm bilhete carimbado para a fase final do Campeonato Nacional Universitário

de Futebol de 11. As contas fecharam-se ontem em Faro.

 

 A Associação Académica de Coimbra (AAC) venceu ontem o 2º Torneio de Apuramento (TA) de

Futebol de 11 realizado em Faro, depois de bater por 3-0, na final, a Associação Académica da

Universidade de Aveiro (AAUAv). Curiosamente, o mesmo resultado com que, a abrir o torneio, os

aveirenses bateram os de Coimbra.

 

 No torneio algarvio, nota ainda para o 3º lugar da Associação Académica da UBI, insuficiente para lhe

garantir o apuramento direto.

 

 Seis equipas participaram na zona nacional de apuramento do Futebol de 11. Três estão apuradas -

AAUAv, AAC e IP Leiria. Duas, o IP Viseu e AAUBI, vão ter de disputar um play-off, logo no primeiro

dia das fases finais, para chegarem á reta final do CNU. Neste play-off, haverá quatro vagas

disponíveis para seis candidatos.

 

 Pelo caminho ficou a Associação Académica da Universidade do Algarve, depois de duas derrotas pela

margem mínima.

 

 A fase final do CNU de Futebol de 11 vai ser disputado por 12 equipas, em Braga, entre 16 e 20 de

abril. Oito têm apuramento direto: anfitriões (1), zona nacional (3), Campeonatos Académicos do

Porto (2), Campeonatos Universitários de Lisboa (2).

 

 AAUAlg 0 ? 1 IP Leiria

 

 AAC 0 ? 3 AAUAv

 

 IP Leiria 0 ? 2 AAUBI
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 AAUAv 0 ? 0 IP Viseu

 

 AAUBI 1 ? 0 AAUAlg

 

 IP Viseu 0 ? 1 AAC

 

 AAUAv 2 ? 2 IP Leiria (4-3 após prolongamento)

 

 AAUBI 1 ? 1 AAC (4-5 após prolongamento)

 

 IP Leiria 1 ? 2 AAUBI

 

 AAUAv 0 ? 3 AAC

 

 POR

 

  2012-02-29 13:01:30

 

FILIPA SILVA
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Duelo apaixonante em perspectiva
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/02/2012

Meio: Tudo Sobre Rodas.pt

URL: http://www.tudosobrerodas.pt/i.aspx?imc=2489&ic=1504&o=26959&f=5735

 

O Vodafone Rally de Portugal 2012, que se realiza de 29 de Março a 1 de Abril, promete grande

animação pelas estradas do Baixo Alentejo e Algarve, depois do seu arranque em Lisboa, num

confronto desportivo entre os nomes mais salientes do WRC que fará vibrar os milhares de adeptos

que garantirão uma colorida mancha humana ao longo das 22 classificativas que compõem a prova.

 

 Na verdade, tudo parece indicar que o duelo Citroën-Ford, que tem marcado as últimas edições do

Mundial, possa agora ter contornos ainda mais interessantes, com a formação liderada por Malcolm

Wilson a tentar interromper uma superioridade que a marca francesa tem manifestado nas últimas

quatro edições "mundiais" da nossa prova, depois de duas vitórias de Sebastien Loeb e outras tantas

de Sebastien Ogier.

 

 Temos mesmo de recuar até ao distante ano de 1999 para verificar o último triunfo da Ford em

Portugal, com o malogrado Colin McRae, pelo que o norueguês Petter Solberg e o finlandês Jari-Matti

Latvala partirão para a nossa prova com o desejo de demonstrar que a superioridade exibida na

Suécia também poderá suceder em provas de piso de terra.

 

 Por outro lado, o campeão do Mundo, Sebastien Loeb, e o seu colega de equipa, o finlandês Mikko

Hirvonen, tudo irão fazer para manter a Citroën no lugar mais alto do pódio, tudo isto gerando a

perspectiva de um duelo apaixonante, que poderá colocar bem alta a fasquia competitiva da 46ª

edição do Vodafone Rally de Portugal.

 

 Em termos desportivos há ainda que contar com o atractivo de uma equipa oficial com as cores

nacionais, como é o caso do WRC Team Mini Portugal, com Armindo Araújo e Paulo Nobre, que

certamente irá contribuir para levar ao rubro os espectadores portugueses que não deixarão de

"puxar" pelo seu compatriota, num motivo mais de entusiasmo para a competição.

 

 Mas muitos mais nomes sonantes irão surgir a seu tempo na lista de inscritos, uma vez que a

previsão aponta para um total superior a 20 WRC, entre os Citroën DS3, os Ford Fiesta e os Mini John

Cooper Works, o que por si só constitui uma excelente garantia para uma classificação muito

disputada nos seus diversos patamares.
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 Realce ainda para a presença do vencedor das duas últimas edições da prova, o francês Sebastien

Ogier, inscrito pela VW Motorsport com um Skoda Fabia S2000, e se desta feita as suas aspirações

não serão semelhantes às das últimas edições, não é menos verdade que Ogier será sempre mais um

cartaz para esta edição da prova.

 

 Finalmente uma chamada de atenção para a presença dos principais interessados pela conquista do

título nacional de ralis, entre os quais o campeão de 2011, Ricardo Moura, em busca da revalidação do

seu ceptro, e para a estreia da WRC Academy, um aliciante programa promocional destinado a jovens

valores e que, à semelhança do que já sucedera no ano passado, terão em Portugal a sua primeira

experiência competitiva aos comandos de um Ford Fiesta R2. De entre esses nomes, destaque para o

madeirense João Silva, que acaba de confirmar a sua presença nesta interessante iniciativa.

 

  b TROÇOS NOCTURNOS DE REGRESSO b

 

 A edição de 2012 do Vodafone Rally de Portugal terá uma extensão total de 1564,26km, incluindo 22

provas de classificação, num total de 434,77km, ou seja, uma percentagem de 27,8 face à distância

total e uma média de 19,76km por classificativa, o que confere desde logo uma intensa

competitividade ao evento.

 

 Em moldes gerais, podemos apontar três grandes alterações face às edições anteriores:

 

 - introdução de três classificativas nocturnas;

 

 - duas especiais disputadas no concelho de Tavira;

 

 - nova "power stage", de extensão mais reduzida

 

 Outra mudança para este ano é a substituição do "shakedown" pela "qualifying stage", que assume as

características de uma verdadeira especial, para mais com a oportunidade dos mais rápidos

escolherem a sua ordem de partida para o primeiro dia de prova.

 

 Repetindo a fórmula que tanto sucesso teve em 2011, o início competitivo do evento terá como

cenário o majestoso enquadramento da Praça do Império, com a realização da super especial de

Lisboa, que certamente irá atrair de novo milhares de espectadores à zona do Mosteiro dos Jerónimos

e Centro Cultural de Belém.

 

 A partir daqui tudo será diferente, pois o regresso ao sul do País será feito numa ligação por estrada

até Ourique, palco de uma neutralização antes das três classificativas nocturnas. Para esta fase da

prova, a organização teve em conta todas as questões de segurança que essas classificativas
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apresentam, reduzindo desde logo a sua extensão, com uma média de 12km, ou seja, cerca de

metade da média das restantes especiais.

 

 Por outro lado, foi reduzida para mais de metade a distância habitual entre os postos de rádio,

permitindo uma mais rápida detecção de qualquer problema. Finalmente estará disponível um

helicóptero ambulância com capacidade de voar à noite, em caso de qualquer emergência, estando

ainda previstos dois heliportos na zona, também eles operacionais nessas condições.

 

 Os três troços cronometrados a disputar são: Gomes Aires, na distância de 10,19km, totalmente

novo; Santa Clara, com 14,29km, versão mais curta da anterior especial; e Ourique, num total de

11,1km, em que metade será totalmente nova face à anterior versão.

 

 Correspondendo ao desejo que a Câmara Municipal de Tavira manifestou em voltar a acolher o rali no

seu concelho, foi possível incluir das classificativas nessa zona, algo que não sucedia desde 2007. Mas

esta fase da prova marca ainda o regresso da especial de S. Brás de Alportel ao programa do rali,

sendo os seguintes os troços deste segundo dia de prova: Tavira, com 25,01km, totalmente novo;

Alcarias, num total de 25,15km, com 70% de percurso novo; e S. Brás de Alportel, com 16,18km,

semelhante à versão de 2010.

 

 O terceiro dia do Vodafone Rally de Portugal 2012 - 31 de Março - não apresenta qualquer alteração

face à edição deste ano, incluindo um conjunto de três classificativas: Almodôvar, com 26,22km;

Vascão, perfazendo 25,29km; e Loulé, na distância de 22,57km.

 

 Disputado a 1 de Abril, o derradeiro dia do Vodafone Rally de Portugal apresenta a última grande

novidade desta edição, com a introdução de uma nova e curta classificativa, que será o palco do

"power stage", que atribuirá pontos extra em termos de Mundial para os três melhores tempos,

prometendo um excelente espectáculo televisivo.

 

 O programa prevê duas passagens pelas seguintes classificativas: Silves, com 21,42km, sem

alterações; Santana da Serra, num total de 31,04km, idêntico a 2011; e Sambro, num total de

5,08km, utilizando a parte do troço de Santa Clara que não foi realizada no primeiro dia de prova.

 

 UMA GRANDE RELEVNCIA ECONÓMICA

 

 Numa outra vertente, é fundamental salientar o facto de o Vodafone Rally de Portugal ser, desde

2007 e de uma forma consolidada, o acontecimento desportivo com maior retorno económico para o

nosso país depois do Euro 2004.

 

 De facto, segundo o estudo elaborado por um instituto especializado independente, a Universidade do

Algarve, o impacto positivo directo na economia da região onde a prova se desenrola, em particular o
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Baixo Alentejo e o Algarve, foi de quase 50 milhões de euros, um número muitíssimo significativo, por

se registar numa época baixa do turismo naquela zona, e sobretudo se tivermos em conta que 61,3%

desta receita correspondeu a exportação de serviços, uma vez que os gastos foram realizados por

pessoas ou entidades residentes no estrangeiro.

 

 Igualmente muito interessante é o registo de um retorno em termos de notoriedade internacional

para o nosso país, medido apenas pela exposição nas diversas cadeias de televisão, que atingiu o

valor de 42,16 milhões de euros, elevando assim para quase 92 milhões o impacto económico do

Vodafone Rally de Portugal 2011.

 

 OPEN ANIMA TERCEIRO DIA DE PROVA

 

 Tal como sucedeu no ano passado, os concorrentes do "Open" de ralis, sem dúvida o campeonato da

especialidade mais pujante no nosso país, foram de novo desafiados a animarem o terceiro dia de

prova, disputando os troços de Almodôvar, Vascão e Loulé no intervalo das duas passagens dos

concorrentes do WRC.

 

 Limitado a 30 participantes, o "Open" irá proporcionar um espectáculo adicional aos espectadores que

acorrerem a essas classificativas, num despique que em 2011 foi ganho por Ricardo Teodósio e que

agora promete uma vez mais "casa cheia"!

 

 WRC REGRESSAM A FAFE

 

 Dando continuidade às acções promocionais em torno do Vodafone Rally de Portugal, o ACP leva este

ano a cabo o Fafe World Rally Sprint, com o apoio da edilidade local, iniciativa que promete devolver o

troço de Fafe/Lameirinha à ribalta do mundo dos ralis, com toda a emoção dos seus saltos e a

animação dos milhares e milhares de pessoas na zona do Confurco.

 

 Trata-se de uma exibição sob a forma de um rally sprint, a realizar a 24 de Março, e que reunirá os

principais carros e pilotos presentes na quarta prova do Mundial do próximo ano.

 

 O Fafe World Rally Sprint terá lugar no cenário privilegiado do troço de Fafe/Lameirinha, aproveitando

os últimos seis quilómetros da classificativa. Verdadeiro troço cronometrado, o evento realizar-se-á

com base em duas mangas de qualificação e uma final, a que acederão os pilotos mais rápidos.

 

 A edição do Vodafone Rally de Portugal 2012 tem os apoios da Vodafone Portugal, Turismo de

Portugal, Instituto do Desporto de Portugal, BP Ultimate, Hertz, Essilor, Instituto Geográfico do

Exército, Câmaras Municipais de Lisboa, Almodôvar, Faro, Loulé, Ourique, S. Brás de Alportel, Silves e

Tavira, Mosteiro dos Jerónimos, Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico,

Agência Portuguesa do Ambiente, Egeac - Padrão dos Descobrimentos, Centro Cultural de Belém,
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Konica Minolta, Brisa, Fonte Viva, Sagres Zero, D. Pedro Hotels. A Bola é o "media partner".

 

 ACP, 2012-02-28
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Duelo apaixonante em perspectiva

O Vodafone Rally de Portugal 2012, que se realiza de 29 de Março a 1 de Abril, promete

grande animação pelas estradas do Baixo Alentejo e Algarve, depois do seu arranque em

Lisboa, num confronto desportivo entre os nomes mais salientes do WRC que fará vibrar

os milhares de adeptos que garantirão uma colorida mancha humana ao longo das 22

classificativas que compõem a prova.

Na verdade, tudo parece indicar que o duelo Citroën-Ford, que tem marcado as últimas

edições do Mundial, possa agora ter contornos ainda mais interessantes, com a formação

liderada por Malcolm Wilson a tentar interromper uma superioridade que a marca francesa

tem manifestado nas últimas quatro edições "mundiais" da nossa prova, depois de duas

vitórias de Sebastien Loeb e outras tantas de Sebastien Ogier.

Temos mesmo de recuar até ao distante ano de 1999 para verificar o último triunfo da Ford

em Portugal, com o malogrado Colin McRae, pelo que o norueguês Petter Solberg e o

finlandês Jari-Matti Latvala partirão para a nossa prova com o desejo de demonstrar que a

superioridade exibida na Suécia também poderá suceder em provas de piso de terra.

Por outro lado, o campeão do Mundo, Sebastien Loeb, e o seu colega de equipa, o finlandês

Mikko Hirvonen, tudo irão fazer para manter a Citroën no lugar mais alto do pódio, tudo isto

gerando a perspectiva de um duelo apaixonante, que poderá colocar bem alta a fasquia

competitiva da 46ª edição do Vodafone Rally de Portugal.

Em termos desportivos há ainda que contar com o atractivo de uma equipa oficial com as

cores nacionais, como é o caso do WRC Team Mini Portugal, com Armindo Araújo e Paulo

Nobre, que certamente irá contribuir para levar ao rubro os espectadores portugueses que

não deixarão de "puxar" pelo seu compatriota, num motivo mais de entusiasmo para a

competição.

Mas muitos mais nomes sonantes irão surgir a seu tempo na lista de inscritos, uma vez que

a previsão aponta para um total superior a 20 WRC, entre os Citroën DS3, os Ford Fiesta

e os Mini John Cooper Works, o que por si só constitui uma excelente garantia para uma

classificação muito disputada nos seus diversos patamares.

Realce ainda para a presença do vencedor das duas últimas edições da prova, o francês
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Sebastien Ogier, inscrito pela VW Motorsport com um Skoda Fabia S2000, e se desta feita

as suas aspirações não serão semelhantes às das últimas edições, não é menos verdade

que Ogier será sempre mais um cartaz para esta edição da prova.

Finalmente uma chamada de atenção para a presença dos principais interessados pela

conquista do título nacional de ralis, entre os quais o campeão de 2011, Ricardo Moura,

em busca da revalidação do seu ceptro, e para a estreia da WRC Academy, um aliciante

programa promocional destinado a jovens valores e que, à semelhança do que já sucedera

no ano passado, terão em Portugal a sua primeira experiência competitiva aos comandos

de um Ford Fiesta R2. De entre esses nomes, destaque para o madeirense João Silva, que

acaba de confirmar a sua presença nesta interessante iniciativa.

TROÇOS NOCTURNOS DE REGRESSO

A edição de 2012 do Vodafone Rally de Portugal terá uma extensão total de 1564,26km,

incluindo 22 provas de classificação, num total de 434,77km, ou seja, uma percentagem de

27,8 face à distância total e uma média de 19,76km por classificativa, o que confere desde

logo uma intensa competitividade ao evento.

Em moldes gerais, podemos apontar três grandes alterações face às edições anteriores:

- introdução de três classificativas nocturnas;

- duas especiais disputadas no concelho de Tavira;

- nova "power stage", de extensão mais reduzida

Outra mudança para este ano é a substituição do "shakedown" pela "qualifying stage", que

assume as características de uma verdadeira especial, para mais com a oportunidade dos

mais rápidos escolherem a sua ordem de partida para o primeiro dia de prova.

Repetindo a fórmula que tanto sucesso teve em 2011, o início competitivo do evento terá

como cenário o majestoso enquadramento da Praça do Império, com a realização da super

especial de Lisboa, que certamente irá atrair de novo milhares de espectadores à zona do

Mosteiro dos Jerónimos e Centro Cultural de Belém.

A partir daqui tudo será diferente, pois o regresso ao sul do País será feito numa ligação por

estrada até Ourique, palco de uma neutralização antes das três classificativas nocturnas.

Para esta fase da prova, a organização teve em conta todas as questões de segurança que

essas classificativas apresentam, reduzindo desde logo a sua extensão, com uma média de

12km, ou seja, cerca de metade da média das restantes especiais.

Por outro lado, foi reduzida para mais de metade a distância habitual entre os postos de

rádio, permitindo uma mais rápida detecção de qualquer problema. Finalmente estará

disponível um helicóptero ambulância com capacidade de voar à noite, em caso de qualquer

emergência, estando ainda previstos dois heliportos na zona, também eles operacionais

nessas condições.

Os três troços cronometrados a disputar são: Gomes Aires, na distância de 10,19km,

totalmente novo; Santa Clara, com 14,29km, versão mais curta da anterior especial; e

Ourique, num total de 11,1km, em que metade será totalmente nova face à anterior versão.

Correspondendo ao desejo que a Câmara Municipal de Tavira manifestou em voltar a
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acolher o rali no seu concelho, foi possível incluir das classificativas nessa zona, algo que

não sucedia desde 2007. Mas esta fase da prova marca ainda o regresso da especial de S.

Brás de Alportel ao programa do rali, sendo os seguintes os troços deste segundo dia de

prova: Tavira, com 25,01km, totalmente novo; Alcarias, num total de 25,15km, com 70% de

percurso novo; e S. Brás de Alportel, com 16,18km, semelhante à versão de 2010

O terceiro dia do Vodafone Rally de Portugal 2012 - 31 de Março - não apresenta qualquer

alteração face à edição deste ano, incluindo um conjunto de três classificativas: Almodôvar,

com 26,22km; Vascão, perfazendo 25,29km; e Loulé, na distância de 22,57km.

Disputado a 1 de Abril, o derradeiro dia do Vodafone Rally de Portugal apresenta a última

grande novidade desta edição, com a introdução de uma nova e curta classificativa, que

será o palco do "power stage", que atribuirá pontos extra em termos de Mundial para os três

melhores tempos, prometendo um excelente espectáculo televisivo.

O programa prevê duas passagens pelas seguintes classificativas: Silves, com 21,42km,

sem alterações; Santana da Serra, num total de 31,04km, idêntico a 2011; e Sambro, num

total de 5,08km, utilizando a parte do troço de Santa Clara que não foi realizada no primeiro

dia de prova.

UMA GRANDE RELEVNCIA ECONÓMICA

Numa outra vertente, é fundamental salientar o facto de o Vodafone Rally de Portugal ser,

desde 2007 e de uma forma consolidada, o acontecimento desportivo com maior retorno

económico para o nosso país depois do Euro 2004.

De facto, segundo o estudo elaborado por um instituto especializado independente, a

Universidade do Algarve, o impacto positivo directo na economia da região onde a prova se

desenrola, em particular o Baixo Alentejo e o Algarve, foi de quase 50 milhões de euros, um

número muitíssimo significativo, por se registar numa época baixa do turismo naquela zona,

e sobretudo se tivermos em conta que 61,3% desta receita correspondeu a exportação de

serviços, uma vez que os gastos foram realizados por pessoas ou entidades residentes no

estrangeiro.

Igualmente muito interessante

internacional para o nosso país, medido apenas pela exposição nas diversas cadeias de

televisão, que atingiu o valor de 42,16 milhões de euros, elevando assim para quase 92

milhões o impacto económico do Vodafone Rally de Portugal 2011.

é o registo de um retorno em termos de notoriedade

OPEN ANIMA TERCEIRO DIA DE PROVA

Tal como sucedeu no ano passado, os concorrentes do "Open" de ralis, sem dúvida o

campeonato da especialidade mais pujante no nosso país, foram de novo desafiados a

animarem o terceiro dia de prova, disputando os troços de Almodôvar, Vascão e Loulé no

intervalo das duas passagens dos concorrentes do WRC.

Limitado a 30 participantes, o "Open" irá proporcionar um espectáculo adicional aos

espectadores que acorrerem a essas classificativas, num despique que em 2011 foi ganho

por Ricardo Teodósio e que agora promete uma vez mais "casa cheia"!
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WRC REGRESSAM A FAFE

Dando continuidade às acções promocionais em torno do Vodafone Rally de Portugal,

o ACP leva este ano a cabo o Fafe World Rally Sprint, com o apoio da edilidade local,

iniciativa que promete devolver o troço de Fafe/Lameirinha à ribalta do mundo dos ralis, com

toda a emoção dos seus saltos e a animação dos milhares e milhares de pessoas na zona

do Confurco.

Trata-se de uma exibição sob a forma de um rally sprint, a realizar a 24 de Março, e que

reunirá os principais carros e pilotos presentes na quarta prova do Mundial do próximo ano.

O Fafe World Rally Sprint terá lugar no cenário privilegiado do troço de Fafe/Lameirinha,

aproveitando os últimos seis quilómetros da classificativa. Verdadeiro troço cronometrado, o

evento realizar-se-á com base em duas mangas de qualificação e uma final, a que acederão

os pilotos mais rápidos.

A edição do Vodafone Rally de Portugal 2012 tem os apoios da Vodafone Portugal,

Turismo de Portugal, Instituto do Desporto de Portugal, BP Ultimate, Hertz, Essilor, Instituto

Geográfico do Exército, Câmaras Municipais de Lisboa, Almodôvar, Faro, Loulé, Ourique, S.

Brás de Alportel, Silves e Tavira, Mosteiro dos Jerónimos, Instituto de Gestão do Património

Arquitectónico e Arqueológico, Agência Portuguesa do Ambiente, Egeac - Padrão dos

Descobrimentos, Centro Cultural de Belém, Konica Minolta, Brisa, Fonte Viva, Sagres Zero,

D. Pedro Hotels.
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� A equipa masculina de futebol 11
da Associação Académica da Uni-
versidade de Aveiro (AAUAv) está,
desde ontem, a participar no II Tor-
neio de Apuramento, que decorre
até hoje em Faro, sob organização
da Associação Académica da Uni-
versidade do Algarve e enquadra-
do nas provas da Federação Aca-
démica de Desporto Universitário.

O II Torneio de Apuramento pa-
ra os Campeonatos Nacionais
Universitários conta com a pre-
sença da AAUAv, da Associação
Académica da Universidade da
Beira Interior, do Instituto Politéc-
nico de Leiria, da Associação Aca-
démica da Universidade do Al-
garve, do Instituto Politécnico de
Viseu e da Associação Académica
de Coimbra.

João Sequeira, responsável da
comitiva aveirense e membro da

Direcção da AAUAv, está muito
confiante e acredita num bom re-
sultado, que lhe permita obter o
apuramento para os Campeona-
tos Nacionais Universitários. “Te-
mos uma equipa com muito valor
e certamente que, com o empenho
destes atletas, conquistaremos um
excelente resultado”, perspectivou
o dirigente universitário.

A equipa da AAUAv ficou em
segundo lugar no primeiro torneio
de apuramento desta modalidade,
realizado também no Algarve, no
passado mês de Novembro, tendo
apenas sido derrotada pelo IPL no
desempate através das grandes
penalidades. Neste momento, a for-
mação aveirense encontra-se nu-
ma posição favorável para o acesso
aos Campeonatos Nacionais, que
se realizam, este ano, em Braga, du-
rante o mês de Abril.l

TORNEIO DE APURAMENTO DE FUTEBOL DE 11

Equipa da AAUAv
compete no Algarve
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Paulo Jorge Pereira
paulo.pereira@economico.pt

Depois dos 85 milhões de euros
em 2010 e dos 91,8 milhões do
ano passado em impacto econó-
mico, segundo estudo da Uni-
versidade do Algarve, o Rali de
Portugal “pode chegar aos 95
milhões de euros em 2012”.
Quem o diz é o responsável do
estudo, Fernando Perna, pro-
fessor de Economia Aplicada e
coordenador do Centro Interna-
cional de Investigação em Terri-
tório e Turismo na Universidade
algarvia. O docente suporta a
previsão “na capacidade de
adaptação e resistência da prova
em clima económico adverso”,
bem como nas mudanças feitas
para este ano “que vão atrair
muitos visitantes do Norte da
Península Ibérica”.

A prova é apresentada hoje
em Lisboa, vai decorrer de 29 de
Março a 1 de Abril, começa com
a super-especial da capital, mas
antes, no dia 24, realiza-se a ac-
ção promocional que recupera a
mítica classificativa de Fafe-La-

meirinha. “No ano passado ti-
vemos 40 mil pessoas em Lis-
boa. Desta vez, além dos milha-
res de portugueses no Norte, vai
chegar muita gente da Galiza
para acompanhar em Fafe”, su-
blinha Carlos Barbosa, líder do
ACP, responsável pela organiza-
ção. A grande diferença, além
de “devolver ao Norte o cheiro
ao tradicional rali”, é que “a
prova começava no Algarve e
vinha a Lisboa para a super-es-
pecial dos Jerónimos. Desta vez
começa aqui e segue em rali
rumo ao Algarve, tendo as espe-
ciais nocturnas no Alentejo com
muita gente e um foco de atrac-
ção especial”.

Barbosa especifica alguns
pontos da estratégia seguida
para 2012: “As duas anteriores
edições, em especial a primeira,
saíram prejudicadas em ques-
tões de divulgação face à falên-
cia da North One Sport. Tendo o
Turismo de Portugal como um
dos principais patrocinadores
era preciso assegurar uma co-
bertura pelo menos tão eficaz,
mas fizemos mais do que isso:

além do que estava garantido
através da FIA negociámos com
outras plataformas, por exem-
plo o Eurosport, no sentido de
ampliar a divulgação da prova.”

O resultado, segundo Carlos
Barbosa, foi “a diversificação de
canais e a ampliação para divul-
gar o Rali em zonas do globo
como América e Ásia, incluindo
resumos das etapas”. Uma for-
ma de promover o País e a com-
petição em novos mercados.

Entusiasmo nortenho
Antes da competição, o “falso
rali sprint” de Fafe-Lameirinha
servirá para “recuperar a Norte
o espírito do tradicional Rali de
Portugal”. Tendo uma classifi-
cação final por questões for-
mais, a etapa será feita em duas
passagens para os carros de fá-
brica (números 1 e 2 das marcas
utilizam um só carro), enquanto
outros cumprem o percurso sem
enfrentar os principais. Num
terceiro momento processa-se
uma espécie de final, envolven-
do só os pilotos de fábrica que
tiverem os melhores registos. ■

Rali de Portugal pode
ter impacto de 95 milhões
Automobilismo Previsão é de Fernando Perna, responsável pelo estudo anual
da Universidade do Algarve sobre o evento. Prova de 29 de Março a 1 de Abril.

Francês Sébastien Loeb volta
a ser uma das principais atracções

da prova portuguesa.

Mário Cruz/Lusa

A EDIÇÃO DE 2012

● No sábado, dia 24 de Março,
decorre a “acção promocional”
que recupera a mítica
classificativa de Fafe-Lameirinha
em regime de “falso rali sprint”.

● Lisboa, com a super-especial
em frente aos Jerónimos, será
o cenário do início, seguindo a
prova em rali para o Algarve com
etapas nocturnas no Alentejo.

● Ao contrário do ano passado,
Tavira (duas) e S. Brás (uma)
serão cenários de classificativas.

● Haverá mais de 1.500 agentes
de segurança (1.300 da GNR
e 250 da PSP); o INEM terá 376
efectivos com um helicóptero,
32 veículos de emergência
e reanimação, 31 ambulâncias
de suporte imediato de vida,
22 de suporte básico de vida
e 18 dos bombeiros.
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Ases dos aviões de papel procuram-se!
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/02/2012

Meio: Fórum Estudante.pt

URL: http://univ.forum.pt/noticias/desporto/1118-ases-dos-avioes-de-papel-procuram-se

 

Está prestes a arrancar a edição 2012 do Red Bull Paper Wings, competição internacional que tem

como objetivo encontrar os ases dos aviões de papel nas categorias de maior distância, maior tempo

de voo e melhor acrobacia.

 

 

 A primeira qualificação nacional é já no dia 9 de Março em Faro!

 

 

O objetivo é voar, não aterrar! É este o lema desta divertida competição de aviões de papel aberta a

estudantes universitários dos quatro cantos do planeta. Portugal volta a marcar presença, figurando

entre os 90 países envolvidos na final mundial que decorre num cenário de sonho: o mítico Hangar 7,

situado no aeroporto de Salzburgo, Áustria.

 

 

Antes da final mundial é preciso encontrar os nossos ases dos aviões de papel e para isso vão decorrer

três qualificações no sul, centro e norte do país: o pontapé de saída é já no próximo dia 9 de Março,

com a primeira qualificação a decorrer em Faro (Universidade do Algarve). Segue-se o Porto a 20 de

Março (Universidade do Porto - Faculdade de Desporto), terminando esta ronda em Lisboa no dia 28

de Março (Instituto Superior Técnico - Campus da Alameda).

 

 

Participar nesta aventura não podia ser mais simples - basta uma folha de papel e jeito para a dobrar.

Depois é pôr o avião no ar e esperar que não caia de imediato a pique! As inscrições são efectuadas

no site www.redbullpaperwings.com (seleccionando Portugal e preenchendo respectivo formulário).

 

 

 QUALIFICAÇÕES NACIONAIS

 

 

9 MARÇO - Faro, Universidade do Algarve | Escola Superior de Educação e Comunicação
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20 MARÇO - Porto, Universidade do Porto | Faculdade de Desporto

 

 

28 MARÇO - Lisboa, Instituto Superior Técnico de Lisboa | Campus da Alameda

 

 

 FINAL MUNDIAL

 

 

4 e 5 MAIO - Áustria, Salzburgo, Hangar 7

 

 

 OS RECORDES NACIONAIS

 

 

Maior Distância de Voo: 32,8 metros, Manuel Pereira (IST)

 

 

Maior Tempo de Voo: 6,12 segundos, Agostinho Gomes (Faro)

 

 

 OS RECORDES MUNDIAIS

 

 

Maior Distância de Voo: 63,19 metros (2003: Stephen Krieger, EUA)

 

 

Maior Tempo de Voo: 27,9 segundos (2009: Takuo Toda, Japão)
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Calendarização Job Party 2012
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/02/2012

Meio: Fórum Estudante.pt

URL: http://univ.forum.pt/emprego/a-procura/1064-calendarizacao-job-party-2012

 

Quarta, 08 Fevereiro 2012 16:00   Sara Las Cunha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelo 3º ano consecutivo, o Job Party vai percorrer instituições de Ensino Superior de todo o país, nas

seguintes datas:

 

 

  Fevereiro 

 

 

07 - ISCTE - IUL LISBOA

 

 

16 - Universidade de Aveiro

 

 

28 - Fac Ciências e Tec. Univ. Coimbra

 

 

29 - Fac. Economia Univ. Coimbra
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  Março 

 

 

01 - Instituto Superior de Engenharia. de Coimbra

 

 

08 - Univ. Beira Interior - Covilhã

 

 

12 - Faculdade de Economia da Universidade do Porto

 

 

16 - Instituto Superior de Agronomia de Lisboa

 

 

17 - FUTURÁLIA - Lisboa

 

 

22 - Instituto Politécnico de Setúbal

 

 

23 - Faculdade de Ciências Socias e Humanas - UNL

 

 

  Abril 

 

 

12 - Universidade do Algarve - Faro

 

 

19 - Universidade Lusíada - Lisboa

 

 

20 - Faculdade de Ciências e Tecnologia - UNL - Almada

 

 

27 - Faculdade de Economia - UNL - Lisboa
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  Maio 

 

 

03 - ISEL - Instituto Politécnico de Lisboa

 

 

10 - ISEG - Instituto Superior de Economia e Gestão - Lisboa

 

 

16 - Instituto Superior Técnico - UTL - Lisboa

 

 

18 - Universidade do Minho - Braga

 

 

24 - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

 

 

 

 Inscrições e mais info em  http://emprego.forum.pt/
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Somos cada vez me-
lhores em descober-
tas científi cas. Pena 

não sabermos extrair delas 
maior proveito económico.

Com efeito, os nossos cien-
tistas da Universidade do Al-
garve acabam de descobrir o 
ser vivo mais velho da Terra!

Esse ser vivo chama-se 
"Posidonia oceanica", vive 
mesmo ao lado da Península 
Ibérica, e é uma erva mari-
nha que cresce no Medi-
terrâneo e pode ter mais de 
100.000 anos.

Quem quiser perceber 
melhor a descoberta poderá 
consultar a revista “Public 
Library of Science One”.

Agora fi ca a pergunta: 
Quem irá ler esta revista?! 
Ainda por cima em inglês!

Traduzam o texto da 
mesma, em linguagem 
compreensiva para o ci-
dadão comum, como eu, e 
publiquem-no no Jornal “A 
Bola”. E assim toda a gente 
em Portugal fi ca a saber que 
os portugueses continuam 
com o espírito quinhentista 
das descobertas bem vivo e 
presente.

Novo “apartheid”

Ser funcionário público 
nos tempos que correm é pior 
que ter sido negro no tempo 
do “apartheid”. A ideia que 
dá é que o funcionário do 
Estado tem que ser escravo 
de uma nova "classe branca 
apartheidista", no interior da 
sua própria raça.

Com efeito, esta nova clas-
se, como está no governo e 
tem o poder de gerir o di-
nheiro do contribuinte, faz 
do funcionário público servo 
da gleba, obrigando-o a tra-
balhar para os impostos, dei-
xando-lhe uns trocos para o 
caldinho e a tanga.

Trabalhar, pagar impos-
tos, e comer para sobreviver 
é, assim, o resumo da  pobre 
existência do funcionário 
do estado. E tudo correrá 
sobre rodas se a resignação 
ocupar a zona nevrálgica das 
consciências.

Assim é e se comporta o 
governo "de brancos" que  
hoje governa um país preten-
samente de “pretos”. Preocu-

pado em ser coerente com a 
sua incoerência política, des-
feriu mais um ataque à classe 
média, fazendo do Carnaval 
um dia a menos na felicidade 
de quem efectivamente tra-
balha, obrigando-a a assinar 
o livro de ponto.

Já não chegava aos Funcio-
nários Públicos terem sido 
espoliados no seu vencimen-
to, no subsídio de férias, e 
no décimo terceiro mês. Já 
não bastava terem sido des-
pojados da sua dignidade, 
das suas aspirações e am-
bições. Já não era sufi ciente 
terem-lhes amesquinhado o 
amor-próprio, o orgulho, e 
o carácter. Era preciso ago-
ra, por pura perrice política, 
subtrair-lhe o prazer da di-
versão carnavalesca. Só falta 
ceifar-lhes a pouca liberdade 
que ainda lhes resta.

Se o tivessem 
deixado falir

Se é verdade – como infor-
ma a imprensa - que a banca 
vai duplicar os “spreads” por 
causa da crise, o amigo leitor 
concordará que é mais um 
murro no estômago que nos 
querem dar.

Infelizmente não foi um 
mau sonho que tive. Li-o cla-
ramente lido. 

O texto dizia o seguinte: 
“O BPN está a agravar os 

“spreads” dos contratos de 
crédito à habitação já exis-
tentes, de forma unilateral, 
alegando alteração das con-
dições de mercado. Ou seja, 
a crise. E outros bancos po-
dem vir a seguir o exemplo”. 

E os “spreads”, amigo lei-
tor, não são favores que a 
banca faz aos seus clientes. 
São, traduzindo em língua 
materna, o que a Dona Banca 
“mete ao esquerdo”, ou seja o 
seu próprio “lucro”.

Como vê, amigo leitor, não 
fui eu que inventei. Porque 
eu não invento nada. E é por 
isso que não sou político… 
do modo estranho como 
muitos o são.

Portugueses, emigrai! 
Ou então, cavai!

Leio algures que o Gover-
no vai ceder 3 mil hectares 
de terras para cultivo. 

É espantoso! Como é pos-
sível, o governo ter tanta ter-
ra, e nenhum político andar 
de tractor?!

Talvez o governo não saiba, 
por ser pouco ou nada rural, 
e muito jovem ainda, que, 
noutros tempos, em plena 
serra, por entre pinheiros e 
giestas, se cultivava o milho, 
o centeio e a batata. E nem 
por isso o povo vivia melhor 
do que hoje.

Além disso, o jovem e 
inexperiente governo pare-
ce ignorar que não há onde 
recrutar trabalhadores para 
cavar uma horta, quanto 
mais para lavrar hectares de 
terreno!

No tempo em que Portugal 
era uma quinta, onde crescia 
centeio, trigo, e batata, os 
jovens com má relação com 
os livros ajudavam os pais na 
labuta diária. Agora, o Es-
tado obriga-os ao sacrifício 
de horas seguidas, a pregui-
çar, ou zaragatear, atrás das 
grades das nossas escolas, 
promovendo e sustentando, 
com resultados torpes, uma 
política de “ aprisionamento 
escolar” com o pretensio-
so nome de “escolaridade 
obrigatória”.

Ora essa política, que nada 
de positivo tem trazido ao 
país, está, e continuará, em 
vigor, por tempo indetermi-
nado, perpetuando o “anal-
fabetismo”. Não o de outrora 
– iletrado - mas o de agora 
- diplomado - só que  “fala-
cioso” ou artifi cial.

Por isso a sra Ministra da 
Agricultura ou tem na man-
ga meios efi cazes de atrair 
trabalhadores activos para 
a agricultura – voltando à 
escravatura antiga - ou será 
melhor meter a viola no 
saco, e deixar de tocar esta 
música.

Tanto mais que todos sa-
bemos como os agricultores 
são explorados pelos inter-
mediários que compram os 
seus produtos ao preço da 
chuva e os vendem ao preço 
do ouro.

farpas

lusas descobertas

cunha ribeiroparadadocorgo.blogs.sapo.pt/ Página 62



A63

Projeto-piloto da aldeia de Querença vem à Universidade do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/02/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://c.moreover.com/click/here.pl?z5998558987&z=1250249090

 

O projeto Da Teoria à Acão - Empreender o Mundo Rural, que está a decorrer na aldeia de Querença,

vai estar na Universidade do Algarve (UAlg), amanhã, terça-feira, 28, a partir das 15:00 horas, para

um balanço das atividades realizadas até agora e perspetivas futuras. António Covas, professor da

Universidade do Algarve e coordenador geral do projeto, apresentará a rede nacional de territórios

Com Querença. Também João Ministro, coordenador operacional do projeto, fará um balanço de todas

as atividades desenvolvidas. A engenheira biológica Dulce Almeida vai ainda abordar a questão da

inovação ao serviço do mundo rural, apresentando o exemplo concreto de uma nova barra energética,

composta por produtos do pomar de sequeiro algarvio, desenvolvida pelo Projeto Querença. A sessão

de encerramento desta iniciativa, a realizar no auditório verde da Faculdade de Ciências e Tecnologia,

no campus de Gambelas, será presidida pelo reitor da UAlg, João Guerreiro. Desenvolvido pela

Fundação Manuel Viegas Guerreiro em parceria com a Universidade do Algarve e a Câmara Municipal

de Loulé, o projeto pretende aproximar jovens universitários do interior da região para desenvolver

atividades economicamente viáveis em torno dos recursos naturais e culturais. A iniciativa tem como

grande objetivo a dinamização da aldeia de Querença, dos pontos de vista económico, sociocultural e

ambiental. Para tal, nove jovens, de áreas de formação distintas, foram selecionados para residir nove

meses nesta aldeia, durante os quais desenvolverão projetos articulados entre si.
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Projeto-piloto da aldeia de Querença vem à Universidade do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/02/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=125251

 

O projeto Da Teoria à Acão - Empreender o Mundo Rural, que está a decorrer na aldeia de Querença,

vai estar na Universidade do Algarve (UAlg), amanhã, terça-feira, 28, a partir das 15:00 horas, para

um balanço das atividades realizadas até agora e perspetivas futuras.

 

 António Covas, professor da Universidade do Algarve e coordenador geral do projeto, apresentará a

rede nacional de territórios Com Querença. Também João Ministro, coordenador operacional do

projeto, fará um balanço de todas as atividades desenvolvidas.

 

 A engenheira biológica Dulce Almeida vai ainda abordar a questão da inovação ao serviço do mundo

rural, apresentando o exemplo concreto de uma nova barra energética, composta por produtos do

pomar de sequeiro algarvio, desenvolvida pelo Projeto Querença.

 

 A sessão de encerramento desta iniciativa, a realizar no auditório verde da Faculdade de Ciências e

Tecnologia, no campus de Gambelas, será presidida pelo reitor da UAlg, João Guerreiro.

 

 Desenvolvido pela Fundação Manuel Viegas Guerreiro em parceria com a Universidade do Algarve e a

Câmara Municipal de Loulé, o projeto pretende aproximar jovens universitários do interior da região

para desenvolver atividades economicamente viáveis em torno dos recursos naturais e culturais.

 

 A iniciativa tem como grande objetivo a dinamização da aldeia de Querença, dos pontos de vista

económico, sociocultural e ambiental. Para tal, nove jovens, de áreas de formação distintas, foram

selecionados para residir nove meses nesta aldeia, durante os quais desenvolverão projetos

articulados entre si.

 

 Redacção DORS

 

 19:48 segunda-feira, 27 fevereiro 2012
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Festival de Tunas Mistas da Universidade do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/02/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://c.moreover.com/click/here.pl?z6002640167&z=1250249092

 

A Real Tuna Infantina/Tuna Mista da Universidade do Algarve vai organizar, dia 24 de março, o , uma

iniciativa de carácter beneficente com a presença de quatro tunas portuguesas. Com o objetivo de

divulgar não só a UAlg mas também o distrito de Faro, o evento contará com as atuações da Escstunis

- Tuna Mista da Escola Superior de Comunicação Social, (Lisboa), Tuna Médica de Lisboa, Estatuna -

Tuna Mista de Abrantes e Taiscte - Tuna Académica do ISCTE. As receitas deste festival, marcado para

o grande auditório da UAlg, no campus de Gambelas, às 21:30 horas, revertem a favor do Centro de

Apoio ao Sem Abrigo (CASA).
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Antena 1

 	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:12:41

 	Hora de emissão: 13:19:00 
ID: 40478514

 
28/02/2012

José Paulo Monteiro: falta de uma boa

gestão da água

 

No Algarve e Alentejo os agricultores desesperam com a falta de água. José Paulo Monteiro,

investigador da Universidade do Algarve, diz que no Algarve não há falta de água, mas sim falta de

uma boa gestão dos recursos durante todo o ano.
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Antena 1

 	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:02:10

 	Hora de emissão: 13:17:00 
ID: 40478445

 
28/02/2012

Retorno do Rali de Portugal

 

A edição deste ano do Rali de Portugal pode vir a ter um impacto na economia de 95 milhões de

euros. A previsão é de Fernando Perne, responsável pelo estudo anual da Universidade do Algarve.
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Antena 1

 	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:15:06

 	Hora de emissão: 13:37:00 
ID: 40478755

 
28/02/2012

Balanço do projeto Querença

 

Hoje é dia de balanço do projeto Querença. Na Universidade do Algarve vão ser apresentados alguns

resultados práticos destes meses de atividade. Entrevista a Sara Fernandes e Dulce Almeida, jovens

universitárias.
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Ensino superior Futura universidade quer entrar no top 100 mundial

Aula na Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa: nenhuma faculdade será extintaFusão entre 
a Clássica e 
a Técnica de 
Lisboa concluída 
num ano
Reitor da nova universidade deverá 
tomar posse em Janeiro de 2013. 
Responsáveis das duas instituições 
vão pedir apoio do Governo

João d’Espiney e Bárbara Reis

a A fusão orgânica entre as univer-
sidades Clássica e Técnica de Lisboa 
deverá estar concluída em Janeiro de 
2013, com a eleição e tomada de pos-
se do futuro reitor. Este é pelo menos 
o calendário defi nido no documento 
feito pelo grupo de trabalho criado 
em Julho do ano passado pelas duas 
instituições para concretizar um pro-
cesso que pretende colocar a nova 
universidade “entre as 100 melho-
res” a nível mundial.

O documento vai estar agora em 
discussão pública e em Abril/Maio 
será apresentado e negociado com 
o Governo. O apoio “inequívoco” do 
executivo é, aliás, uma das condições 
essenciais para que esta fusão venha 

a ser bem sucedida. “O sucesso de um 
processo tão difícil e complexo, inédi-
to e com refl exos tão marcantes para 
o desenvolvimento do país, exige um 
compromisso inequívoco do Gover-
no, do Parlamento e da Presidência 
da República”, lê-se no relatório.

A principal motivação para a fusão 
de duas das maiores e mais antigas 
universidades portuguesas — os pri-
meiros contactos começaram há dois 
anos — foi a necessidade de criar em 
Portugal “uma instituição capaz de 
ter um papel importante no mapa 
do mundo, e, em particular, no es-
paço da lusofonia”. E a ideia é criar 
“a grande universidade urbana de 
Lisboa”, uma instituição “que seja 
muito mais do que a simples soma 
de escolas e institutos de investigação 
e que, através da cooperação na in-
vestigação e na formação, possa mul-
tiplicar os resultados académicos e o 
seu impacto na sociedade”.

Para o reitor da Clássica, António 
Sampaio da Nóvoa, “a redução de cur-
sos é absolutamente essencial”, mas 
o principal ganho da fusão é outro: 
“O que vai acontecer é uma ruptura 
com uma concepção do ensino uni-
versitário, criando mais mobilidade, 
não as formações verticais muito es-
truturadas, quase a escola secundária 
mais avançada, mas avançarmos para 
uma muito maior mobilidade no es-
paço de Lisboa e ter uma experiência 
de formação mais generalista”, diz o 
reitor, salientando que “pode ser um 
exemplo para o resto do país”.

José Maria Brandão de Brito, o co-
ordenador da UTL no grupo de tra-
balho, defende, por seu lado, que a 
fusão irá permitir “um aumento da 
competitividade num mundo global”, 
salientando que este “movimento 
não foi fomentado pelo Governo” 
mas “foi sentido nas universidades 
como necessário para garantir a so-
brevivência das instituições e aumen-
tar a competitividade”.

João Lobo Antunes, neurocirurgião 
e o coordenador do grupo pelo lado 
da Clássica, sublinha o facto de duas 

instituições que trabalham separa-
damente se juntarem, “uma coisa 
inédita em Portugal”. A Técnica e 
a Clássica “são muito parecidas em 
tudo, professores, cursos, orçamen-
tos — a complementaridade é muita e 
as áreas de saber distintas”. Fazendo 
um retrato das duas universidades, 
Lobo Antunes resume a fusão numa 
frase: “Não é um grande a tomar um 
pequeno ou vice-versa”. O professor 
garante ainda que “não haverá corte 
no número de postos de trabalho”, 
mas apenas “uma redistribuição” de 
pessoal docente e não docente.

“Conhecemos as resistências” e “há 
áreas delicadas”, mas há uma enorme 
confi ança de ambas as partes”, diz 
Lobo Antunes. As áreas delicadas, ex-
plica, têm a ver com os “mitos – de 
que ia haver despedimentos, e não vai 
haver; e de que há duplicações, mas 
esse é um falso problema”. Um dos 
casos públicos foi a eventual redun-
dância entre o Instituto de Ciências 
Sociais (ICS) da Clássica e o Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políti-
cas (ISCSP), mas, diz Lobo Antunes, 
o ICS não tem alunos, ou seja, não 
dá primeiro ciclo, e por isso “o caso 
não se coloca”.

António Cruz Serra, reitor da UTL, 

O apoio do Governo “é 
fundamental” para a 
concretização desta fusão, 
considerada “a mais importante 
mudança na história do sistema 
universitário português”. 
Mais do que dinheiro — “no 
momento presente parece 
difícil a atribuição de verbas 
suplementares, como seria natural 
e desejável” — os responsáveis das 
duas universidades (nas fotos, os 
reitores António Nóvoa e Cruz 
Serra) defendem a necessidade 
de ser celebrado um 
contrato-programa 
plurianual, que deverá 
responder a três 
aspectos de crucial 
importância. 

“Em primeiro 
lugar, a 
“abertura e 
flexibilidade” 
para concretizar 
“soluções de 

transição e de instalação” da nova 
universidade, que respeitem a 
autonomia universitária e as 
decisões tomadas nos seus órgãos 
próprios de Governo”. 

Em segundo lugar, “um 
compromisso inequívoco” 
quanto à autonomia da nova 
universidade, sendo fundamental 
que o Governo assegure 
“condições de organização, de 
funcionamento e de autonomia 
idênticas àquelas que se 
encontram consagradas no 
Regime Jurídico das Instituições 

do Ensino Superior (RJIES) 
para as universidades 
que optaram pelo regime 

fundacional”. 
E, finalmente, o 

registo definitivo de 
todo o património 

afecto às duas 
universidades nos 
termos do RJIES. 
J.d’E.

Ter as mesmas condições do que as fundações
Autonomia, funcionamento e património

A criação, no prazo de três 
anos, de um fundo público 
no valor de 200 milhões de 
euros é outro dos objectivos 
preconizados pelo grupo de 
trabalho criado pelas duas 
universidades. 

A constituição deste fundo, 
cuja gestão ficará a cargo 
de um conselho nomeado 
pela universidade, será 
feita através de doações 
particulares, de pessoas 
individuais ou colectivas, 
verbas do Orçamento do Estado, 
transferência de saldos e/ou 
da do orçamento da própria 
universidade e outras verbas e 
dotações, públicas ou privadas.

Para isso, serão mobilizados 
os antigos estudantes e 
o conjunto da sociedade, 
procurando que os portugueses 
“assumam” a criação de uma 
universidade de referência 
mundial como uma das suas 
ambições. 

Fundo de 200 
milhões de euros
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Complementaridade facilita fusão

Fonte: Relatório do grupo de trabalho “Uma Nova Universidade de Lisboa”

Docentes/
/investigadores

Comparação internacional

Estudantes Orçamento
Milhões €

Não
docentes

Faculdade de Arquitectura

Fac. de Medicina Veterinária

Fac. de Motricidade Humana

Instituto Superior de Agronomia

I. S. Ciências Sociais e Políticas

I. Superior de Economia e Gestão

Instituto Superior Técnico

Faculdade de Belas-Artes

Fac. de Medicina Dentária

Faculdade de Psicologia

Faculdade de Direito

Faculdade de Farmácia

Faculdade de Ciências

Faculdade de Letras

Faculdade de Medicina

Instituto de Ciências Sociais

Instituto de Educação

I. Geografia e Ord. do Território

Universidade Clássica

Universidade Técnica

Roma - La Sapienza 143.000 1000 4500 5000

Londres 120.000 n.d n.d n.d.

Viena 91.000 493 6660 2700

Madrid - Complutense 84.000 595 6270 4580

Atenas 80.000 n.d n.d n.d.

Estocolmo 64.000 465 3500 1700

Varsóvia 54.000 240 2900 2900

Praga 51.000 315 4000 3500

Lisboa - nova Universidade 46.000 293 3200 2100

Copenhaga 37.000 995 4400 4200

Helsínquia 37.000 415 4845 3825

Berlim - Humboldt 37.000 339 2250 n.d.

Berkeley 36.000 1400 2000 n.d

Amesterdão 32.000 600 2330 1760

Oslo 28.000 800 3200 2500

Columbia 28.000 2300 1400 3600

Bruxelas - Livre 24.000 663 2220 1320

Harvard 21.000 2800 4400 5800

Oxford 21.000 1200 5000 5000

Cambridge 17.000 1500 6000 4000

Chicago 15.500 2300 2200 n.d

Stanford 15.500 3200 2000 n.d

Yale 11.500 1980 3800 7000

MIT 11.000 1900 1800 7000

Princeton 7700 1100 1200 n.d

TécnicaClássica

Estudantes Estudantes

23.756 23.885

Docentes 1331

Investigadores 199

Não docentes 906

Docentes 1591

Investigadores 178

Não docentes 1193

Total

26.192
Total

26.847

A futura Universidade terá uma dimensão média ao nível do número de 
estudantes e uma dimensão pequena ao nível de recursos humanos e 
financeiros. Ou seja, está muito longe ser considerada uma mega universidade.

A nova universidade

Orçamento em 2012

135
milhões

euros

158
milhões

euros

n.d. = não disponível

RUI GAUDÊNCIO

destaca, por seu lado, o facto de este 
processo não implicar a extinção de 
nenhuma faculdade. “Não há duas 
faculdades que tenham que ser fun-
didas — e isso é uma bênção, porque 
simplifi ca tudo”. Cruz Serra defende 
ainda que a futura universidade terá 
de ter “um estatuto especial de auto-
nomia” (ver texto ao lado).

Mobilidade de estudantes
A defi nição de percursos formativos 
diversifi cados e inovadores, assen-
te numa forte base de educação hu-
manística e científi ca, será uma “di-
mensão importante” da futura uni-
versidade e por isso “é fundamental 
criar regras simples e fáceis para a 
mobilidade dos estudantes, dentro 
da nova instituição e nos planos na-
cional e internacional, concretizando 
modalidades de formação que hoje 
fazem parte da cultura académica das 
grandes universidades”.

O grupo de trabalho defende ainda 
que a nova instituição “tem a obriga-
ção de defi nir procedimentos próprios 
de avaliação, rigorosos, com conse-
quências nas políticas institucionais, 
seja no apoio a certas unidades ou pro-
gramas, seja em medidas de reorga-
nização para melhorar os padrões de 

qualidade”. O documento refere que 
será dada “uma atenção especial” ao 
enquadramento dos jovens investiga-
dores, “através de uma selecção mui-
to exigente e da criação de condições 
que permitam o desenvolvimento das 
suas carreiras”. “Em grande parte, o 
sucesso da nova universidade depen-
derá da acção que vier a ser realizada 
neste domínio”, lê-se no relatório.

Os responsáveis do grupo trabalho 
consideram também que “as melho-
res experiências hoje existentes nas 
duas instituições devem inspirar a re-
forma dos estudos universitários”. 
Em causa está, nomeadamente, “uma 
refl exão consistente” sobre o Proces-
so de Bolonha, “evitando os seus er-
ros e promovendo os seus melhores 
princípios, como a mobilidade, a 
afi rmação do ensino superior como 
um bem público ou a diferenciação 
dos percursos de formação”. Áreas 
como as Ciências da Vida, as Ciên-
cias Económicas e Sociais, as Artes e 
Humanidades ou a Ciência e Tecno-
logia “sairão muito reforçadas desta 
associação”,  garantem, referindo-se 
à possibilidade de criar novos pro-
gramas de ensino multidisciplinares 
e transdisciplinares e na articulação 
entre centros de investigação.

Académicos apoiam

Grupo analisou 
cerca de 80 
processos de 
fusão na Europa

a O grupo de trabalho criado pelas 
universidades Clássica e Técnica de 
Lisboa analisou cerca de 80 proces-
sos de fusão de universidades, ten-
do dado particular atenção aos que 
ocorreram nos últimos anos na Eu-
ropa, designadamente na Dinamar-
ca, Finlândia, Suécia, Reino Unido, 
Alemanha, Bélgica, Noruega, Países 
Baixos e França. E chegou a duas 
conclusões: “Apesar das inevitáveis 
controvérsias, estes processos têm 
recolhido um importante apoio das 
comunidades académicas, que neles 
vêem uma forma de criar melhores 
condições para o seu trabalho”. E por 
outro lado, as sociedades dos dife-
rentes países e os respectivos gover-
nos “têm tido um papel importante 
no apoio a estas fusões”.

Citando um artigo publicado a 15 
de Janeiro deste ano no Chronicle of 
Higher Education, os membros do 
grupo de trabalho reforçam a ideia 
de que as fusões entre universida-
des constituem hoje “projectos de 
afi rmação no espaço global da ciên-
cia e do conhecimento” e visam o 
“reforço” da autonomia e do poder 
das instituições; a “valorização” da 
investigação científi ca, designada-
mente em áreas de fronteira; e a 
“obtenção de um maior prestígio e 

reputação no plano internacional”.
O caso francês “é muito interessan-
te”, pois a fragmentação institucio-
nal que ocorreu no pós Maio de 1968 
“é vista hoje como um dos principais 
obstáculos à afi rmação das universi-
dades no plano internacional”.

Em Espanha, o recente relató-
rio Estrategia Universidade 2015 
aponta como orientação a cons-
trução de “uma nova paisagem 
universitária com base em fu-
sões voluntárias” das instituições.
Deste processo de análise, o grupo 
de trabalho identifi cou ainda quatro 
difi culdades nos processos de fusão: 
a intervenção impositiva dos gover-
nos; receio de que a fusão tenha co-
mo principal objectivo uma dimi-
nuição dos recursos e, sobretudo, 
eventuais despedimentos; existência 
de instituições com dimensões mui-
to diferentes; e sobreposições entre 
áreas ou departamentos, sendo ine-
vitável o encerramento ou a extinção 
de alguns grupos e cursos. Os mem-
bros do grupo de trabalho garantem, 
porém, que “nenhuma destas difi -
culdades existe” no processo de fu-
são entre as universidades Clássica 
e Técnica de Lisboa. J.d’E.

Apesar das 
controvérsias, 
comunidades 
académicas
e governos
apoiam 
fusões entre 
universidades
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Ensino superior Projectos de investigação podem parar por falta de fi nciamento

Universidades alertam para risco de paralisação 
e exigem alteração à Lei dos Compromissos

Samuel Silva

Reitores receiam impactos 

negativos da recente Lei dos 

Compromissos nos projectos 

das suas universidades. 

Com o ministério, procuram 

agora um entendimento

a A Lei dos Compromissos, que en-
trou em vigor na passada quinta-feira, 
pode paralisar o ensino superior, es-
pecialmente os projectos de investi-
gação. O alerta é feito pelos reitores, 
que exigem uma alteração ao diploma 
que tenha em conta o caso específi co 
das universidades. O Conselho de Rei-
tores das Universidades Portuguesas 
(CRUP) e o Ministério da Educação e 
Ciência (MEC) estão neste momento 
em conversações para chegar a um 
entendimento.

O Decreto-Lei de Execução Or-
çamental para este ano e a Lei dos 
Compromissos introduzem “uma teia 
castradora de requisitos que voltam 
a comprometer seriamente a opera-
cionalidade das universidades”, de-
nuncia o reitor da Universidade do 
Minho, António Cunha. Os diplomas 
contêm “um conjunto de disposições 
que prejudicam gravemente o nor-
mal funcionamento” das instituições, 
concorda Manuel António Assunção, 
da Universidade de Aveiro.

No início da semana passada, o 
Instituto Superior Técnico (IST) ti-
nha anunciado que ia ser obrigado a 
suspender centenas de projectos de 
investigação por causa do decreto-lei 
que estabelece as normas de execu-
ção orçamental para o corrente ano. 
Em declarações ao PÚBLICO, Arlindo 
Oliveira, presidente do IST, defendeu 
que a norma que proíbe os organis-
mos públicos de assumirem compro-
missos, se não tiverem disponibili-
dade fi nanceira a curto prazo, “não 
é exequível no caso dos projectos de 
investigação” das universidades.

Além do IST, há outras universi-
dades, onde a aplicação da lei terá 
o mesmo tipo de consequências. Na 
Universidade do Algarve, os mais de 
200 projectos de investigação em 
curso são, na sua maioria, projectos 
nacionais e europeus de carácter 
plurianual. “A sua execução não se 
compadece de regras de orçamen-
tação do Estado e é de prever  que  
muitos  venham a ser afectados por 
limitações”, antecipa o reitor, João 
Pinto Guerreiro. Ainda assim, e dada 
a publicação recente do diploma, a 
instituição ainda não conseguiu “si-
mular os efeitos exactos que poderá 
ter” a sua aplicação.

Também o reitor da Universidade 
de Coimbra, UC, João Gabriel Silva, 
antecipa impactos “muito violentos” 
da nova lei nos projectos de investi-
gação que estão a decorrer na mais 
antiga instituição de ensino superior 
do país. “Seguramente, se não houver 

uma clarifi cação qualquer que nos 
permita funcionar e dar viabilidade 
aos projectos, vamos ter muitas difi -
culdades”, afi rma. O responsável diz 
que ainda não determinou qualquer 
congelamento, mas que há neste mo-
mento decisões suspensas à espera 
de uma resposta do Governo. 

No que à Universidade do Porto 
diz respeito, a regra “não implica 
tão drástica e imediata “solução”, 
porque estão disponíveis os saldos 
da fundação dos anos transactos”, 
revela a reitoria. Na Universida-
de do Minho, “esta situação não 
se verificará, neste momento”, 
informa o reitor, António Cunha. 

 O Ministério da Educação e Ciên-
cia não se pronuncia sobre o impacto 
da Lei dos Compromissos no ensino 
superior. Mas os reitores têm mantido 
contactos com a equipa de Nuno Cra-
to para encontrar uma solução para 
o problema. “O CRUP está a traba-
lhar para sensibilizar o Governo para 
as consequências que esta lei pode 
trazer a curto/médio prazo para as 
instituições e estão confi antes que o 
executivo será sensível aos seus ar-
gumentos”, revela fonte da reitoria 
da Universidade do Porto.

Uma análise negativa
A análise negativa aos impactos da 
nova lei é comum a todos os reito-
res contactados pelo PÚBLICO. João 
Pinto Guerreiro, da Universidade do 
Algarve, classifi ca de “drásticas” as 
medidas agora introduzidas. “Não 
são compatíveis com o normal fun-
cionamento das universidades”, as-
segura. Daí que os responsáveis fa-
lem num risco de “paralisação” do 
sector, especialmente dos projectos 
de investigação.

A Lei dos Compromissos foi pro-
mulgada no dia 16 pelo Presidente 
da República e estabelece as regras 
de controlo da execução orçamental 
na administração pública. Há duas 
regras essenciais que estão a ser con-
testadas pelas instituições de ensino 
superior: a autorização de despesas 
apenas quando houver receitas que 
possam cobrir esse investimento e a 

necessidade de autorização por parte 
do Ministério da Justiça sempre que 
os compromissos se estendam por 
mais do que um ano.

A aplicação da lei no ensino su-
perior é “impraticável”, defende o 
reitor da Universidade de Coimbra, 
João Gabriel Silva. No caso das uni-
versidades, a contestação essencial 
prende-se com os compromissos 
plurianuais, que, com a necessida-
de de autorização do Governo, vão 
começar a atrasar-se. “O tempo do 
ministro das Finanças é demasiado 
precioso para ser gasto a autorizar 
coisas tão simples como a compra de 
ar líquido ou a manutenção de eleva-
dores”, exemplifi ca o líder da UC.

Por outro lado, as regras agora 
defi nidas com base no memorando 
de entendimento com a troika con-
trariam a forma como funciona, por 
exemplo, o fi nanciamento europeu, 
que representa boa parte dos recur-
sos para investigação das instituições 
do superior. A realização de projectos 
fi nanciados implica, por exigência dos 
próprios programas de fi nanciamen-
to, a execução prévia dos trabalhos 
com assunção de compromissos, sen-
do as verbas devidas transferidas pos-
teriormente para as universidades. “A 
imposição de os compromissos assu-
midos terem cobertura nos fundos 
disponíveis para os três meses seguin-
tes é manifestamente impraticável”, 
explica o reitor da Universidade de 
Aveiro, Manuel António Assunção. 

DANIEL ROCHA

Na Universidade do Algarve 
estão em curso mais de 200 
projectos de investigação  
nacionais e europeus de carácter 
plurianual. “A sua execução 
não se compadece de regras de 
orçamentação do Estado e é de 
prever  que  muitos  venham a ser 
afectados por limitações”, diz o 
reitor, João Pinto Guerreiro.
Também o reitor da Universidade 
de Coimbra, João Gabriel Silva, 
antecipa impactos “muito 
violentos” da nova lei

SÉRGIO AZENHA
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Universidades públicas fundem-se 
para atingirem o top 100 mundial
Clássica e Técnica de Lisboa serão uma só até 2013  a  Nenhuma das actuais 
faculdades será extinta  a Requerido “estatuto” idêntico ao das fundações 
a Lei dos Compromissos ameaça parar investigações 
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RTP 1

 	Meio: RTP 1 - Portugal em Directo

 	Duração: 00:03:03

 	Hora de emissão: 18:41:00 
ID: 40471823

 
28/02/2012

Algarve: Agricultores desesperam com a

seca

 

No Algarve, os agricultores desesperam com a seca mas os especialistas em Hidrogeologia dizem que

não falta água; falta sim uma boa gestão dos recursos hídricos durante todo o ano. Declarações de

José Paulo Monteiro, investigador da Universidade do Algarve.
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naciOnal
de surf
em farO

O campeonato nacional 
universitário de surf 
juntou cerca de meia 
centena de surfistas este 
mês na Praia de faro. a 
prova foi organizada pela 
associação académica da 
universidade do algarve, 
em parceria com o 
clube de surf de faro e a 
federação académica de 

desporto universitário. 
edgar nozes, da 
universidade lusófona, 
e maria abecasis, da uni-
versidade nova de lisboa, 
sagraram-se vencedores. 
a competição continua 
em matosinhos, com a 2ª 
etapa, organizada pelo ins-
tituto Politécnico do Porto, 
a 28 e 29 de março.
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Passeio descobre segredos geológicos do concelho são-brasense
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/02/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://c.moreover.com/click/here.pl?z5986141130&z=1250249090

 

O Ciclo de Passeios Natureza - Passeios Com Ciência convida este domingo, 26, a partir das 9:30

horas, a um passeio Com os pés assentes na terra, descobrindo os segredos geológicos do concelho

de São Brás de Alportel. Com ponto de encontro junto ao terminal rodoviário, este passeio pedestre

será guiado por uma especialista da área da geologia, da Universidade do Algarve, mostrando

"fenómenos aparentemente estranhos", como a existência de fósseis marinhos e vários tipos de

rochas e solos. "Segredos que se escondem na história geológica do local, cuja cronologia se conta em

milhares de anos e nos surpreende como se tratasse mesmo de uma estória", promete a organização.

Os participantes devem efectuar a respectiva inscrição através do telefone 289840005 ou do endereço

eletrónico municipe@cm-sbras.pt.
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RTP Informação

 	Meio: RTP Informação - Jornal do Meio-Dia

 	Duração: 00:01:57

 	Hora de emissão: 12:14:00 
ID: 40432086

 
26/02/2012

Beira Interior - Medidas de prevenção de

incêndios

 

A seca que se vive no país aumenta o perigo de incêndios. Na Beira Interior tomam-se já medidas de

prevenção. A limpeza das florestas e mato faz-se habitualmente em maio mas este ano a operação

teve que ser antecipada. Declarações de Nuno Ramos, Sapador Florestal da Associação de Produtores

Florestais da Beira Interior, Rui Rato, Sapador Florestal da Associação de Produtores Florestais da

Beira Interior, Marta Ribeiro Telles, Associação de Produtores Florestais da Beira Interior, João

Capelas, agricultor, José Paulo Monteiro, investigador da Universidade do Algarve.
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RTP Informação

 	Meio: RTP Informação - Bom Dia Portugal - Fim-de-

Semana

 	Duração: 00:01:56

 	Hora de emissão: 08:20:00

 
ID: 40421714

 
26/02/2012

Seca em Portugal: Limpeza de mato e

florestas está a ser entecipada

 

Por causa do risco de incêndios associado à seca dos últimos dias, estão a ser adotadas medidas de

prevenção. Na Beira Interior foi antecipada a limpeza das florestas e do mato que habitualmente se

faz em maio. Declarações de José Paulo Monteiro, Investigador da Universidade do Algarve.
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RTP 1

 	Meio: RTP 1 - Bom Dia Portugal - Fim-de-Semana

 	Duração: 00:01:56

 	Hora de emissão: 08:20:00 
ID: 40421182

 
26/02/2012

Seca em Portugal: Limpeza de mato e

florestas está a ser entecipada

 

Por causa do risco de incêndios associado à seca dos últimos dias, estão a ser adotadas medidas de

prevenção. Na Beira Interior foi antecipada a limpeza das florestas e do mato que habitualmente se

faz em maio. Declarações de José Paulo Monteiro, Investigador da Universidade do Algarve.
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Base Antárctica brasileira Estação Comandante Ferraz arde completamente
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/02/2012

Meio: Ciência Hoje.pt

URL: http://www.cienciahoje.pt/index.php?oid=53235&op=all

 

2012-02-25

 

 Imagem do incêndio que destruiu a base brasileira (foto Pedro Guerreiro)

 

 Um fogo irrompeu na noite passada, pela meia-noite local (menos 3 horas que em Portugal), na

unidade de geradores da base Antárctica brasileira Estação Comandante Ferraz, tendo-se

progressivamente propagado à sala comunitária de refeitório e convívio e daí aos aposentos e a toda a

instalação. Ao início da manhã a estação estava praticamente consumida, com excepção dos tanques

de combustível e pequenos abrigos que se encontravam afastados do edifício principal.

 

 Do incêndio resultaram dois militares mortos e dois feridos com queimaduras, um em estado mais

grave e com hipotermia, que foi evacuado de barco zodíaco para a estação polaca de Arctowski, no

outro lado da baía de Admiralty, de onde um helicóptero o levou para as instalações hospitalares da

base chilena Eduardo Frei. Estavam na altura na base brasileira 65 pessoas, entre pessoal técnico e

investigadores, que foram também evacuados de helicóptero para Frei.

 

 A base antes do incêndio (imagem Marinha do Brasil)

 

 A base brasileira era uma das mais modernas da região estando aberta em permanência ao longo do

ano. Foi instalada em 1986 tendo recebido a visita do Presidente Lula da Silva em 2008. Tinha

capacidade para 106 pessoas, das quais 1/3 cientistas, e era formada por um conjunto de contentores

metálicos ligados entre si por uma cobertura contínua.

 

 Estava equipada com sistema anti-incêndio, que não funcionou devido à perda de energia motivada

pela falha de geradores, não havendo um sistema de fornecimento de energia alternativo. As

condições de muito baixa humidade relativa em geral na Antárctica e, nesta zona, nos últimos dias

com pressão atmosférica muito elevada, fazem com que o risco de incêndio seja elevado e a sua

contenção difícil.

 

 Uma equipa de pessoal da estação de Arctowski, onde me encontro, prestou auxílio logístico
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disponibilizando bebidas quentes através de uma cozinha portátil e no transporte de feridos.

Participaram na evacuação helicópteros do exército chileno.

 

 Este será provavelmente um inverno solitário para a equipa polaca de Arctowski, já que não deverão

existir condições de habitabilidade em Ferraz.

 

 *Director do Centro de Ciências Marinhas, Universidade do Algarve

 

Por Adelino Canário em Arctowski, King George Island *
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A88

Passeio descobre segredos geológicos do concelho são-brasense
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/02/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=125189

 

O Ciclo de Passeios Natureza - Passeios Com Ciência convida este domingo, 26, a partir das 9:30

horas, a um passeio Com os pés assentes na terra, descobrindo os segredos geológicos do concelho

de São Brás de Alportel.

 

 Com ponto de encontro junto ao terminal rodoviário, este passeio pedestre será guiado por uma

especialista da área da geologia, da Universidade do Algarve, mostrando "fenómenos aparentemente

estranhos", como a existência de fósseis marinhos e vários tipos de rochas e solos.

 

 "Segredos que se escondem na história geológica do local, cuja cronologia se conta em milhares de

anos e nos surpreende como se tratasse mesmo de uma estória", promete a organização.

 

 Os participantes devem efectuar a respectiva inscrição através do telefone 289840005 ou do

endereço eletrónico municipe@cm-sbras.pt.

 

 Redacção DORS

 

 22:58 sexta-feira, 24 fevereiro 2012
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A89

Loja Solidária da AAUAlg foi inaugurada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/02/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=125190

 

A Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) inaugurou quinta-feira a Loja Solidária,

situada no campus de Gambelas, que visa a venda de vestuário, material escolar, trajes académicos e

outros acessórios em segunda mão e a preços simbólicos, para ajudar alunos carenciados.

 

 Este evento marcou o arranque do Ano Solidário que a associação académica pretende levar a cabo e

que consiste em aplicar um cariz solidário em todos os seus eventos e atividades, incluindo a Semana

Académica e a Receção ao Caloiro.

 

 O presidente da direção-geral da AAUAlg, Pedro Barros, referiu "as necessidades cada vez maiores"

encontradas na população estudantil, acreditando que esta loja possa ser uma mais-valia para

resolver uma parte dos problemas.

 

 As receitas da loja revertem para o gabinete solidário da associação académica, que poderá assim

atribuir bolsas aos colegas estudantes mais carenciados.

 

 A inauguração contou ainda com a presença do presidente da Câmara Municipal de Faro, Macário

Correia, dos vereadores Paulo Santos e Alexandra Gonçalves, da vice-reitora da UAlg, Anabela

Romano, e do administrador dos serviços de Ação Social da universidade, Amadeu Cardoso.

 

 A inauguração terminou com uma visita à loja, na qual os presentes puderam comprovar, com

surpresa, todo o material existente e os valores realmente simbólicos dos mesmos.

 

 A loja está aberta à segunda-feira e quarta-feira, das 10:00 horas às 14:00, e à terça-feira, das

14:00 às 17:00, sendo o atendimento assegurado por estudantes e dirigentes associativos voluntários.

 

 Redacção DORS

 

 07:10 sábado, 25 fevereiro 2012
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A90

«Sismo de 1755 - e se fosse hoje?» é tema de debate em São Brás de Alportel
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/02/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=125176

 

O Cine-Teatro São Brás vai receber, dia 9 de março, conferência intermunicipal promovida os Serviços

Municipais de Proteção Civil de Loulé e São Brás de Alportel, cujo mote será a questão Sismo de 1755

- e se fosse hoje?.

 

 A constante ameaça de sismos é uma herança no nosso país. A realidade viveu-se em 1755 e sobre

as suas consequências restam apenas as memórias e relatos da história. Com esse sismo como ponto

de partida, pretende-se refletir em conjunto sobre esta temática.

 

 "Quais as respostas da sociedade atual? Estaremos hoje preparados? E quais poderão ser as

consequências", são algumas das perguntas que serão lançadas para cima da mesa.

 

 A iniciativa, inédita no Algarve por se tratar de uma parceria intermunicipal, pretende ainda fomentar

uma aproximação entre serviços municipais de proteção civil vizinhos, possibilitando o profícuo

trabalho em equipa e a preparação de uma estratégia de cooperação conjunta, fundamental em caso

de emergência.

 

 A conferência contará com a presença dos dois autarcas, o são-brasense António Eusébio e o

louletano Seruca Emídio, na sessão de abertura.

 

 António Rosa Mendes e João Estêvão, ambos docentes da Universidade do Algarve; Patrícia Gaspar,

adjunta de Operações Nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil; Emília Castela, do serviço

municipal de Proteção Civil de Lisboa; Rui Graça, 2.º Comandante Operacional Distrital; e Abel Gomes,

Comandante Operacional Distrital, vão ser alguns dos oradores.

 

 A  p a r t i c i p a ç ã o  n e s t a  c o n f e r ê n c i a  é  g r a t u i t a .  M a i s  i n f o r m a ç õ e s  n o  s í t i o

h t t p s : / / s i t e s . g o o g l e . c o m / s i t e / s i s m o 1 7 5 5 e s e f o s e h o j e .

 

 Redacção DORS

 

 07:51 sábado, 25 fevereiro 2012
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A92

AAUALG INAUGURA LOJA SOLIDÁRIA
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/02/2012

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-1&cat=educacao&scat=&id=13654

 

- 25.02.12

 

 A Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAG) inaugurou esta quinta-feira a Loja

Solidária, situada no Campus de Gambelas, por baixo da cantina. Esta loja tem como principal

propósito a venda de vestuário, material escolar, trajes académicos e acessórios, a sua maioria em

segunda mão, a preços simbólicos. As receitas da loja revertem para o Gabinete Solidário da AAUALG

que poderá assim atribuir bolsas aos colegas estudantes mais carenciados.

 

 Esta inauguração também marca o arranque do Ano Solidário que a Associação Académica pretende

levar a cabo e que consiste em aplicar um cariz solidário em todos os seus eventos e actividades,

incluindo eventos como a Semana Académica e Recepção ao Caloiro. Veja mais em ALGARVE PRESS

DIÁRIO

 

 - e-mail
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A93

Ualg já conta com Loja Solidária
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/02/2012

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=15811&visual=8&id=0&print_article
=1

 

25-02-12

 

 A Associação Académica da Universidade do Algarve inaugurou esta quinta-feira a Loja Solidária,

situada no Campus de Gambelas, por baixo da cantina.

 

 Esta loja tem como principal propósito a venda de vestuário, material escolar, trajes académicos e

acessórios, a sua maioria em segunda mão, a preços simbólicos.

 

 As receitas revertem para o Gabinete Solidário da AAUALG que poderá assim atribuir bolsas aos

estudantes mais carenciados.

 

 Esta inauguração também marca o arranque do Ano Solidário que a Associação Académica pretende

levar a cabo e que consiste em aplicar um cariz solidário em todos os seus eventos e actividades,

incluindo eventos como a Semana Académica e Recepção ao Caloiro.

 

 A inauguração contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Faro, Macário Correia, o

vereador com o pelouro da juventude, Paulo Santos, a vereadora com o pelouro da acção social,

Alexandra Gonçalves, a vice-reitora da Universidade do Algarve, Profª. Anabela Romano e o

Administrador dos Serviços de Acção Social, Amadeu Cardoso.

 

 Pedro Barros, presidente da Direcção-Geral da AAUALG, referiu as necessidades cada vez maiores

encontradas na população estudantil, acreditando que esta loja possa ser uma mais-valia para

resolver uma parte dos problemas.

 

 Macário Correia proferiu algumas palavras saudando a iniciativa da associação. Considerou que todos,

em momentos de crise, "não devemos ser passivos perante as situações, mas sim erguer-nos e dar

forma a acções e iniciativas que nos ajudem neste momento".

 

 Enalteceu o papel da Associação Académica nesta matéria, mas também por ser uma instituição

presente nas suas várias áreas de actuação. Ainda demonstrou total disponibilidade em apoiar a
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associação e a reitoria nas suas acções de cariz social.

 

 A vice-reitora, Anabela Romano, revelou estar muito sensibilizada com esta iniciativa, considerando

neste momento uma acção útil e importante, garantindo que a reitoria e os serviços de acção social

estão a tentar responder a todas as situações.

 

 Relativamente ao ano solidário, evidenciou total disponibilidade, em apoiar a associação nas suas

iniciativas, solicitando também à associação ajuda na identificação dos colegas com maiores

dificuldades e na mobilização da comunidade para estas questões.

 

 A inauguração terminou com uma visita à loja, na qual os presentes puderam comprovar, todo o

material existente e os valores realmente simbólicos dos mesmos. A loja solidária está aberta à

segunda-feira e quarta-feira, das 10h às 14h, e à terça-feira, das 14h às 17h, sendo o atendimento

assegurado por estudantes e dirigentes associativos voluntários.

 

 Algarve Primeiro: o seu mundo informativo
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A95

  
RTP 2

 	Meio: RTP 2 - Hoje

 	Duração: 00:02:01

 	Hora de emissão: 22:21:00 
ID: 40421909

 
25/02/2012

Seca em Portugal: Limpeza antecipada da

floresta

 

Por causa da seca o perigo de incêndio existe em quase todo o país. Na Beira Interior faz-se a limpeza

antecipada da floresta e do mato. Declarações de José Paulo Monteiro, investigador da Universidade

do Algarve.
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A96

  
RTP Informação

 	Meio: RTP Informação - Jornal das 14

 	Duração: 00:02:47

 	Hora de emissão: 14:20:00 
ID: 40422303

 
25/02/2012

Seca em Portugal: Limpeza antecipada da

floresta

 

Por causa da seca o perigo de incêndio existe em quase todo o país. Na Beira Interior faz-se a limpeza

antecipada da floresta e do mato. Declarações de José Paulo Monteiro, investigador da Universidade

do Algarve.
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A97

  
RTP Informação

 	Meio: RTP Informação - Jornal das 14

 	Duração: 00:02:53

 	Hora de emissão: 14:23:00 
ID: 40422305

 
25/02/2012

Melhor gestão da água evitaria efeitos da

falta de chuva

 

No Algarve, os agricultores também estão com muitos problemas por causa da seca. Os especialistas

em hidrogeologia dizem que não há falta de água, o que falta é uma gestão dos recursos hídricos.

Declarações de José Paulo Monteiro, investigador da Universidade do Algarve.
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A98

  
RTP Informação

 	Meio: RTP Informação - Grande Jornal

 	Duração: 00:01:57

 	Hora de emissão: 21:37:00 
ID: 40429941

 
25/02/2012

Beira Interior - Medidas de prevenção de

incêndios

 

A seca que se vive no país aumenta o perigo de incêndios. Na Beira Interior tomam-se já medidas de

prevenção. A limpeza das florestas e mato faz-se habitualmente em maio mas este ano a operação

teve que ser antecipada. Declarações de Nuno Ramos, Sapador Florestal da Associação de Produtores

Florestais da Beira Interior, Rui Rato, Sapador Florestal da Associação de Produtores Florestais da

Beira Interior, Marta Ribeiro Telles, Associação de Produtores Florestais da Beira Interior, João

Capelas, agricultor, José Paulo Monteiro, investigador da Universidade do Algarve.
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A99

  
RTP 1

 	Meio: RTP 1 - Jornal da Tarde

 	Duração: 00:02:53

 	Hora de emissão: 13:14:00 
ID: 40410445

 
25/02/2012

Melhor gestão da água evitaria efeitos da

falta de chuva

 

No Algarve, os agricultores também estão com muitos problemas por causa da seca. Os especialistas

em hidrogeologia dizem que não há falta de água, o que falta é uma gestão dos recursos hídricos.

Declarações de José Paulo Monteiro, investigador da Universidade do Algarve.
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A100

  
RTP 1

 	Meio: RTP 1 - Telejornal

 	Duração: 00:01:49

 	Hora de emissão: 20:22:00 
ID: 40413370

 
25/02/2012

Seca em Portugal: Limpeza antecipada da

floresta

 

Por causa da seca o perigo de incêndio existe em quase todo o país. Na Beira Interior faz-se a limpeza

antecipada da floresta e do mato. Declarações de José Paulo Monteiro, investigador da Universidade

do Algarve.
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A101

Colóquio anticrise
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/02/2012

Meio: Universia.pt

URL: http://agenda.universia.pt/ualg/2012/02/22/coloquio-anticrise

 

Áreas:Finanzas

 

 Data:el 28/02/2012

 

 Local: Auditório da Reitoria - Universidade do Algarve ( Portugal )

 

 Descrição

 

 O ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, o deputado Francisco Assis, o historiador José

Pacheco Pereira, o economista Daniel Bessa, Carlos Magno, presidente da Entidade Reguladora para a

Comunicação Social e vários académicos vão estar em Aveiro a refletir sobre a crise e a forma de

aprender a crescer com a crise. A partir das 10h00.

 

 Em altura de austeridade, dois departamentos da UA lançam o desafio de Aprender a Crescer com a

Crise. Assim se chama um colóquio inédito no modelo e no leque de convidados, que reúne

académicos, políticos e economistas para uma iniciativa anticrise.

 

 José Manuel Moreira, professor catedrático e coordenador das pós-graduações no Departamento de

Ciências Sociais, Políticas e do Território (DCSPT) referiu mesmo esse espírito de união como um dos

objetivos do colóquio. Permitir aos alunos uma abordagem interdisciplinar da temática da crise, ao

mesmo tempo que pretende demonstrar a interação entre os departamentos, com áreas disciplinares

claramente integradas. Os temas mais atuais do momento, na vida política europeia estão centrados

na economia e nos modelos civilizacionais e é fulcral chamar a atenção a toda a comunidade,

académica e não académica, para a importância da discussão fundamentada de grandes temas

transversais, lembra ainda José Manuel Moreira.

 

 Sob o tema Aprender a Crescer com a Crise, esta iniciativa dos mestrados em Administração e Gestão

Pública, em Ciência Política e em Governação, Competitividade e Políticas Públicas do DCSPT e em

Economia, em Gestão, em Engenharia e Gestão Industrial e em Gestão e Planeamento em Turismo do

Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial (DEGEI), com o apoio do GOVCOPP, terá
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um programa recheado, de entrada livre a todos os interessados e marca também a abertura solene

do segundo semestre dos mestrados.

 

 A abertura está marcada para as 10h00, com as presenças de Joaquim Borges Gouveia (DEGEI), José

Manuel Moreira (DCSPT) e Joaquim Costa Leite, Vice-reitor da UA. A primeira conferência versa sobre

Oposição política em tempo de crise, com Francisco de Assis, deputado do Partido Socialista. De

seguida, pelas 11h00, o segundo painel conta com a presença de José Pacheco Pereira, e moderação

de Carlos Jalali (do DCSPT) e o desafio é debater a Opinião pública em tempo de crise.

 

 Ainda da parte da manhã, pelas 11h45, o presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação

Social e membro do Conselho Geral da UA, Carlos Magno, debaterá a Regulação pública e opinião

publicada, num painel que terá a moderação de José Fernando Mendes, Vice-reitor da UA.

 

 Da parte da tarde, a partir das 14h00, com Olhar para o futuro sem descuidar o passado, o diretor

geral da COTEC Portugal, o economista Daniel Bessa tenta lançar pistas para o futuro, sendo

moderado pelo jornalista antónio Jorge, da Antena 1.

 

 Às 15h00, Paulo Ferreira, subdiretor do Jornal de Notícias irá moderar um painel sobre as diferentes

perspetivas da crise europeia. Divisões sobre a crise europeia conta com a presença dos professores

André Azevedo Alves (DCSPT), Miguel Lebre de Freitas (DEGEI) e Fernando Alexandre, da

Universidade do Minho e Luciano Amaral, da Universidade Nova de Lisboa.

 

 Pelas 17h00 encerra-se o colóquio, com intervenções de Joaquim Borges Gouveia, José Manuel

Moreira e Manuel António Assunção, Reitor da UA, seguindo-se a conferência de Álvaro Santos Pereira,

Ministro da Economia e do Emprego. Um dia que promete a todos os que se possam deslocar ao

auditório da Reitoria, ter uma visão mais abrangente e esclarecida sobre o grande tema da atualidade.

 

 Organiza

 

 País: Portugal

 

 Instituição: Universidade do Algarve

 

 Informação complementar

 

 Etiquetas:2012, álvaro santos pereira, colóquio anticrise, ministro da economía, universidade do

algarve

 

 URL Relacionada:http://
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A104

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 7

  Cores: Cor

  Área: 14,10 x 13,49 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40449467 24-02-2012
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A105

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 9,35 x 13,08 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40449672 24-02-2012
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A106

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 5,09 x 25,27 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40449676 24-02-2012
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A107

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 18,84 x 18,16 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40449666 24-02-2012
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A108

Ciclo de Passeios Natureza em são Brás de Alportel
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/02/2012

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=52374

 

Desporto

 

 Passeios a pé

 

 No último domingo do mês, dia 26, o Ciclo de Passeios Natureza - Passeios Com Ciência convida a um

passeio "Com os Pés assentes na Terra?? pelo território são-brasense.

 

 Com ponto de encontro pelas 09h30, junto ao Terminal Rodoviário, este passeio pedestre parte ?

descoberta da geologia, uma das mais jovens ciências da terra, que segundo estudos recentes surgiu

com Copérnico (séc.XVI).

 

 "Na segunda caminhada científica pelo nosso território, vamos tentar descobrir o que as "pedrinhas

nos dizem??. Já sabemos que a geologia nos permite explicar fenómenos aparentemente estranhos

como a existência de fósseis marinhos no território de São Brás ou a presença de diversos tipos de

rochas, e, consequentemente, diversos tipos de solos, coexistindo numa área tão pequena. Segredos

que se escondem na história geológica do local, cuja cronologia se conta em milhares de anos e nos

surpreende como se tratasse mesmo de uma estória...??

 

 Na companhia de uma especialista da área da geologia, da Universidade do Algarve, o passeio

pedestre desafia a descobrir pedra a pedra o passado e o presente do território são-brasense.

 

 24 de Fevereiro de 2012 | 17:49

 

 barlavento
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A109

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 11,92 x 6,99 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40391497 24-02-2012
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A110

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 6

  Cores: Cor

  Área: 17,47 x 32,19 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 40391571 24-02-2012
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  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 19,13 x 1,97 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 40391571 24-02-2012
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A112

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 8,54 x 12,02 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40392250 24-02-2012
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A113

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 9

  Cores: Cor

  Área: 8,84 x 5,44 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40392034 24-02-2012
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A114

Professor da University College London dá seminário na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/02/2012

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=232362afef787e622e4d148d7630445a

 

Tavira, 24 Fev (Rádio Horizonte Algarve)

 

 O Professor Sir Michael Marmot, um dos principais investigadores a nível mundial na área das

desigualdades e determinantes sociais em Saúde, é o protagonista de uma palestra que vai decorrer

esta tarde, na Universidade do Algarve.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve A palestra, intitulada "Fair Society, healthy lives", tem início

às 14h30 e vai ter lugar no Anfiteatro Verde (edifício 8), no Campus de Gambelas.
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Filipa Rodrigues é a nova vereadora 
da câmara de Torres Novas

Filipa Rodrigues, arqueóloga de 
profissão e residente há cerca de 10 
anos no Vale da Serra, vai ser durante 
os próximos sete meses vereadora da 
CDU no executivo municipal de Torres 
Novas em substituição de Carlos Tomé, 
que suspendeu o mandato por igual 
período de tempo.

A nova autarca nunca exerceu 
nenhum cargo político mas, sendo 
militante do PCP, habituou-se a dar 
uma grande atenção à actualidade 
do país e do mundo. Quando aceitou 
integrar as listas da CDU nas últimas 
autárquicas, a arqueóloga fê-lo na 

convicção de que poderia contribuir 
para um olhar mais empenhado na 
área do património.

“Vivo em Torres Novas há 10 
anos, mas já conhecia a cidade e 
parte do concelho há mais tempo 
pelo facto ter participado em várias 
campanhas arqueológicas na gruta 
do Almonda”, disse Filipa Rodrigues 
ao JT, garantindo que vai dar conti-
nuidade ao papel que Carlos Tomé 
tem desempenhado como vereador 
da oposição. “Vou estar atenta aos 
grandes temas da actualidade au-
tárquica e questionar tudo o que 

me suscite dúvidas. Quero também 
intervir na discussão da reforma 
administrativa e suas implicações, 
porque as zonas rurais deveriam 
merecer mais apoios e não ficarem 
sempre secundarizadas, em termos 
de investimento, em relação aos 
núcleos urbanos”.

Filipa Rodrigues é formada em 
história, variante de arqueologia, e está 
a fazer a sua tese de doutoramento 
na Universidade do Algarve. Diz que 
se habituou a apreciar as belezas 
naturais do território concelhio que 
envolve a serra e admite que a oferta 

cultural de Torres Novas nos últimos 
anos, resultante da programação 
do teatro Virgínia, tem sido uma 
mais-valia para o concelho.

Pelo menos durante sete meses, 
Filipa Rodrigues vai fazer parte do 
reduzidíssimo lote de mulheres que 
até agora integraram o executivo 
municipal torrejano: em 36 anos 
de poder local, apenas duas foram 
eleitas vereadoras, Manuela Tolda 
e Manuela Pinheiro. Depois, houve 
casos de substituições temporárias, 
como o de Emília Navalho, do PSD, 
e agora o da vereadora da CDU.
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Torres Novas

CDU tem nova 
vereadora na 
câmara de Torres 
Novas          Página 4
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Música.
Sexta-feira e sábado, dias 24 e 25, 
às 21h30, no Teatro das Figuras, 
espetáculo Noites de Sofá - Con-
certos Intimistas. Dia 24, atua-
ção de Killing Electronica e dia 
25, O Ludo »Almirante». Preço: 
12 euros.
Livro.
Sábado, dia 25, às 16h00, na Bi-
blioteca Municiupal, apresenta-
ção do livro «Reflexos do meu 
sentir», da autoria de Duarte Ar-
sénio. Momento musical com 
Afonso Dias.
Imaterial.
Até ao dia 29 de fevereiro, na 
Biblioteca da Universidade do 
Algarve, Gambelas,  vai estar 
patente a exposição VIVE - Pa-
trimónio Cultural Imaterial.
Exposição.
Até ao dia 8 de abril, no Museu 
Municipal, vai estar patente a ex-
posição «Passion», um dos proje-
tos artísticos mais emblemáticos 
do grupo internacional de escul-
tores Karl Heinz Stock - Sculp-
torgroup.
Cristiana Carneiro.
Até dia 27 de fevereiro, na galeria 
de exposições do Instituto Portu-
guês da Juventude, vai estar pa-
tente um conjunto de obras da 
pintora Cristiana Carneiro.
Pintura.
Até 26 de fevereiro, na Galeria 
Municipal Trem, pode visitar a 
exposição de pintura «ASSECA», 
do artista Pedro Leitão.
Homenagem.
Até ao dia 18 de março, no Mu-
seu Municipal, pode visitar a ex-
posição de Rosário da Silva, ho-
menagem ao artista farense. 

Faro
Câmara - 289870870
GNR - 289887600
PSP - 289899899
PJ - 289884500 
Bombeiros M. - 289888000
Bombeiros V. - 289803604
Centro Saúde - 289830300
Hospital - 289891100
Capitania - 289887540
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Loja Solidária 
da AAUAlg 
abre portas dia 
23 de Fevereiro 
A Associação Académica da Universidade do Algarve conti-
nua a sua luta pela melhoria da qualidade de vida da popula-
ção académica mais carenciada, combatendo a exclusão social 
e promovendo a solidariedade.

Nesse sentido, hoje, dia 23 de Fevereiro, às 11h00, dar-se-
á a abertura da Loja Solidária (Campus de Gambelas junto ao 
Gabinete de Saídas Profissionais da AAUALG.

Na Loja Solidária da AAUALG poderão ser adquiridas 
peças de roupa (em 2ª mão), material escolar e trajes acadé-
micos (em 2ª mão) e outros artigos feitos a partir de mate-
rial reciclado, tudo isto a preços reduzidos. As verbas obtidas 
através da venda destes artigos reverterá a favor de alunos ca-
renciados da UAlg. 

Outra forma de contribuir para este projecto solidário 
é doando roupa, material escolar, trajes académicos usados 
e material reciclável (cápsulas de café, tampinhas,...) à Loja 
Solidária que se encarregará de organizar, transformar e/ou 
vender o respectivo artigo ou atribuí-lo directamente a alu-
nos carenciados. 

Com a abertura da Loja Solidária a AAUALG dar-se-á 
inicio ao Ano Solidário AAUALG, demonstrando assim a 
preocupação da Associação para a vertente solidária durante 
todo o ano e em quase todos os eventos que realiza. Como por 
exemplo o já lançado projecto Amanha-te.

Durante a inauguração da Loja existira uma intervenção 
do presidente da Direcção Geral da AAUALG a explicar todo 
o conceito do Ano Solidário.
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Alunos da Universidade vão promover 
produtos inovadores em Querença
Há cerca de 6 meses, um grupo 
de jovens licenciados da Uni-
versidade do Algarve iniciou 
um processo de dinâmica local. 
No dia 26 de Fevereiro, um ou-
tro grupo, de finalistas de En-
genharia Alimentar, vem ani-
mar o Mercado de Querença 
com as suas ideias inovadoras.

A temática deste próximo 
mercado é a inovação, aliada à 
habitual «tradição e bom gos-
to». Para além dos expositores 
com produtos gastronómicos 
e artesanais, estarão presentes 
os alunos de Engenharia Ali-
mentar, que criaram produtos 

surpreendentes com matéria-
prima algarvia, por exemplo 
gelatina de romã, gelado de di-
óspiro ou até rebuçados de tan-
gerina e canela. 

O conhecimento académi-
co e científico poderá ser trans-
mitido neste evento, de uma 
forma simples e directa, e por-
tanto os workshops contarão 
com alunos da UALG, é o caso 
do Workshop de «Cadernos 
ecológicos de bolso» (responsa-
bilidade de alunas de Design de 
Comunicação) e o Workshop 
«Cientista por uma manhã» 
(responsabilidade de uma mes-

tranda em Engenharia Biológi-
ca). O espaço de entretenimen-
to será assegurado pela Real 
Tuna Infantina da Universida-
de do Algarve, tuna mista que 
actua há 17 anos pelo país. Para 
os apaixonados por fotografia, 
a organização criou um photo-
paper no Mercado de Querença 
com temas obrigatórios relacio-
nados com a aldeia.

Este evento é uma oportu-
nidade da juventude provar o 
seu valor e a sua importância 
na dinamização da cultura e 
tradição portuguesa. Convida-
mos todos vós a visitarem Que-

rença neste dia e a conhecerem 
ideias inovadoras para produ-
tos tradicionais.

O Mercado de Queren-
ça realiza-se entre as 10h e as 
13h, no largo da Igreja Matriz 
de Querença, e as actividades 
necessitam de inscrição pré-
via. Este evento é promovido 
pelo Projecto Querença - «Da 
Teoria à Acção - empreender o 
mundo rural», em parceria com 
a Fundação Manuel Viegas 
Guerreiro, a Junta de Fregue-
sia de Querença e conta com o 
apoio da Câmara Municipal de 
Loulé 
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Seminário de Michael Marmot na Universidade do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/02/2012

Meio: Hospital do Futuro.com

URL: http://www.hospitaldofuturo.com/project-
updates/seminariodemichaelmarmotnauniversidadedoalgarve

 

Publicado a 23/02/2012 09:24 por Dep. Editorial

 

 O Professor Dr. Michael Marmot, especialista, a nível mundial, na área das desigualdades em saúde,

vai estar em Portugal, no dia 24 de Janeiro, para um seminário na Universidade do Algarve. Sir

Michael Marmot lidera um grupo de investigação sobre as desigualdades de saúde, há cerca de 30

anos, e é o principal investigador do "Whitehall Studies of British civil Servants", responsável pela

investigação de explicações para a relação entre o nível social e mortalidade. Preside o "Department of

Health Scientific Reference Group", focado na luta contra as desigualdades na saúde e é membro da

"Royal Commission on Environmental Pollution"e e honorary fellow da British Academy.

 

 O Professor de Epidemiologia e Saúde Pública da University College London vai presidir o Seminário,

pelas 14h30, no Anfiteatro Verde- Edifício 8- de Gambelas da UAlg.
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Bolsa de Investigação (m/f)(23-02-12)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/02/2012

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/Emprego/Emprego-Nacional/content/Bolsa-de-Investigacao-
mf23-02-12?viewall=true&print=true

 

Universidade do Algarve

 

 Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI-Mestre) no âmbito

do projecto "Temperatura, regime de precipitação e condições do solo no Sudoeste da Península

Ibérica num clima mais quente - índices do passado", PTDC/AAC-CLI/100916/2008-SIPCLIP,

financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES, nas seguintes condições:

 

 :..Engenharia do Ambiente

 

 Mestrado em Engenharia do Ambiente ou em áreas afins. Será dada preferência aos candidatos que

tenham Experiência na realização de trabalhos em análise de água com Analisador por Injeção em

Fluxo Contínuo (FIA) e Formação na área para a qual é aberto o concurso.

 

 : Os trabalhos a desenvolver consistem na recolha periódica de água subterrânea, meteorológica e de

gotejamento em cavidades cársicas bem como a sua análise (nutrientes e isótopos) (Tarefas 2.1 e

2.2). O trabalho desenvolvido deverá permitir obter o registo anual das características das gotas de

formação de espeleotemas bem como o registo anual de condições meteorológicas para se poder

desenvolver um modelo de correlação entre a precipitação calcária e as condições meteorológicas.

 

 : Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica); Regulamento da

Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos 2010.

 

 : O trabalho será desenvolvido no Centro de Investigação Marinha e Ambiental - CIMA - da

Universidade do Algarve, sob a orientação científica da Professora Doutora Cristina Veiga-Pires.

 

 A bolsa terá à duração de 12 meses, com início previsto em Março de 2012.

 

 : O montante da bolsa corresponde a EUR 980, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas

directamente pela FCT, I.P. no País (). A bolsa será paga mensalmente por transferência bancária.
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 : Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes: a avaliação curricular e se necessário para

desempate uma entrevista, com a respectiva valoração de 10 em cada momento de seleção, valendo

50% cada um.

 

 : O júri responsável pela selecção, formado por três Doutores efectivos e 1 suplente, será constituído

por:

 

 - Cristina Carvalho Veiga-Pires ( Presidente do Júri);

 

 - Jaime Aníbal ( Vogal efectivo);

 

 - Delminda Moura( Vogal efectivo);

 

 - José Inácio de Jesus Rodrigues (Vogal Suplente)

 

 : Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de lista ordenada por nota final obtida

afixada em local visível e público do CIMA, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de

correio eletrónico.

 

 : O concurso encontra-se aberto no período de.

 

 As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de candidatura

acompanhada dos seguintes documentos:

 

 - Curriculum Vitae;

 

 - Certificado de Habilitações;

 

 - Bilhete de Identidade / Passaporte;

 

 - Número de Identificação Fiscal;

 

 - Outros documentos comprovativos considerados relevantes

 

 As candidaturas deverão ser remetidas por correio para: Cristina Veiga-Pires, Universidade do Algarve

/ FCT Ed. 7, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro, Ref.ª SIPCLIP-Bolsa BI4 ou por email para.

 

 A Universidade do Algarve reserva-se o direito de anular o procedimento de concurso de atribuição de

bolsa, no âmbito do Projecto em referência, caso não se venha a efectivar a outorga do respectivo

contrato com a entidade financiadora.
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 [Se desejar manter-se informado sobre as oportunidades de emprego que surgem diariamente na

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

Twitter em]
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AAUAL inaugura Loja Solidária
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/02/2012

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=7e7a41b8100b5266d5ffe632211f8ecb

 

Tavira, 23 Fev (Rádio Horizonte Algarve)

 

 A AAUALG - Associação Académica da Universidade do Algarve - inaugura hoje a Loja Solidária no

Campus de Gambelas, em Faro.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve

 

 A sessão conta com a presença da Vice-Reitora da UAlg, do Administrador dos Serviços de Acção

Social da UAlg, do Presidente da Câmara Municipal de Faro e do Vereador da Juventude da Câmara

Municipal de Faro.
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AAUALG inaugura Loja Solidária no Campus de Gambelas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/02/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=125107

 

Em nota de imprensa distribuída à imprensa, a Associação Académica da Universidade do Algarve

(AAUALG), anuncia que amanhã inaugura a Loja Solidária no Campus de Gambelas contando com a

presença da vice-Reitora da UAlg, do administrador dos Serviços de Acção Social da UAlg, do

presidente da Câmara Municipal de Faro, do vereador da Juventude da Câmara Municipal de Faro.

 

 Nesse mesmo momento inicia-se oficialmente o Ano Solidário AAUALG, mostrando assim a vontade

da Associação em contribuir numa melhoria da qualidade de vida da população académica mais

carenciada, sabendo que um estudante Universitário gasta em média 500EUR/mês.

 

 Como exemplo a AAUALG coloca o projecto "Amanha-te", que se encontra em fase de candidaturas

até 28 de Fevereiro e vai ajudar 50 estudantes da Universidade do Algarve com fotocópias, bens

alimentares e artigos de vestuário da Loja Solidária, num valor de várias centenas de euros.

 

 Saliente-se que a preocupação da AAUALG com os estudantes social e economicamente vulneráveis é

uma realidade pois em conjunto podemos ajudar a que menos estudantes não deixem a UAlg por

razões financeiras, como tal as acções solidárias este ano não se esgotam neste evento, assim durante

a cerimonia de inauguração o Presidente da AAUALG irá explicar as varias iniciativas para o Ano

Solidário.

 

 Redacção DORS

 

 10:29 quinta-feira, 23 fevereiro 2012
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FARTUNA está de regresso à capital algarvia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/02/2012
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O XIV FARTUNA - Festival de Tunas Académicas da Cidade de Faro, organizado pela Versus Tuna Tuna

Académica da Universidade do Algarve, vai realizar-se no dia 10 de março, a partir das 21:00, no

Teatro das Figuras em Faro, inserido nas comemorações dos 20 anos de existência deste grupo.

 

 Trata-se de um festival cheio de animação e ritmo que trará a Faro a atuação de diversas tunas

oriundas de vários pontos do país, para um espectáculo musical que combina a tradição académica

com um toque de irreverência, própria dos

 

 estudantes.

 

 De acordo com a organização, será um serão agradável junto da juventude, conhecendo o que de

melhor se faz em termos de cultura musical estudantil. Durante o fim de semana a cidade de Faro

será também palco de algumas animações

 

 tradicionais, como a serenata de abertura no dia 9 no Largo do Carmo e o "Passa calles", desfile das

tunas participantes na tarde de dia 10 pelas ruas da baixa de Faro.

 

 Redacção DORS

 

 08:57 quinta-feira, 23 fevereiro 2012

 

 

Página 130



A131

Faro: Agenda preenchida na Leya no Pátio
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A livraria Leya no Pátio, em Faro, vai ter uma agenda preenchida na sexta-feira e no sábado, dias 24 e

25, com a apresentação do livro Questões permanentes, ensaios sobre a cultura contemporânea e a

evocação de duas figuras das ciências em Portugal, respetivamente.

 

 Na sexta-feira, 24, pelas 18:30 horas, decorre a apresentação do novo livro de ensaios de António

Pinto Ribeiro, Questões permanentes, ensaios sobre a cultura contemporânea, que estará a cargo de

Miriam Tavares, do Centro de Investigação em Artes e Comunicação da Universidade do Algarve.

 

 António Pinto Ribeiro é uma figura incontornável na área das ciências da comunicação e dos estudos

culturais. Investigador e professor, tem tido uma prática de programação artística e de gestão cultural

em salas de espectáculos de vulto, em festivais e exposições nacionais e internacionais, além de ter

vários livros publicados e manter actividade regular na imprensa especializada e generalista.

 

 No sábado, 25, às 16:00, a livraria Leya no Pátio agendou a evocação de duas figuras essenciais na

história das ciências em Portugal, Orlando Ribeiro e Manuel Viegas Guerreiro, sob o tema Experiências

de África, Cadernos de Campo.

 

 Orlando Ribeiro é considerado o renovador da geografia no Portugal do século XX e o geógrafo

português com mais ampla projeção a nível internacional. A sua vasta obra, no entanto, produzida a

par da longa e intensa carreira como professor e investigador universitário, abarca muito mais do que

avanços científicos na geografia, revelando uma diversidade de interesses e intervenções que

desenham uma invulgar geografia intelectual.

 

 Manuel Viegas Guerreiro é natural de Querença, concelho de Loulé, e a sua extensa atividade como

professor e investigador em áreas tão diversas como a etnografia, antropologia, história, literatura e

geografia, produziu uma obra rica e diversificada.

 

 A sessão será conduzida por Maciel Morais Santos, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto

(sobre o Caderno de Campo - Guiné 1947, de Orlando Ribeiro) e por Luís Guerreiro, presidente da

Fundação Manuel Viegas Guerreiro (acerca do novo volume da coleção Experiências de África, no
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prelo: Caderno de Campo de Manuel Viegas Guerreiro - 1957).

 

 Redacção DORS

 

 08:11 quinta-feira, 23 fevereiro 2012
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Professor da University College London dá seminário na UAlg sobre desigualdades na
saúde
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Sir Michael Marmot, professor da University College London e um dos principais investigadores a nível

mundial na área das desigualdades em saúde, dará amanhã, sexta-feira, 24, na Universidade do

Algarve, uma palestra intitulada Fair Society, healthy lives (Sociedade justa, vidas saudáveis).

 

 O evento decorre às 14:30 horas, no anfiteatro verde (edifício 8), no campus de Gambelas, tratando-

se de uma iniciativa do departamento de Ciências Biomédicas e Medicina, integrada no plano curricular

do curso de Medicina, aberta também a todo o público interessado.

 

 Sir Michael Marmot, aclamado professor de Epidemiologia e Saúde Pública da University College

London, tem dedicado o seu trabalho de pesquisa ao tema das desigualdades em saúde nos últimos

35 anos.

 

 É o investigador principal dos Estudos de Whitehall, dos funcionários públicos britânicos, uma

investigação sobre a ligação entre determinantes sociais de um trabalhador, sua morbidade e

mortalidade.

 

 Presidiu à comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde (CDSS), criada pela Organização Mundial

de Saúde em 2005, que produziu o relatório Redução das desigualdades no período de uma geração -

Igualdade na saúde através da ação sobre os seus determinantes sociais, editado em agosto de 2008.

 

 Redacção DORS

 

 14:01 quinta-feira, 23 fevereiro 2012
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Antena 1

 	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:04:07

 	Hora de emissão: 13:18:00 
ID: 40375966

 
23/02/2012

Universidade do Algarve tem loja solidária

 

A Universidade do Algarve já tem uma loja solidária. A associação académica inaugurou o espaço esta

manhã, em Faro. Declarações de Pedro Barros, presidente da associação académica.
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universiDaDe Do algarve 

Associação Académica abre Loja Solidária
a lOja sOlidária da Associa-
ção Académica da Universida-
de do Algarve (AAUAlg) abriu 
portas na manhã desta quinta-
feira, funcionando no Campus 
de Gambelas.

Nesta loja podem ser adqui-

ridas peças de roupa (em se-
gunda mão), material escolar 
e trajes académicos (em segun-
da mão) e outros artigos feitos 
a partir de material reciclado, 
tudo a preços reduzidos. 

As verbas obtidas com a 

venda destes artigos revertem 
a favor de alunos carenciados 
da Universidade. 

Outra forma de contribuir 
para este projecto solidário é 
doando roupa, material escolar, 
trajes académicos usados e ma-

terial reciclável, nomeadamen-
te cápsulas de café e tampinhas, 
à Loja Solidária, que se encarre-
gará de organizar, transformar 
ou vender o respectivo artigo 
ou atribuí-lo directamente a 
alunos carenciados. 

A AAUAlg, liderada por Pe-
dro Barros, iniciou assim o seu 
Ano Solidário, numa iniciati-
va que pretende demonstrar 
“a preocupação da Associação 
para a vertente solidária du-
rante todo o ano”.

d.r.
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DeputaDo peDe concurso para alvará

Mendes Bota quer rádio 
generalista

O deputadO sOcial-demO-
crata algarvio Mendes Bota 
pediu ao Governo que abra 
concurso para atribuição de 
um alvará de rádio em Faro, 
considerando que o concelho 
“está há anos na situação invul-
gar de não dispor de nenhuma 
rádio local”.

Em nota de imprensa, o par-
lamentar eleito pelo distrito de 
Faro classifica a inexistência de 
uma rádio generalista e local 
na capital algarvia como uma 
“situação difícil de entender”.

O deputado, que preside à 
comissão parlamentar encarre-
gada dos assuntos da comuni-
cação social, enviou um reque-
rimento à mesa da Assembleia 
da República em que questiona 
o ministro dos Assuntos Parla-
mentares, Miguel Relvas, sobre 
a possibilidade de o Governo vir 
a abrir concurso público para 
atribuição de um alvará.

No documento, Mendes 
Bota lamenta que Faro não 
tenha uma rádio local a fun-
cionar, “que exprima o pulsar 
político, económico e social da 
sociedade farense”. 

Capital de distrito sem rádio 
loCal Este operador, observa o 

deputado, “não tem garantido 
uma programação local, espe-
cífica para o município de Faro 
ou para a região do Algarve”.

Por outro lado, a falta 
de uma rádio local “não se 
pode considerar preenchida 
pela Rádio Universidade do 
Algarve (RUA) que, como in-
dica a sua sigla, não possui 
os requisitos de operaciona-
lidade que define uma rádio 
local comercial, informativa e 
generalista” prevista na Lei da 
Rádio, pois está vocacionada 
para a população do ensino 
superior.

“Temos assim que, Faro, a ci-
dade capital do Algarve viu ser-
lhe retirada a possibilidade de 
ombrear em pé de igualdade 
com as demais cidades capitais 
de distrito”, lamenta Mendes 
Bota no texto da petição.

Recordando que há em 
Portugal 347 rádios locais, 
segundo números de 2009, o 
deputado considera que “não 
é justo” que o município de 
Faro não disponha de progra-
mação e informação à escala 
local sobre as suas actividades 
desportivas, culturais, políticas, 
sociais e económicas.

Lusa

Mendes Bota lamenta que Faro não tenha rádio local

d.r.
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Karting

Troféu Reitor  
da Universidade 
corre-se em Olhão

o AlgArve Indoor KArt Cen-
ter, no Centro Comercial Ria 
Shopping, em Olhão, recebe a 
partir das 10 horas do próximo dia 
24 de Março, um sábado, o Troféu 
Reitor da Universidade do Algarve 
em Karting, numa iniciativa da As-
sociação Académica da Universida-
de do Algarve. As inscrições estão 
abertas até à quarta-feira de dia 21. 
Há troféus para os três primeiros 
classificados e os três melhores 
alunos da Universidade do Algar-
ve qualificam-se para o Campe-
onato Nacional Universitário de 
Karting 2012. A taxa de inscrição 
é de 25 euros para alunos da Uni-
versidade do Algarve e 30 para 
outros participantes. Informações 
em www.aaualg.pt.

d.r.
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Loja solidária na Universidade do Algarve ajuda alunos carenciados
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/02/2012

Meio: RTP Online

URL: http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=529807&tm=8&layout=123&visual=61

 

23 Fev, 2012, 17:11 / atualizado em 23 Fev, 2012, 17:11

 

 Roupas a 50 cêntimos e peças de trajes académicos a 7 euros. São estes os preços praticados pela

Loja Académica da Universidade do Algarve, inaugurada ao final da manhã. As receitas revertem a

favor dos alunos carenciados. Reportagem de Cristina Pinto.

 

Cristina Pinto
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ARRANCA O ANO SOLIDÁRIO NA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA U.ALGARVE
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/02/2012

Meio: Canal Superior Online - Canal

Superior Informação Online

Jornalistas: Rita Himmel

URL: http://informacao.canalsuperior.pt/noticia/12815

 

A inauguração, esta manhã, da Loja Solidária da Associação Académica da Universidade do Algarve

marcou o arranque do Ano Solidário. Para além das 50 bolsas do projeto Amanha-te, a Associação

promete uma componente solidária em todas as suas atividades.

 

 Com roupa doada por diversas instituições e pessoas individuais, a Associação Académica da

Universidade do Algarve abriu a Loja Solidária, em Gambelas. A peça mais cara vendida no espaço,

inaugurado esta manhã, é um casaco que custa 5 euros.

 

 Há roupa à venda a partir de 50 cêntimos e o objetivo é desmistificar que apenas as pessoas com

menos possibilidades económicas podem adquirir estes produtos, explica Pedro Barros, presidente da

AAUAlg. As receitas revertem para o projeto Amanha-te, que atribuirá 50 bolsas em bens alimentares,

fotocópias ou vestuário a 50 estudantes da Universidade.

 

 O projeto já vinha da direção anterior. Nós achámos que tínhamos todas as condições para lhe

darmos continuidade, afirma o dirigente associativo. Há roupa em bom estado e bastante bonita,

garante ainda.

 

 A inauguração da loja marca o arranque do Ano Solidário da Associação. Para além do Amanha-te,

cujas candidaturas encerram a 28 de fevereiro, a AAUAlg quer incutir uma componente solidária em

todas as suas atividades.

 

 Por exemplo, para a semana começa a pré-venda de bilhetes semanais para a semana académica,

que só poderão ser comprados por quem fizer uma doação em géneros alimentares.

 

 Todas as ações vão ter uma vertente social, não só os pequenos eventos mas também os grandes,

sublinha Pedro Barros.

 

 POR
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  23/02/2012 15:35

 

RITA HIMMEL
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4800 EUROS PARA O MELHOR PLANO DE NEGÓCIO
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/02/2012

Meio: Canal Superior Online - Canal

Superior Informação Online

Jornalistas: Rita Himmel

URL: http://informacao.canalsuperior.pt/faz-te-a-vida/12813

 

A Universidade do Algarve promove um concurso de planos de negócio para a Central de Tecnologias e

Serviços do Centro de Ciências do Mar.

 

 A Central de Tecnologias e Serviços do Centro de Ciências do Mar, da Universidade do Algarve,

precisa de um plano de negócio.

 

 Com o objetivo de profissionalizar o Centro enquanto entidade prestadora de serviços de Investigação

e Desenvolvimento o CCMAR lançou um concurso.

 

 Os candidatos devem apresentar um plano de negócio que deverá estruturar o CCMAR segundo uma

lógica empresarial e analisar a envolvente económica.

 

 Para além disso, deve ser desenvolvida uma estrutura de custos e viabilidade financeira e

implementada uma estrutura credível e sustentável.

 

 Os candidatos devem ser estudantes de MBA ou detentores do grau de Mestre pelo programa MBA

das instituições parceiras. As candidaturas encerram a 15 de março mas os planos de negócio só têm

de ser entregues até dia 15 de outubro. O prémio é de 4800 euros e o vencedor é anunciado a 30 de

novembro.

 

 Descobre mais aqui.

 

 POR

 

  2012-02-23 12:36:34

 

RITA HIMMEL
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Alunos da Universidade vão promover produtos inovadores em Querença
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/02/2012

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=52356

 

Economia

 

 Querença

 

 Há cerca de 6 meses, um grupo de jovens licenciados da Universidade do Algarve iniciou um processo

de dinâmica local. No dia 26 de fevereiro, um outro grupo, de finalistas de Engenharia Alimentar, vem

animar o Mercado de Querença com as suas ideias inovadoras.

 

 A temática deste próximo mercado é a inovação, aliada ? habitual tradição e bom gosto. Para além

dos expositores com produtos gastronómicos e artesanais, estarão presentes os alunos de Engenharia

Alimentar, que criaram produtos surpreendentes com matéria-prima algarvia, por exemplo gelatina de

romã, gelado de dióspiro ou até rebuçados de tangerina e canela.

 

 O conhecimento académico e científico poderá ser transmitido neste evento, de uma forma simples e

directa, e portanto os workshops contarão com alunos da UALG, é o caso do Workshop de Cadernos

ecológicos de bolso (responsabilidade de alunas de Design de Comunicação) e o Workshop Cientista

por uma manhã (responsabilidade de uma mestranda em Engenharia Biológica).

 

 O espaço de entretenimento será assegurado pela Real Tuna Infantina da Universidade do Algarve,

tuna mista que atua há 17 anos pelo país. Para os apaixonados por fotografia, a organização criou um

photopaper no Mercado de Querença com temas obrigatórios relacionados com a aldeia.

 

 Este evento é uma oportunidade da juventude provar o seu valor e a sua importância na dinamização

da cultura e tradição portuguesa. Convidamos todos vós a visitarem Querença neste dia e a

conhecerem ideias inovadoras para produtos tradicionais.

 

 O Mercado de Querença realiza-se entre as 10h e as 13h, no largo da Igreja Matriz de Querença, e as

atividades necessitam de inscrição prévia. Este evento é promovido pelo Projeto Querença - Da Teoria

? Ação - empreender o mundo rural, em parceria com a Fundação Manuel Viegas Guerreiro, a Junta de

Freguesia de Querença e conta com o apoio da Câmara Municipal de Loulé
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Desigualdades sociais na saúde, ou "Sociedade justa, vidas saudáveis"?
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/02/2012

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=48809

 

Seminário de investigador da University College London na UAlg

 

 22-02-2012 16:50:00

 

 Sir Michael Marmot, um dos principais investigadores a nível mundial na área das desigualdades em

Saúde, dará uma palestra intitulada "Sociedade justa, vidas saudáveis", às 14h30 de 24 de fevereiro,

na Universidade do Algarve.

 

 A sessão decorre no Anfiteatro Verde (edifício 8), no Campus de Gambelas, por iniciativa do

Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina, integrada no plano curricular do curso de Medicina,

que é aberta também a todo o público interessado.

 

 Sir Michael Marmot é Professor de Epidemiologia e Saúde Pública da University College London e tem

dedicado o seu trabalho de pesquisa ao tema das desigualdades em Saúde nos últimos 35 anos.

 

 É o investigador principal dos Estudos de Whitehall, dos funcionários públicos britânicos, uma

investigação sobre a ligação entre determinantes sociais de um trabalhador, sua morbidade e

mortalidade.

 

 Presidiu a Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde (CDSS), criada pela Organização Mundial

de Saúde em 2005, que produziu o relatório "Redução das desigualdades no período de uma geração -

Igualdade na saúde através da ação sobre os seus determinantes sociais", editado em agosto de

2008.
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Políticas Migratórias em debate na Faculdade de Economia
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Tavira, 22 Fev (Rádio Horizonte Algarve)

 

 "Europa Aberta e Políticas Migratórias" é o nome da conferência que terá lugar esta tarde, pelas

18h00, no Auditório da Faculdade de Economia (edifício 9), no Campus de Gambelas da Universidade

do Algarve, em Faro.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve

 

 Organizada pela Embaixada da República da Polónia em Lisboa e pela Universidade do Algarve, esta

iniciativa conta com as participações de Marek Okólski, Diretor do Centro de Estudos das Migrações da

Universidade de Varsóvia e de João Peixoto, docente do Instituto Superior de Economia e Gestão da

Universidade Técnica de Lisboa.
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Exposição - Via Sacra da Catedral
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22-02-2012

 

 Exposição

 

 "VIA SACRA DA CATEDRAL" REÚNE TRABALHOS DE 15 FOTÓGRAFOS ALGARVIOS

 

 No próximo dia 26 de fevereiro inaugurar-se-á uma exposição, na Catedral de Silves, cujo tema é a

"Via Sacra".

 

 Quinze fotógrafos algarvios ou residentes na nossa região aceitaram o desafio do Pároco, Padre

Carlos Aquino, de retratar as várias estações do caminho que Jesus Cristo percorreu até ao Calvário.

Seguindo as descrições do Evangelho de S. Lucas, artistas como Adriano Costa, André Bôto, Carlos

Rocha, Carlos Sousa, Francisco Castelo, José Manuel Andrade, Miguel Veterano, Nuno Garção, Samuel

Mendonça, Sofia Guerreiro, Sonya, Tiago Grosso, Vasco Célio, Vera Soares e Vitor Azevedo,

apresentam as suas próprias interpretações e visões dos vários momentos que marcaram esse

percurso.

 

 Desde os momentos vividos por Jesus e Seus Discípulos no Monte das Oliveiras, passando pelo

julgamento de Pilatos ou o encontro com Maria, Sua Mãe, terminando no Seu sepultamento e

Ressureição, visto no encontro com os discípulos de Emaús, todos estes momentos serão trabalhados

pelos fotógrafos, sendo possível ter diversas perspetivas e representações desses momentos,

passando alguns deles pela representação da natureza, ou pelo retrato.

 

 Esta exposição será, ainda, usada pelos fiéis da comunidade paroquial de Silves, para as suas

meditações durante o tempo da Quaresma e permanecerá acessível ao público que visite a Catedral.

 

 Esta é mais uma iniciativa integrada nas ações previstas no âmbito da programação cultural deste

templo, que integra desde 2010 a "Rota das Catedrais Portuguesas".

 

 A seguir enviamos pequenas notas biográficas de todos os fotógrafos.
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 Adriano Costa tem 39 anos, é natural de Lourenço Marques, Moçambique. Professor e adjunto da

direção do Agrupamento Vertical Dr. Garcia Domingues, em Silves, é Fotógrafo amador, premiado em

alguns concursos de fotografia locais (Cabanas de Tavira - 1.º prémio 2010, Monchique - melhor

fotografia do tema religião, 2010).

 

 André Bôto, nascido em Lagos, a 6 de março de 1985, fez a sua infância em Silves, mudando-se para

Beja, a fim de se formar em Artes Decorativas, na Escola Superior de Educação de Beja (formação

terminada em 2007). A odisseia fotográfica começa em Lisboa em 2008, na Oficina da Imagem,

concluindo o curso Fotografia Avançada em 2008 e Fotografia Conceptual em 2009. Em 2009 atinge o

seu primeiro QEP - Qualified Eueopean Photographer na categoria de Fotografia ilustrativa. Em 2010,

tornou-se professor na Oficina da Imagem e foi o Português primeiro a ganhar o MQEP - Master

Qualified European Photographer, sendo o mais jovem fotógrafo europeu para obtê-lo. Ao mesmo

tempo, atinge o seu segundo QEP, agora na categoria de retrato. Também em 2010 vence o prémio

de Fotógrafo Europeu Profissional do Ano 2010, pela FEP - Federação Europeia de Fotógrafos

Profissionais. Foi, ainda, nomeado embaixador do Ano Internacional da Juventude, um evento sob a

chancela das Nações Unidas. Neste momento, vive na região de Lisboa e produz trabalhos

principalmente na área da fotografia conceptual e projetos criativos de decoração, fotografia,

publicidade, arquitetura, industrial. Já obteve cerca de 80 prêmios diferentes na fotografia, nacional e

internacionalmente.

 

 Carlos Rocha

 

 Carlos Sousa nasceu a 23 agosto de 1982, em Faro. Desde 2005 e após ter frequentado vários cursos

e workshops de fotografia, que expõe os seus trabalhos, tendo, ainda, recebido diversos prémios,

entre os quais o 1º Lugar na categoria cor digital no concurso da Câmara Municipal de Faro, 2008

"Viver  a Ria". É Freelancer com carteira profissional de Jornalista e colabora com diversas publicações

regionais e nacionais, entre as quais o Jornal online Sul Informação. O seu Portfolio pode ser visto em:

 

 http://www.facebook.com/home.php?#!/CarlosSousaPhotographer?v=info

 

 Francisco Castelo nasceu em 1961. Iniciou-se na Fotografia em 1977. É funcionário da administração

local, onde desempenha funções ligadas à produção de informação e imagem, à recolha de imagens

antigas e pesquisa de dados sobre as mesmas e à gestão da Fototeca Municipal. Expõe

permanentemente no site www.fcastelo.net.

 

 José Manuel Andrade é escritor, jornalista e neste momento photojournalist internacional,

especializado em desporto motorizado. Está em atividade jornalística há cerca de 50 anos.

 

 Miguel Veterano
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 Nuno Garção tem 35 anos e é natural de Portalegre, sendo Professor de Matemática e Ciências da

Natureza na Escola E.B. 2,3 Dr. Garcia Domingues, em Silves. Mestre em Didática da Matemática pela

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é ainda Fotógrafo amador, premiado em alguns

concursos de fotografia (Cabanas de Tavira - 2.º prémio 2010, Olhão - menção honrosa na categoria

digital 2011).

 

 Samuel Mendonça nasceu em Faro, a 12 de Maio de 1975. Em 1996 concluiu o bacharelato em Design

de Comunicação pela Universidade do Algarve. De Outubro de 1996 a Junho do ano seguinte foi

professor contratado na Escola EB 2.3 Dr. José de Jesus Neves Júnior, em Faro, para leccionar as

disciplinas de EV - Educação Visual e EVT - Educação Visual e Tecnológica ao 6º e 9º anos de

escolaridade. Entre Março de 1998 e Junho de 1999 desempenhou funções como delegado comercial,

responsável pela zona do Algarve, da Recer - Indústria de Revestimentos Cerâmicos, SA.  Em Julho de

1999 foi convidado para trabalhar na Diocese do Algarve como designer gráfico e como responsável

pela gestão e manutenção da sua presença na Internet, tendo-lhe sido proposto, pouco tempo depois,

colaborar com o jornal Folha do Domingo, nos primeiros anos como jornalista estagiário, mais tarde

como jornalista e, desde Abril de 2006, como director.

 

 Sofia Guerreiro é Licenciada em Cine-Vídeo pela Escola Superior Artística do Porto - ESAP e tem

trabalhado, desde 2007 em várias produções cinematográficas, como diretora de arte e de som. È

formadora da FDTI, em Faro e docente na Escola Secundária de Silves. Os seus trabalhos podem ser

vistos em http://sofiaguerreiro.wordpress.com.

 

 Sonya

 

 Tiago Grosso

 

 Vasco Célio nasce no Lubango/Angola, em 1975, em pleno Inverno africano e vem para Portugal

ainda sem fala. Desde muito cedo a luz faz parte da sua ferramenta criativa. Em 1995 começa a

carreira de freelancer iniciando colaborações com várias revistas, jornais e agencias diversas na área

da fotografia. Em paralelo desenvolve um trabalho como autor, tendo participado em vários projetos

individuais e coletivos, expondo e publicado por diversas ocasiões, sendo hoje um dos mais

reconhecidos e conceituados fotógrafos da região algarvia. Os seus trabalhos abarcam áreas tão

distintas como o fotojornalismo, as instalações artísticas em parceria com diversos artistas plásticos,

catálogos, fotografia de arquitetura, entre muitas outras.

 

 Vera Soares é uma jovem de 24 anos, de naturalidade Portuguesa, residente em Albufeira.

 

 Aos 15 anos teve os seus primeiros conhecimentos sobre o mundo da fotografia. A sua sede de

conhecimento foi crescendo e aos 23 anos ganhou a sua primeira máquina fotográfica, tendo recebido,
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desde então, vários prémios de reconhecimento em sites de fotografia, bem como alguns prémios em

alguns passatempos. Todo o seu trabalho vem de muito estudo, pesquisa, amor e dedicação! Vera

Soares, em tão pouco tempo de experiência diz sentir-se capaz de conseguir o que muitos fotógrafos

conseguem: " Para mim, uma fotografia bem conseguida não está numas mãos cansadas pelo tempo,

mas sim numa mente dedicada, com sede de conhecimento e sem medo de arriscar."

 

 Vitor Azevedo nasceu em Faro a 2 de Outubro de 1950. Desde muito jovem, miúdo mesmo, que a

fotografia o encantou. Gosta de viajar, conhecer pessoas, culturas, faunas...e fotografar. Na fotografia

o que mais o atrai é a natureza selvagem, a paisagem, o retrato social. Frequentou cursos e

workshops de fotografia, ministrados por várias entidades e fotógrafos, desde história e técnicas de

fotografia a fotojornalismo. Colaborou com as revistas Sitava e Atlantis, revista de bordo da TAP.

Ainda que não goste muito de expor, já o fez no IPJ; Aeroporto de Faro; Galeria Samora Barros,

Albufeira; Casa da Cultura de Loulé; Junta de Freguesia de Pechão; Hotel Vila Galé Albufeira, na

maioria dos casos coletivamente. É sócio da ALFA - Associação Livre de Fotógrafos do Algarve.

 

 

Página 165



A166

  Tiragem: 5034

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 5

  Cores: Preto e Branco

  Área: 25,97 x 10,08 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 40339103 22-02-2012

Página 166



  Tiragem: 5034

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 4,89 x 3,74 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 40339103 22-02-2012

Página 167



A168

  
Antena 1

 	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:00:48

 	Hora de emissão: 14:01:00 
ID: 40352886

 
22/02/2012

Conferência sobre as políticas migratórias

 

Conferência sobre as políticas migratórias, na Faculdade de Economia da Universidade do Algarve. Um

debate organizado pela Embaixada da República da Polónia em Lisboa.
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Exercício de Combate à 
Poluição em Faro

Vai decorrer no cais comercial em Faro, no dia 15 de abril (en-
tre as 09 e as 14 horas), um exercício de combate à Poluição por 
Hidrocarbonetos no Mar, informa a Marinha.

Este exercício, o primeiro de dois previstos para 2012, será 
conduzido pela Marinha/Autoridade Marítima, através do Depar-
tamento Marítimo do Sul, e tem como objetivo o treino e avalia-
ção do desempenho das equipas de intervenção do Departamento 
Marítimo do Sul e da Capitania do Porto de Faro em resposta aos 
incidentes mais prováveis.

O cenário a criar pretende simular a resposta a um derrame 
acidental como resultado da colisão de um navio de médio por-
te contra o cais. No momento desta ocorrência com o estofo da 
praia-mar, a urgência das ações de contenção e recolha são funda-
mentais para reter as manchas do hidrocarboneto médio na zona 
sinistrada, evitando o seu espalhamento na Ria Formosa. 

Por forma a minimizar os danos ambientais nas águas da Ria 
Formosa serão colocadas barreiras para contenção do derrame e 
instalados dois pontos de recolha com um recuperador em cada 
ponto, e todo o sistema de trasfega do hidrocarboneto recolhido. 
Em simultâneo, é realizado a limpeza da praia/pedras que foram 
atingidas pelos produtos poluentes.

Foram convidadas a participar no exercício as seguintes enti-
dades: Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC); Instituto da 
Conservação da Natureza e da Biodiversidade, Departamento de 
Gestão da Área classificada do Sul – Parque Natural da Ria Formo-
sa; Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos IP, Delegação do 
Sul (IPTM Faro); Câmara Municipal de Faro (CMF); Universidade do 
Algarve, Faculdade de Ciências do Mar e do Ambiente (UALG-FCM); 
Sociedade Farense das Areias (Sofareia), S.A.
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Realismo mágico na literatura 
portuguesa apresentado em Loulé

A Biblioteca Municipal de 
Loulé vai ser palco da apresen-
tação do livro “O realismo má-
gico na literatura portuguesa” 
de Paulo Serra, no próximo dia 
27 de fevereiro, pelas 21.30.

Paulo Serra, Mestre em Lite-
ratura Comparada e Licenciado 
em Línguas e Literaturas Moder-
nas, é professor e investigador na 
área do realismo mágico. Autor 
da tese publicada “O Realismo 
Mágico na Literatura Portugue-
sa”, apresenta este seu primeiro 
livro resultante da sua tese.

O realismo mágico defi-

ne-se como um fenómeno de 
renovação da ficção literária. 
Numa narrativa realista em que 
intervêm elementos mágicos, 
sem se procurar provocar o 
desconcerto do leitor, o realis-
mo mágico surge aliado a uma 
preocupação de vários escri-
tores contemporâneos, como 
Gabriel García Márquez, Isabel 
Allende, Salman Rushdie, José 
Saramago, Hélia Correia, de 
evidenciar a complexidade do 
real e da história oficial de cada 
nação. Este conceito revela-se 
um instrumento eficaz à litera-

tura comparada e aos estudos 
culturais, visto que o realismo 
mágico assenta igualmente na 
mitologia e no folclore. 

É de salientar que num es-
tudo inédito no caso da litera-
tura portuguesa, atentaremos 
de que modo o realismo mágico 
influenciou e abriu novos rumos 
à ficção literária portuguesa 
pós-25 de Abril, analisando o 
caso específico da ficção de 
Lídia Jorge e João de Melo, au-
tores que melhor exploraram o 
realismo mágico.

Para esta apresentação, 

em que a entrada é livre, o 
autor contará com a presença 
do Prof. Dr. Petar Petrov, dou-
tor em Literatura Comparada 
(Portuguesa e Brasileira) pela 
Universidade de Lisboa, pro-
fessor Associado da Faculdade 
de Ciências Humanas e Sociais 
da Universidade do Algarve 
(docente das disciplinas de Li-
teratura Portuguesa Moderna e 
Contemporânea, Literaturas Es-
trangeiras de Língua Portugue-
sa e Literatura Comparada); e 
com a presença da conceituada 
autora louletana Lídia Jorge.
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Projeto CHARME Loulé faz balanço 
de atividades

A Câmara Municipal de Lou-
lé fez recentemente um balanço 
das atividades inseridas no Pro-
jeto CHARME Loulé, que visou a 
regeneração do centro histórico 
louletano e está a concluir-se, 
depois de um investimento de 
3,7 milhões de euros.

Esta iniciativa global, que 
pretendeu dinamizar o casco 
medieval de Loulé, reintegran-
do-o no centro da cidade, nas-
ceu de uma candidatura ao PO 
Algarve 21, integrado na tipo-
logia da operação das Parcerias 
para a Regeneração Urbana.

Aprovado em 2009, o CHAR-
ME teve o seu final em dezem-
bro de 2011, embora estejam 
ainda a decorrer ações até ao 
próximo mês de março, segundo 
explicou Sofia Pontes, chefe de 
divisão de Reabilitação e Inter-
venção Urbanas.

As qualidades ambientais, 
culturais e patrimoniais, pre-
sentes nos testemunhos da 
história, na singularidade dos 
edifícios, na decoração dos 
pavimentos, na vegetação e 
arborização do centro histórico 

foram as razões que estiveram 
na base da decisão de levar por 
diante o processo.

Depois de feito um diagnós-
tico ao centro histórico e ana-
lisadas as suas forças e fraque-
zas, a equipa responsável pelo 
CHARME avançou para várias 
ações, implementadas segundo 
diversos eixos estratégicos.

Em relação à qualificação do 
espaço público, está em marcha 
um projeto para o Largo Afon-
so III e Largo da Matriz/Jardim 
dos Amuados, dois investimen-
tos cuja execução acontecerá 
após o período de realização do 
CHARME.

A requalificação do Parque 
Municipal e a remodelação do 
Largo Bernardo Lopes e Praça 
da República são obras já con-
cluídas inscritas nestes projetos 
de regeneração urbana.

Quanto ao desenvolvimento 
económico, foi feito um estudo 
da imagem do comércio de Lou-
lé, que levou à elaboração de 
um programa de requalificação 
das portas e montras dos esta-
belecimentos comerciais, com 
especial ênfase nas principais 
artérias comerciais – Praça da 
República e Rua das Lojas.

Por outro lado, foi elaborado 
um programa de requalificação 
e reordenamento dos elemen-
tos de publicidade exterior dos 
estabelecimentos comerciais, 
que resultou num regulamento 
de publicação e ocupação do 

espaço público para a área his-
tórica.

Para o Mercado de Loulé, 
um dos ex-líbris da cidade e que 
faz parte desta área de inter-
venção, foi criado um projeto 
de dinamização de atividades 
económicas e culturais, realiza-
do pela empresa Loulé Conce-
lho Global.

Sobre os equipamentos de 
desenvolvimento cultural, a par 
da reabilitação do Cine-Teatro 
Louletano, ao abrigo do CHAR-
ME foi criada a Universidade de 
Verão, ação desenvolvida com 
a Universidade do Algarve, em 
duas edições (2010 e 2011), 
transferindo cursos de verão 
que eram dados na universida-
de para o centro histórico, di-
rigidos não só a estudantes mas 
a qualquer cidadão interessado 
em alargar os seus conhecimen-
tos.

Está ainda a ser implemen-
tado um sistema de orientação 
no centro histórico e que, até 
março, ficará instalado no espa-
ço público. “O que se pretende 
é oferecer aos visitantes e tam-
bém aos locais, dois percursos 
para que possam conhecer o 
Centro Histórico e o centro 
urbano de Loulé”, disse Sofia 
Pontes.

Assim, serão definidos dois 
percursos – o do património (la-
ranja) e o do comércio (verde). 
Estes percursos vão ficar sinali-
zados através de diretórios que 

vão ser colocados nos pontos 
de chegada a Loulé como os 
parques de estacionamento, o 
terminal rodoviário, nos pontos 
de chegada das camionetas de 
turismo junto ao posto de tu-
rismo e também nas três portas 
– Mercado, Igreja e Castelo.

Os diretórios integram a 
planta, uma descrição de cada 

percurso e pequenos aponta-
mentos dos edifícios que se po-
derão ver. Junto a cada edifício 
existirá uma placa com uma 
pequena descrição do que se 
vai ver, acompanhada por um 
desenho expressivo do próprio 
edifício.

Para além dos edifícios, 
e porque o Centro Histórico 
é muito rico em pormenores, 
pretende-se completar os per-
cursos com as “vistas”, isto é, 
detalhes como uma chaminé ou 
uma árvore, que enriquecem 
todo o conjunto patrimonial 
existente.

Todas estas informações 
irão constar num flyer disponí-
vel no posto de turismo, Paços 
do Concelho, cafés, etc.

AutArcA sublinhA 
importânciA 
do projeto

Para o presidente da Câma-
ra Municipal de Loulé, Seruca 
Emídio, “estas não são inicia-
tivas desgarradas mas medidas 
que se integram num conjunto 
de intervenções, eventos ou 
parcerias que são feitas com 
uma preocupação objetiva”. 

Seruca Emídio frisou que es-
teve sempre presente a ideia de 
uma “revitalização de forma in-
tegrada na cidade, criando no-
vos polos, em articulação com o 
polo medieval”.

A par das intervenções fí-
sicas nos edifícios, o autarca 
referiu ainda no âmbito do 
CHARME “os eventos, iniciativas 
para projetar o nome da cidade 
de Loulé, alguns em parceria 
com a associação de comercian-
tes, que vieram dar uma nova 
esperança de integração desta 
zona”.

A Universidade do Algar-
ve, a Associação CentroLoulé 
e a Loulé Concelho Global fo-
ram entidades parceiras neste 
projeto, que representou um 
investimento total superior a 
3,7 milhões de euros, com um 
financiamento total de 1,6 mi-
lhões de euros.
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AlbufeirA: 

Poema «Um cais, um porto» venceu 
concurso de poesia para 

cidadãos seniores
Josefa de Lima venceu, com 

o poema «Um cais, um porto», 
um Concurso de Poesia destina-
do aos seniores do concelho de 
Albufeira, em comemoração do 
Dia de São Valentim, organizado 
pelo terceiro ano consecutivo 
pelo município local, no âmbito 
do Clube Avô.

Os 13 participantes puse-
ram à prova os seus dotes poé-
ticos, mas apenas um foi eleito 
pelo júri como o grande vence-
dor, no caso, Josefa de Lima, 
conhecida no mundo das letras 
pelo pseudónimo Flor de Sal.

Na cerimónia de entrega de 
prémios, realizada segunda fei-
ra, 13, na biblioteca Lídia Jor-
ge, a vencedora declarou o seu 
poema em público: «Como um 
cais sempre me esperas,/Como 
um barco chego e parto./Gran-
de o mar em que navego,/longa 
a vigem que faço./Até quando 
és cais, és porto?/Até quando 
chego e parto?»

Aos 68 anos, a poetisa, dra-
maturga e atriz conquista, pela 
segunda vez, o júri do evento, 
transpondo para o papel “uma 
metáfora que percorre os sen-
tidos a todos nós quando ama-
mos, que é viver em permanen-
te dúvida se o relacionamento 
irá durar para toda a vida”.

“A intensidade metafórica, 
beleza, mensagem e criativida-

de” do poema valeram-lhe elo-
gios por parte dos elementos do 
júri.

A autora, natural de Vila 
Real de Santo António, mas 
residente, há largos anos, no 
concelho de Albufeira, tem de-
dicado a sua vida à educação e 
à cultura. Durante mais de uma 
década, foi docente do Agru-
pamento Diamantina Negrão, 
desempenhando funções de 
educadora em vários jardins de 
infância.

Ao longo da sua carreira, 
publicou diversas obras, entre 
elas o conto infantil «O Jardim 
Encantado ou o Segredo da Bri-
sa», editado pela autarquia no 
âmbito da 7.ª edição do Paginá-
rios, em 2009.

Atualmente a braços com 
um projeto na área da literatu-
ra para a infância, que envolve 
crianças dos 3 aos 5 anos, a po-
etisa não dispensa as aulas de 
teatro do Clube Avô, que lhe 
permitem ir desfrutando de 
uma paixão antiga.

Josefa de Lima foi presen-
teada pela autarquia com um 
jantar romântico no Dia dos Na-
morados, prémio entregue pelo 
presidente do município De-
sidério Silva e pela vereadora 
dos pelouros da Cultura e Ação 
Social, Marlene Silva.

Entre os 13 concorrentes, 

destaque para a participação 
de Aline Vieira, de 98 anos, na-
tural e residente em Albufeira, 
onde foi professora primária, 
que à semelhança dos restantes 
participantes também recebeu 
um prémio de participação 
durante a cerimónia, animada 
pela atuação do grupo coral do 
polo de Albufeira da Universi-

dade do Algarve para a Terceira 
Idade.

O Clube Avô tem à disposi-
ção dos séniores do concelho as 
mais diversas atividades. Para 
mais informações ou inscrições, 
os interessados deverão con-
tactar a divisão de Ação Social, 
Saúde e Juventude, através do 
telefone 289599509.
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Cursos para Preparação da Componente Específica da Prova de Ingresso para
Candidatura ao Ensino Superior dos Maiores de 23 anos.
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/02/2012

Meio: Universia.pt

URL: http://agenda.universia.pt/ualg/2012/02/13/cursos-para-preparacao-da-componente-
especifica-da-prova-de-ingresso-para-candidatura-ao-ensino-superior-dos-maiores-de-
23-anos

 

Áreas:Ciencias Básicas

 

 Data:del 24/02/2012 al 18/05/2012

 

 Local: Universidade do Algarve ( Campus de Gambelas )

 

 Descrição

 

 O Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve realiza Cursos para Preparação da

Componente Específica da Prova de Ingresso para Candidatura ao Ensino Superior dos Maiores de 23

anos.

 

 Estes têm como objetivo preparar e avaliar os eventuais interessados na componente específica das

provas de ingresso das licenciaturas em Engenharia Alimentar, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e

Eletrónica, Engenharia Mecânica e em Tecnologias de Informação e Comunicação do Instituto Superior

de Engenharia (ISE) e das licenciaturas em Economia e em Gestão de Empresas da Faculdade de

Economia (FE).

 

 As inscrições estão abertas até ao dia 23 de fevereiro, às 17h30.

 

 Contactos:

 

 Instituto Superior de Engenharia

 

 Ana Paula Santos

 

 Telefone: 289 800 124
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 E-mail: ise@ualg.pt

 

 Organiza

 

 País: Portugal

 

 Instituição: Universidade do Algarve

 

 Informação complementar

 

 Etiquetas:2012, candidatura, componente específica, cursos, engenharia alimentar, engenharia civil,

engenharia elétrica e letrónica, engenharia mecânica, ensino superior, instituto superior de

engenharia, maiores de 23 anos, preparação, prova de ingresso, tecnologias de informação e

comunicação, univerdidade do algarve

 

 URL: http://ise.ualg.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=837&Itemid=364&lang=pt

 

 URL Relacionada:http://
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Seminário Fair Society, healthy lives
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/02/2012

Meio: Universia.pt

URL: http://agenda.universia.pt/ualg/2012/02/22/seminario-fair-society-healthy-lives

 

Áreas:Ciencias Sociales y Jurídicas, Finanzas

 

 Data:el 24/02/2012

 

 Local: Anfiteatro Verde (edifício 8), no Campus de Gambelas ( Universidade do Algarve )

 

 Descrição

 

 Professor da University College London dá seminário na UAlg

 

 Professor Sir Michael Marmot, um dos principais investigadores a nível mundial na área das

desigualdades e determinantes sociais em Saúde, dará uma palestra intitulada Fair Society, healthy

lives.

 

 Trata-se de uma iniciativa do Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina, integrada no plano

curricular do curso de Medicina, aberta também a todo o público interessado.

 

 Sobre Sir Michael Marmot

 

 Aclamado Professor de Epidemiologia e Saúde Pública da University College London, Sir Michael

Marmot tem dedicado o seu trabalho de pesquisa ao tema das desigualdades em Saúde nos últimos

35 anos. É o investigador principal dos Estudos de Whitehall, dos funcionários públicos britânicos, uma

investigação sobre a ligação entre determinantes sociais de um trabalhador, sua morbidade e

mortalidade. Presidiu a Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde (CDSS), criada pela

Organização Mundial de Saúde em 2005, que produziu o relatório "Redução das desigualdades no

período de uma geração - Igualdade na saúde através da ação sobre os seus determinantes sociais",

editado em agosto de 2008.

 

 Organiza
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 País: Portugal

 

 Instituição: Universidade do Algarve

 

 Informação complementar

 

 Etiquetas:2012, fair society, healthy lives, seminário, sir michael marmot

 

 URL Relacionada:http://
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Mendes Bota diz que a RUA Fm não é "rádio local comercial, informativa e
generalista"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/02/2012

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=48802

 

21-02-2012 0:44:00

 

 O deputado Mendes Bota questionou o Ministro Miguel Relvas sobre a possibilidade de o Governo vir a

abrir um concurso público para atribuição de um alvará de radiodifusão generalista e local para Faro

considerando "invulgar" a sua inexistência.

 

 Para o deputado algarvio, que preside à Comissão Parlamentar encarregue dos assuntos da

comunicação social, é uma "situação difícil de entender que a capital do Algarve não disponha desde

há vários anos de nenhuma rádio local".

 

 Considerando a situação "invulgar", o parlamentar lembra que já estiveram em atividade três

estações a Rádio Antena Sul Algarve e o Rádio Clube do Sul que não viram renovados os seus alvarás,

por parte da ERC-Entidade Reguladora para a Comunicação Social.

 

 Já a Rádio Santa Maria, "viu autorizada a transferência de todos os seus direitos de atividade de

radiodifusão para o operador TSF o qual, à evidência, não tem garantido uma programação local,

específica para o município de Faro ou para a região do Algarve".

 

 Segundo o deputado "tal lacuna não se pode considerar preenchida pela Rádio Universidade do

Algarve (RUA) que, como indica a sua sigla, não possui os requisitos de operacionalidade que define

uma rádio local comercial, informativa e generalista".

 

 Para Mendes Bota a RUA FM, "embora prevista no artigo 9º da Lei da Rádio, tem um âmbito

meramente vocacionado para a população do ensino superior".

 

 Em defesa da sua argumentação Mendes Bota cita o estudo publicado em 2009 pela ERC,

"Caracterização do sector da radiodifusão local", segundo o qual existiam em Portugal 347 rádios

locais FM, 7% deles sediados no Algarve.
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 "Neste imenso universo, não é justo que o município de Faro não disponha de programação e

informação à escala local sobre as suas atividades desportivas, culturais, políticas, sociais,

económicas" , queixa-se o deputado.

 

 Também não pode, em sua opinião, "divulgar a música e outras artes performativas produzidas pelos

artistas e criadores locais, que não permita aos cidadãos um aprofundar dos seus direitos de cidadania

através da participação directa neste meio de comunicação".

 

 Considerando ser "uma situação para a qual urge encontrar uma solução" o parlamentar que saber se

o Governo tenciona abrir concurso público para atribuição para um alvará de radiodifusão sonora de

âmbito generalista e local, em Faro.
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APFEUAlg promove tertúlia sobre empreendedorismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/02/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=125021

 

A Associação de Pós-Graduados da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve (APFEUAlg)

organiza, na próxima quinta-feira, 23, pelas 22:00 horas, no Arté Café, em Faro, uma tertúlia

subjacente ao tema Empreendedorismo em tempos de crise: casos de sucesso empresarial.

 

 Segundo a associação, a discussão do tema possibilitará "a identificação de fatores e estratégias que

levam projetos de empreendedorismo no Algarve ao sucesso, tendo em conta as condicionantes do

atual cenário económico e social".

 

 Dentro desta dinâmica, pretende-se analisar a perspetiva do empreendedor e de outras entidades

envolvidas no processo.

 

 O debate terá lugar no Arte Café, junto à entrada principal da Universidade do Algarve, em Gambelas

- Faro, e contará com transmissão em direto na Rádio Universitária (RUA FM).

 

 A iniciativa contará com a presença de representantes do Instituto do Emprego e Formação

Profissional, do Centro Regional para a Inovação do Algarve (CRIA) e da Releve Energia, assim como

de uma empresa incubada pelo CRIA.

 

 Mais informações podem ser solicitadas através do endereço eletrónico apfeualg@ualg.pt ou

consultadas em http://www.apfeualg.pt.

 

 Redacção DORS

 

 09:27 segunda-feira, 20 fevereiro 2012
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Políticas migratórias em debate na Faculdade de Economia da UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/02/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=125041

 

Europa Aberta e Políticas Migratórias é o nome da conferência marcada para quarta-feira, 22, às

18:00 horas, no auditório da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve (UAlg), no campus

de Gambelas.

 

 Organizada pela embaixada da República da Polónia em Lisboa e pela Universidade do Algarve, esta

iniciativa conta com as participações de Marek Okólski, diretor do Centro de Estudos das Migrações da

Universidade de Varsóvia, e de João Peixoto, docente do Instituto Superior de Economia e Gestão da

Universidade Técnica de Lisboa.

 

 Os dois especialistas abordarão, respetivamente, os temas Europa Aberta e Políticas Migratórias na

Perspetiva da Polónia e Europa Aberta e Políticas Migratórias na Perspetiva de Portugal.

 

 A sessão de abertura incluirá ainda as intervenções de Dariusz Dudziak, ministro conselheiro da

embaixada da República da Polónia em Lisboa, João Guerreiro, reitor da Universidade do Algarve, e

Efigénio Rebelo, diretor da Faculdade de Economia da UAlg.

 

 A entrada é livre.

 

 Redacção DORS

 

 19:17 segunda-feira, 20 fevereiro 2012
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Loja Solidária da AAUAlg abre portas quinta-feira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/02/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=125044

 

A Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) vai abrir esta quinta-feira, às 11:00

horas, as portas da Loja Solidária, no campus de Gambelas, que permitirá vender material em

segunda mão e cujas receitas reverterão a favor de alunos carenciados.

 

 Segundo explica a associação, em comunicado, esta iniciativa integra a política de "luta pela melhoria

da qualidade de vida da população académica mais carenciada, combatendo a exclusão social e

promovendo a solidariedade".

 

 Na Loja Solidária da AAUAlg, poderão ser adquiridas peças de roupa e trajes académicos em segunda

mão, assim como material escolar e outros artigos feitos a partir de material reciclado, tudo isto a

preços reduzidos.

 

 As verbas obtido através da venda destes artigos reverterá a favor de alunos carenciados da UAlg.

 

 Outra forma de contribuir para este projeto solidário, acrescenta a associação de estudantes, é

doando roupa, material escolar, trajes académicos usados e material reciclável (cápsulas de café,

tampinhas...) à Loja Solidária, que se encarregará de organizar, transformar e/ou vender o respetivo

artigo ou atribuí-lo directamente a alunos carenciados.

 

 Com a abertura da Loja Solidária, a AAUAlg dá inicio ao Ano Solidário AAUAlg, demonstrando assim "a

preocupação da associação para a vertente solidária durante todo o ano e em quase todos os eventos

que realiza".

 

 Redacção DORS

 

 07:50 terça-feira, 21 fevereiro 2012
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Serra de Monchique pode esconder ´tesouro´ ainda por explorar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/02/2012

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=22907&visual=8&id=0&print_article
=1

 

21-02-12

 

 A serra de Monchique, pode 'esconder' minerais preciosos, nomeadamente ouro e prata, admitem

cientistas da Universidade do Algarve, que desenvolveram um projecto de investigação na zona.

 

 O potencial 'tesouro' está também a atrair a atenção de uma empresa privada, que vai avançar com

trabalhos de prospecções adianta esta terça-feira o Correio da Manhã.

 

 De acordo com Tomasz Boski, professor do Centro de Investigação Marinha e Ambiental da

Universidade do Algarve e coordenador do projecto Valemon (Valorização Económica e Ambiental do

Maciço de Monchique), existem "alguns indícios interessantes, por analogia com outros maciços no

Mundo, de que o de Monchique pode ser portador de minerais de valor económico, incluindo ouro".

 

 Este especialista refere que, por exemplo, na China "existe um maciço muito semelhante ao de

Monchique, de onde é extraído ouro", pelo que "não ficaria nada surpreendido" se a serra algarvia

apresentasse o mesmo potencial.

 

 No âmbito do projecto Valemon, os geólogos procederam à recolha de 130 amostras de rochas

daquela serra algarvia, que depois enviaram para laboratórios no Canadá e Brasil, para análise de 32

elementos químicos.

 

 "Falta ainda efectuar a interpretação dos resultados", afirma Tomasz Boski. Só então poderá ser

determinado que metais preciosos guarda o maciço de Monchique.

 

 O potencial 'tesouro' mineiro de Monchique não passa despercebido às empresas do sector. No final

do ano passado, o Governo assinou um contrato de concessão com a Maepa - Empreendimentos

Mineiros e Participações - para a prospecção de ouro, prata, cobre, chumbo e zinco.

 

 A empresa desenvolverá os trabalhos de pesquisas em zonas serranas de três concelhos do

Barlavento: Monchique, Aljezur e Portimão. A área abrangida atinge cerca de 270 quilómetros
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quadrados.

 

 Monchique pode não ser a única serra algarvia a esconder reservas de ouro, próximo do rio Guadiana,

também poderá haver reservas de minerais valiosos. Há cerca de cinco anos, especialistas da

Universidade do Algarve que estudavam os sedimentos no estuário do rio, na zona de Castro Marim,

descobriram partículas microscópicas de ouro. O professor Tomasz Boski diz que falta, no entanto,

provar que há jazidas com potencial para serem exploradas.

 

 Algarve Primeiro: o seu mundo informativo
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Políticas Migratórias em debate na Faculdade de Economia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/02/2012

Meio: CiênciaPT.net

URL: http://www.cienciapt.net/pt/index2.php?option=com_content&task=view&id=105759&p
op=1&page=0&Itemid=333

 

Escrito por CienciaPT

 

 20-Feb-2012

 

 Organizada pela Embaixada da República da Polónia em Lisboa e pela Universidade do Algarve, esta

iniciativa conta com as participações de Marek Okólski, Diretor do Centro de Estudos das Migrações da

Universidade de Varsóvia e de João Peixoto, docente do Instituto Superior de Economia e Gestão da

Universidade Técnica de Lisboa, que abordarão respetivamente os temas "Europa Aberta e Políticas

Migratórias na Perspetiva da Polónia" e "Europa Aberta e Políticas Migratórias na Perspetiva de

Portugal".

 

 A sessão de abertura incluirá ainda as intervenções de Dariusz Dudziak, Ministro Conselheiro da

Embaixada da República da Polónia em Lisboa, João Guerreiro, Reitor da Universidade do Algarve e

Efigénio Rebelo, Diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve.
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Que políticas migratórias numa Europa aberta?
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/02/2012

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=48794

 

20-02-2012 13:32:00

 

 "Europa Aberta e Políticas Migratórias" é o tema da conferência a ter lugar na da Universidade do

Algarve 22 de fevereiro pelas 18h00, por iniciativa da Reitoria da Universidade do Algarve e da

Embaixada da Polónia, país que atualmente preside à União Europeia (UE).

 

 Entre os oradores presentes no auditório vermelho da Faculdade de Economia (FEUAlg), no Campus

de Gambelas, está o Director do Centro de Estudos das Migrações da Universidade de Varsóvia, Marek

Okólski, que falará sobre as políticas migratórias na perspetiva da Polónia.

 

 Por sua vez, João Peixoto, docente o Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade

Técnica de Lisboa, abordará a mesma temática na perspetiva de Portugal

 

 A sessão de abertura conta com intervenções do Reitor da UAlg João Guerreiro, do Director da

Faculdade de Economia (FEUAlg), Efigénio Rebelo e de Dariusz Dudziak, Ministro Conselheiro da

Embaixada da Polónia.

 

 A conferência termina com um debate entre os intervenientes.
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UAlg: Academia abre Loja Solidária
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/02/2012
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20-02-2012 14:10:00

 

 A Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) vai abrir uma loja de roupa em

segunda mão, material escolar e trajes académicos a custo reduzido em nome da "melhoria da

qualidade de vida da população académica mais carenciada"

 

 A loja, localizada no Campus de Gambelas junto ao Gabinete de Saídas Profissionais da AAUALG, vai

ser inaugurada 23 de fevereiro, às 11h00 e insere-se no Ano Solidário AAUALG

 

 E pretende demonstrar "a preocupação da Associação para a vertente solidária durante todo o ano e

em quase todos os eventos que realiza", refere a direção d AAUAlg em comunicado.

 

 As verbas obtidas através da venda de artigos em segunda mão ou feitos a partir de material

reciclado "reverterá a favor de alunos carenciados da UAlg", segundo a mesma fonte.

 

 Neste contexto a AAUAlg considera que "outra forma de contribuir para este projeto solidário é

doando roupa, material escolar, trajes académicos usados e material reciclável (cápsulas de café,

tampinhas, etc) à Loja Solidária que se encarregará de organizar, transformar e/ou vender o respetivo

artigo ou atribuí-lo diretamente a alunos carenciados".
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Faro: Mendes Bota pede ao Governo que abra concurso para uma rádio local
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/02/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=125013

 

O deputado social-democrata algarvio Mendes Bota pediu ao Governo que abra concurso para

atribuição de um alvará de rádio em Faro, considerando que o concelho "está há anos na situação

invulgar de não dispor de nenhuma rádio local".

 

 Em nota de imprensa, o parlamentar eleito pelo distrito de Faro, classifica a inexistência de uma rádio

generalista e local na capital algarvia como uma "situação difícil de entender".

 

 O deputado, que preside à comissão parlamentar encarregada dos assuntos da comunicação social,

enviou um requerimento à mesa da Assembleia da República em que questiona o ministro dos

Assuntos Parlamentares, Miguel Relvas, sobre a possibilidade de o Governo vir a abrir concurso

público para atribuição de um alvará.

 

 No documento, Mendes Bota lamenta que Faro não tenha uma rádio local a funcionar, "que exprima o

pulsar político, económico e social da sociedade farense".

 

 Recorda que ali já houve duas estações emissoras - a Rádio Antena Sul Algarve e o Rádio Clube do

Sul - que não viram renovados os seus alvarás por parte da Entidade Reguladora para a Comunicação

Social (ERC), e a Rádio Santa Maria, que viu autorizada a transferência de todos os seus direitos de

actividade de radiodifusão para o operador TSF.

 

 Este operador, observa o deputado, "não tem garantido uma programação local, específica para o

município de Faro ou para a região do Algarve".

 

 Por outro lado, a falta de uma rádio local "não se pode considerar preenchida pela Rádio Universidade

do Algarve (RUA) que, como indica a sua sigla, não possui os requisitos de operacionalidade que

define uma rádio local comercial, informativa e generalista" prevista na Lei da Rádio, pois está

vocacionada para a população do ensino superior.

 

 "Temos assim que, Faro, a cidade capital do Algarve viu ser-lhe retirada a possibilidade de ombrear

em pé de igualdade com as demais cidades capitais de distrito", lamenta Mendes Bota no texto da
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petição.

 

 Recordando que há em Portugal 347 rádios locais, segundo números de 2009, o deputado considera

que "não é justo" que o município de Faro não disponha de programação e informação à escala local

sobre as suas atividades desportivas, culturais, políticas, sociais e económicas.

 

 Redacção DORS

 

 18:17 domingo, 19 fevereiro 2012
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MENDES BOTA PEDE CONCURSO PARA RÁDIO LOCAL EM FARO
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/02/2012

Meio: Litoralgarve Online

URL: http://litoralgarve.com/noticias_print.php?Id=1495

 

Litoralgarve

 Para o deputado algarvio, que preside à Comissão Parlamentar encarregada dos assuntos da

comunicação social, é uma "situação difícil de entender" que a capital do Algarve não disponha desde

há vários anos de nenhuma rádio local.

 

  

 

Um requerimento em igual sentido foi também endereçado à ERC  Entidade Reguladora para a

Comunicação Social. *

 

  

 Eis o texto integral da argumentação de Mendes Bota:

  

  

 PERGUNTAS AO GOVERNO

  

 Assunto: MUNICÍPIO DE FARO NàO TEM RÁDIO LOCAL

  

 DESTINATÁRIO  Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares

  

 Exma. Sra. Presidente da Assembleia da República,

  

 O município de Faro, onde se situa a capital do Algarve, encontra-se desde há anos na situação

invulgar de não dispor de nenhuma rádio local a funcionar, que exprima o pulsar político, económico e

social da sociedade farense. Recorde-se que ali já estiveram em actividade três estações emissoras: a

Rádio Antena Sul Algarve e o Rádio Clube do Sul que, por razões diversas não viram renovados os

seus alvarás, por parte da ERC-Entidade Reguladora para a Comunicação Social, e a Rádio Santa

Maria, que viu autorizada a transferência de todos os seus direitos de actividade de radiodifusão para

o operador TSF o qual, à evidência, não tem garantido uma programação local, específica para o

município de Faro ou para a região do Algarve.
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 Por outro lado, tal lacuna não se pode considerar preenchida pela Rádio Universidade do Algarve

(RUA) que, como indica a sua sigla, não possui os requisitos de operacionalidade que define uma rádio

local comercial, informativa e generalista, a qual, embora prevista no artigo 9º da Lei da Rádio, tem

um âmbito meramente vocacionado para a população do ensino superior.

 Temos assim que, Faro, a cidade capital do Algarve viu ser-lhe retirada a possibilidade de ombrear

em pé de igualdade com as demais cidades capitais de distrito.

 Segundo o estudo publicado em 2009 pela ERC  Entidade Reguladora para a Comunicação Social,

intitulado "Caracterização do sector da radiodifusão local", existiam em Portugal 347 operadores de

radiodifusão sonora local FM, 7% deles sediados no Algarve.

 Neste imenso universo, não é justo que o município de Faro não disponha de programação e

informação à escala local sobre as suas actividades desportivas, culturais, políticas, sociais,

económicas, que não possa divulgar a música e outras artes performativas produzidas pelos artistas e

criadores locais, que não permita aos cidadãos um aprofundar dos seus direitos de cidadania através

da participação directa neste meio de comunicação.

 É uma situação difícil de entender, e para a qual urge encontrar uma solução.

 Nestes termos, ao abrigo do arsenal de disposições constitucionais, legais e regimentais, solicito a V.

Exa. se digne obter do Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares resposta à seguinte pergunta:

  

 - Tenciona o Governo abrir concurso público para atribuição de um alvará de exercício de actividade

de radiodifusão sonora de âmbito generalista e local, para o município de Faro?

  

 Lisboa, 18 de Fevereiro de 2012

  

 O deputado

  

 Mendes Bota

  

 *No requerimento enviado à ERC, Mendes Bota solicita as seguintes informações:

  

 1-   Relatório resumido da situação actual e do histórico que a precedeu, em matéria de licenciamento

de actividades de radiodifusão local cobrindo a área do município de Faro;

  

 2-   Resultado de estudo do espectro radioeléctrico do município de Faro, promovido pela ANACOM,

inserido no objectivo de ser encontrada uma frequência "limpa", que permita a possível abertura um

concurso público para a atribuição de uma frequência a uma rádio local do município de Faro;

  

 3-   Esclarecimento sobre a intenção da ERC- Entidade Reguladora para a Comunicação Social em

propor à tutela a abertura de um concurso público para atribuição de um alvará de exercício de

actividade de radiodifusão sonora de âmbito generalista e local, para o município de Faro.

 Data: 2012-02-20 Autor: Gabinete de Apoio ao Deputado Mendes Bota
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Hospital de Faro e UALG unidos pela medicina
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/02/2012
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Tavira, 20 Fev (Rádio Horizonte Algarve)

 

 O Serviço de Medicina I promove Formação Básica em Nutrição Clínica na Universidade do Algarve.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve

 

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

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

Clínica.
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APFEUAlg promove tertúlia sobre empreendedorismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/02/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://c.moreover.com/click/here.pl?z5953498556&z=1250249091

 

Instalar Flash Player primeira página   Economia   Notícia A Associação de Pós-Graduados da

Faculdade de Economia da Universidade do Algarve (APFEUAlg) organiza, na próxima quinta-feira, 23,

pelas 22:00 horas, no Arté Café, em Faro, uma tertúlia subjacente ao tema Empreendedorismo em

tempos de crise: casos de sucesso empresarial. Segundo a associação, a discussão do tema

possibilitará "a identificação de fatores e estratégias que levam projetos de empreendedorismo no

Algarve ao sucesso, tendo em conta as condicionantes do atual cenário económico e social". Dentro

desta dinâmica, pretende-se analisar a perspetiva do empreendedor e de outras entidades envolvidas

no processo. O debate terá lugar no Arte Café, junto à entrada principal da Universidade do Algarve,

em Gambelas - Faro, e contará com transmissão em direto na Rádio Universitária (RUA FM). A

iniciativa contará com a presença de representantes do Instituto do Emprego e Formação Profissional,

do Centro Regional para a Inovação do Algarve (CRIA) e da Releve Energia, assim como de uma

empresa incubada pelo CRIA. Mais informações podem ser solicitadas através do endereço eletrónico

apfeualg@ualg.pt ou consultadas em http://www.apfeualg.pt.
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Loja Solidária da AAUAlg abre portas dia 23 de Fevereiro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/02/2012

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=22889&visual=8&id=0&print_article
=1

 

20-02-12

 

 A Associação Académica da Universidade do Algarve anunciou que abre no dia 23 de Fevereiro, às

11h00, a Loja Solidária (Campus de Gambelas junto ao Gabinete de Saídas Profissionais da AAUALG).

 

 Segundo a academia nesta loja poderão ser adquiridas peças de roupa (em 2ª mão), material escolar

e trajes académicos (em 2ª mão) e outros artigos feitos a partir de material reciclado, a preços

reduzidos.

 

 As verbas obtidas através da venda destes artigos reverterá a favor de alunos carenciados da UAlg.

 

 Outra forma de contribuir para este projecto solidário é doando roupa, material escolar, trajes

académicos usados e material reciclável à Loja Solidária que se encarrega depois de organizar,

transformar e/ou vender o respectivo artigo ou atribuí-lo directamente a alunos carenciados.

 

 Com a abertura deste projecto solidário a Associação Académica diz abrir da melhor maneira o "Ano

Solidário AAUALG", demonstrando a sua preocupação para a vertente solidária durante todo o ano e

em quase todos os eventos que realiza. Como por exemplo o já lançado projecto Amanha-te.

 

 Durante a inauguração da loja Presidente da Direcção Geral da AAUALG irá explicar todo o conceito

do Ano Solidário.

 

 Algarve Primeiro: o seu mundo informativo
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Ualg: Políticas Migratórias em debate na Faculdade de Economia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/02/2012

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=22892&visual=8&id=0&print_article
=1

 

20-02-12

 

 "Europa Aberta e Políticas Migratórias" é o nome da conferência que terá lugar às 18h00 do dia 22 de

fevereiro no Auditório da Faculdade de Economia (edifício 9), no Campus de Gambelas.

 

 Organizada pela Embaixada da República da Polónia em Lisboa e pela Universidade do Algarve, esta

iniciativa conta com as participações de Marek Okólski, Diretor do Centro de Estudos das Migrações da

Universidade de Varsóvia e de João Peixoto, docente do Instituto Superior de Economia e Gestão da

Universidade Técnica de Lisboa, que vão abordar os temas "Europa Aberta e Políticas Migratórias na

Perspetiva da Polónia" e "Europa Aberta e Políticas Migratórias na Perspetiva de Portugal".

 

 A sessão de abertura inclui ainda as intervenções de Dariusz Dudziak, Ministro Conselheiro da

Embaixada da República da Polónia em Lisboa, João Guerreiro, Reitor da Universidade do Algarve e

Efigénio Rebelo, Diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve.

 

 A entrada é livre.

 

 Algarve Primeiro: o seu mundo informativo
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I Congresso Internacional Paisagem e Comunidade: Desenho, Gestão e Participação
Pública
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/02/2012

Meio: Público Online - Ecosfera Online

URL: http://ecosfera.publico.pt/noticia.aspx?id=1534568

 

20.02.2012

 

 Decorrerá nos dias 8 e 9 de Março o I Congresso Internacional Paisagem e Comunidade: Desenho,

Gestão e Participação Pública, na UAlg - Universidade do Algarve, em Faro.

 

 A iniciativa "trará a Faro especialistas e interessados nas questões de ordenamento do território, de

criação de novas paisagens produtivas integradas em meio urbano e no correcto desenvolvimento e

valorização de paisagens protegidas", explicam os organizadores.

 

 O Congresso é organizado pelo Jornal Arquitecturas em parceria com a Câmara Municipal de Faro, a

UAlg - Universidade do Algarve e a Associação Faro 1540.

 

 Contactos:

 

 Telef: 21.880.61.29

 

 Email: geralarquitecturas@about.pt
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A203

JSD/Algarve quer responsabilizar dirigentes associativos pelos atos praticados
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/02/2012

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=52338

 

Política

 

 Pedro Barros, presidente da AAUalg

 

 A JSD/Algarve reuniu-se com a direção da Associação Académica da Universidade do Algarve no

seguimento da conferência de imprensa que esta estrutura realizou onde denunciou a sua frágil

situação financeira com dividas na ordem dos 400 mil euros.

 

 Na reunião, onde participou Pedro Barros e Eduardo Almeida, respetivamente presidente e tesoureiro

da Associação Académica da Ualg, foi possível ter uma noção da grave crise que os cofres da

académica algarvio atravessa, com dividas a fornecedores na ordem dos 400 mil euros, uma herança

pesada que vem por em causa o bom funcionamento da instituição.

 

 A JSD/Algarve Algarve está solidária com a direção da AA Ualg no esforço que esta está a realizar no

sentido de combater uma pesada herança que recebeu da anterior direção. Numa ação de grande

clarividência a organização representante dos estudantes da Ualg, solicitou a elaboração de uma

auditoria externa ? s contas da associação, tendo incluindo, num ato de grande elevação, os anos em

que o atual presidente e tesoureiro lideraram os destinos desta associação.

 

 Relembramos que Pedro Barros e Eduardo Almeida estiveram ? frente dos destinos da Académica do

Algarve entre os anos 2008 e 2009 e que entre 2010 e 2011 a mesma foi liderada por Guilherme

Portada.

 

 A JSD/Algarve espera que a auditoria seja reveladora do caminho que levou ao atual estado

financeiro da instituição para que moralmente seja possível apurar responsabilidades.

 

 Neste sentido, e acreditando que a direção de cargos em associações académicas tem tanto de nobre

como deve ter de responsabilidade, Bruno Inácio, presidente da JSD/Algarve afirmou que no próximo

conselho nacional da JSD vou propor que seja aberta uma discussão interna a nível nacional no

sentido de rever o estatuto do dirigente académico.
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 É nossa convição que é necessário explanar na lei mecanismo de controlo mas também de

responsabilização de atos praticados no exercício das funções em cargos relevantes das direções

académicas.

 

 Os jovens devem exigir para si os devidos direitos da função de direção numa académica, mas devem

também ser os primeiros a exigir uma maior responsabilidade no escrutínio das suas funções.

 

 A JSD/Algarve faz um apelo ? s forças vivas do Algarve para terem em atenção a situação que a

Associação Académica do Algarve vive e se unirem no apoio a esta que é a maior e mais importante

organiza de jovens do Algarve.

 

 Apesar dos problemas a JSD/Algarve deposita as maiores esperanças na concretização da

recuperação e estabilização da AA Ualg, agora liderada por Pedro Barros.

 

 19 de Fevereiro de 2012 | 13:16

 

 barlavento
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Marina de Vilamoura (Loulé) - Distrito de Faro | Guia da Cidade
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/02/2012

Meio: Guia da Cidade.pt

URL: http://www.guiadacidade.pt/pt/poi-marina-de-vilamoura-15513

 

Marina de Vilamoura

 

 

 A Marina de Vilamoura é um dos centros de diversão e lazer mais prestigiado de todo o Algarve.

 

Um espaço sóbrio, preenchido com a mais exigente oferta turistica, permite ao seu visitante não só

uma vastissíma variedade de restaurantes e bares, como também alojamento.

 

O Casino de Vilamoura é já um ícone nas noites quentes de Verão.

 

A popularidade da Marina devida, em parte, às personalidades mediáticas que a frequentam, torna-a

num polo turistico muito procurado, sobretudo no Verão.

 

Um espaço agradável para passeio, mesmo para quem não possui um dos imensos barcos imponentes

que por lá repousam.

 

 

  Saber mais sobre  Loulé?  

  Ver detalhes do distrito de  Faro?  
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   Leal marco

 

bom dia, meu nome é marco leal e gostaria de saber sobre a possibilidade de morar em um barco

(veleiro) na própria marina , já que pretendo fazer um mestrado na universidade do algarve em

gestão ambiental.sou cidadão português

 28-01-2010   |
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Desemprego/Algarve: Austeridade não chega, é preciso incentivar crescimento - UGT
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/02/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=125002

 

A União Geral de Trabalhadores do Algarve defendeu hoje que as políticas de austeridade não chegam

para resolver os problemas económicos e sociais na região, a mais afetada pelo desemprego no país, e

é preciso criar incentivos ao crescimento.

 

 Num debate promovido pela central sindical em Faro, Daniel Santana, da União Geral de

Trabalhadores (UGT) do Algarve, afirmou que "sem crescimento e competitividade não se consegue

fazer crescer o emprego" e combater a "elevada taxa de desemprego que se verifica na região".

 

 As palavras do sindicalista surgem um dia depois de o Instituto Nacional de Estatística (INE) ter

anunciado que o desemprego no Algarve atingiu no último trimestre de 2011 os 17,5 por cento, com o

número de desempregados a superar os 34 mil.

 

 Daniel Santana frisou que "tanta austeridade cria recessão" e mais desemprego por via da insolvência

de empresas e "é imperativo apostar e incentivar o Turismo, principal atividade que potencia a

atividade económica" do Algarve.

 

 O dirigente sindical advogou por medidas de "apoio a Pequenas e Médias Empresas e um maior

aproveitamento dos fundos comunitários existentes", assim como por "um papel mais ativo dos

centros e dos técnicos de emprego no acompanhamento e colocação dos desempregados".

 

 O delegado regional do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) do Algarve, Carlos Baía,

explicou que os números do desemprego verificados na região se devem sobretudo à quebra

verificada na área da construção e na hotelaria e serviços.

 

 Disse ainda que os gráficos demonstram que essa quebra começou a acentuar-se a partir de 2007 e a

região sofre de uma grande sazonalidade, provocada pela forte influência da atividade turística nas

oscilações.

 

 O presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico

Viegas, apontou várias razões para a perda de competitividade da região relativamente a outros
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mercados, que só se resolve "relançando a economia e atividade privada", que é quem gera emprego.

 

 O responsável da principal associação hoteleira da região disse que o Algarve "tem sido penalizado

pela baixa produtividade dos trabalhadores, que têm baixa formação, uma fiscalidade muito elevada e

por uma degradação da promoção", que tem sido controlada centralmente e não tem permitido

"enveredar pela vertente comercial".

 

 Igualmente presente, o presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, Macário Correia,

afirmou que "se as autarquias em tempos resolveram alguns problemas de desemprego, hoje em dia

estão legalmente impedidas de o fazer".

 

 O também presidente da Câmara de Faro recordou todas as limitações financeiras que os municípios

atravessam e as dificuldades que encontram para gerir os seus concelhos com a legislação criada para

cumprir os objetivos definidos no programa de ajustamento financeiro.

 

 Por seu turno, o reitor da Universidade do Algarve, João Guerreiro, apontou a necessidade de os

cursos começarem a refletir as necessidades da economia e das empresas, mas criando conhecimento

extra e único que permita criar uma vantagem relativamente aos restantes.

 

 Redacção DORS

 

 13:11 sábado, 18 fevereiro 2012
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Centro de Ciências do Mar abre concurso para elaboração de plano de negócio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/02/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=124958

 

Central de Tecnologias e Serviços visa profissionalizar centro nas áreas de investigação e

desenvolvimento

 

 O Centro de Ciências do Mar (CCMar) da Universidade do Algarve (UAlg) abriu um concurso para a

elaboração de um plano de negócio para a Central de Tecnologias e Serviços, que visa profissionalizar

o centro como entidade prestadora de serviços de investigação e desenvolvimento.

 

 O concurso tem origem no projeto ShareBiotech - Sharing life science infrastructures and skills to

benefit the Atlantic area biotechnology sector, cofinanciado pelo Programa de Cooperação Territorial

Europeia INTERREG Espaço Atlântico 2007-13.

 

 Este projeto tem como principal objetivo "reforçar o sector das biotecnologias no Espaço Atlântico,

maximizando os benefícios das infraestruturas e das competências de investigação existentes em

ciências da vida".

 

 Pretende, por isso, promover a partilha de conhecimentos e de tecnologias entre os diferentes

sectores (saúde, mar, alimentar, etc.) e entre a academia e as empresas, reforçando a oferta de

serviços de alto conteúdo tecnológico; criar uma rede transnacional de plataformas tecnológicas;

facilitar a introdução de tecnologias de ponta nos sectores e nas empresas menos avançadas, de modo

a aumentar a atratividade e a visibilidade do Espaço Atlântico.

 

 Após a identificação e avaliação das necessidades regionais em termos de competências e serviços de

base biotecnológica, procedeu-se ao mapeamento das plataformas tecnológicas (denominadas

Technology Core Facilities - TCF) existentes em cada uma das regiões parceiras.

 

 Neste sentido, e em linha com o objetivo de melhoria da qualidade dos serviços dos TCF identificados,

a plataforma-alvo desta atividade na região do Algarve é o CCMar.

 

 O plano de negócios alvo de concurso deverá apontar um caminho para a sustentabilidade e

crescimento deste TCF, nomeadamente estruturar a unidade de serviços do CCMar de acordo com
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uma lógica empresarial; avançar para uma análise concorrencial e da envolvente económica;

desenvolver uma estrutura de custos para a unidade de serviços e viabilidade financeira; e orientar o

CCMar para o desenvolvimento de novos serviços e para o melhoramento dos existentes através de

uma estratégia credível e sustentável.

 

 Os destinatários do concurso são pessoas singulares com mais de 18 anos, individualmente ou em

grupo, estudantes de MBA, mestrado ou detentores de grau de mestre pelos programas das

instituições parceiras.

 

 As inscrições estão abertas até 15 de março, através do formulário de candidatura presente em

página própria, com ligação nos portais http://www.cria.pt, http://www.ccmar.ualg.pt e

http://www.sharebiotech.net e eventualmente nos portais das instituições parceiras.

 

 O prazo de entrega do plano de negócio está marcado 15 de outubro e os vencedores, que recebem

um prémio monetário, serão anunciados em dezembro.

 

 Redacção DORS

 

 08:45 sexta-feira, 17 fevereiro 2012
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Formação básica em nutrição clínica na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/02/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=124811

 

O Grupo de Nutrição Clínica do Hospital da Faro, em parceria com o mestrado integrado de Medicina

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

nutrição clínica.

 

 A sessão é direcionada aos alunos do 3.º ano do mestrado integrado de Medicina da instituição

algarvia, abordando temas sobre a desnutrição relacionada com a doença e a nutrição artificial

(entérica e parentérica).

 

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

horas e as 18:00, e "traduz uma vez mais a cooperação e proximidade interinstitucional" entre o

Hospital de Faro e a Universidade do Algarve.

 

 Redacção DORS

 

 07:25 sábado, 18 fevereiro 2012
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Desemprego/Algarve: Austeridade não chega, é preciso incentivar crescimento - UGT
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/02/2012

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=22857&visual=8&id=0&print_article
=1

 

18-02-12

 

 A União Geral de Trabalhadores do Algarve defendeu este sábado que as políticas de austeridade não

chegam para resolver os problemas económicos e sociais na região, a mais afetada pelo desemprego

no país, e é preciso criar incentivos ao crescimento.

 

 Num debate promovido pela central sindical em Faro, Daniel Santana, da União Geral de

Trabalhadores (UGT) do Algarve, afirmou que "sem crescimento e competitividade não se consegue

fazer crescer o emprego" e combater a "elevada taxa de desemprego que se verifica na região".

 

 As palavras do sindicalista surgem um dia depois de o Instituto Nacional de Estatística (INE) ter

anunciado que o desemprego no Algarve atingiu no último trimestre de 2011 os 17,5 por cento, com o

número de desempregados a superar os 34 mil.

 

 Daniel Santana frisou que "tanta austeridade cria recessão" e mais desemprego por via da insolvência

de empresas e "é imperativo apostar e incentivar o Turismo, principal atividade que potencia a

atividade económica" do Algarve.

 

 O dirigente sindical advogou por medidas de "apoio a Pequenas e Médias Empresas e um maior

aproveitamento dos fundos comunitários existentes", assim como por "um papel mais ativo dos

centros e dos técnicos de emprego no acompanhamento e colocação dos desempregados".

 

 O delegado regional do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) do Algarve, Carlos Baía,

explicou que os números do desemprego verificados na região se devem sobretudo à quebra

verificada na área da construção e na hotelaria e serviços.

 

 Disse ainda que os gráficos demonstram que essa quebra começou a acentuar-se a partir de 2007 e a

região sofre de uma grande sazonalidade, provocada pela forte influência da atividade turística nas

oscilações.
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 O presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico

Viegas, apontou várias razões para a perda de competitividade da região relativamente a outros

mercados, que só se resolve "relançando a economia e atividade privada", que é quem gera emprego.

 

 O responsável da principal associação hoteleira da região disse que o Algarve "tem sido penalizado

pela baixa produtividade dos trabalhadores, que têm baixa formação, uma fiscalidade muito elevada e

por uma degradação da promoção", que tem sido controlada centralmente e não tem permitido

"enveredar pela vertente comercial".

 

 Igualmente presente, o presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, Macário Correia,

afirmou que "se as autarquias em tempos resolveram alguns problemas de desemprego, hoje em dia

estão legalmente impedidas de o fazer".

 

 O também presidente da Câmara de Faro recordou todas as limitações financeiras que os municípios

atravessam e as dificuldades que encontram para gerir os seus concelhos com a legislação criada para

cumprir os objetivos definidos no programa de ajustamento financeiro.

 

 Por seu turno, o reitor da Universidade do Algarve, João Guerreiro, apontou a necessidade de os

cursos começarem a refletir as necessidades da economia e das empresas, mas criando conhecimento

extra e único que permita criar uma vantagem relativamente aos restantes.

 

 Algarve Primeiro/Lusa
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Marta Talhão
marta.talhao@economico.pt

Em Outubro de 2011, em entre-
vista ao Económico, Armindo
Araújo confirmara a continui-
dade dos patrocinadores para
2012, relembrando que, “para
realizar o campeonato comple-
to”, era “necessário mais”. A
solução foi encontrada no início
de Fevereiro com a criação do
WRC Team Mini Portugal, on-
tem apresentado em Lisboa.
Uma parceria da Mini com a
Motorsport Itália, estrutura no
lugar que foi da Prodrive, agora
dedicada só a desenvolver o
carro. E, no ano passado, com a
participação em oito provas do
WRC, o piloto português valeu
retorno de seis milhões de euros
só em Portugal. Um valor que
este ano deve ser superado com
a presença nas 13 etapas do
Mundial.

Para já, os indicadores não
podiam ser mais positivos:
comparando Janeiro de 2011 e o
mesmo mês de 2012, houve me-
lhoria de 128%.“É muito positi-
vo, pois estou numa marca, re-
presento-a oficialmente e, por
outro lado, sou o único portu-
guês a ‘full-time’ no WRC”, diz
Armindo Araújo ao Diário Eco-
nómico.

Apesar do novo acordo, o
orçamento destinado à equipa
sofreu poucas alterações: “Ao
contrário do que muitos pos-
sam pensar, não passámos a
contar de repente com um
‘budget’ de equipa oficial mi-
lionária. Em relação a essas
equipas o nosso orçamento tal-
vez nem corresponda a um dé-
cimo”, confessa. No plano des-
portivo, o bicampeão do Mun-
do de Produção coloca um tra-
vão nas ambições desmesura-
das: “O objectivo real continua
a ser o top-10. Parece que já
querem exigir-nos pódios, vi-
tórias e até talvez ganhar a
Loeb, mas as coisas não funcio-
nam assim”, avisa.

Loeb novamente favorito
Com “alguns problemas ainda
por resolver” no desempenho
do carro sobre terra batida,
Araújo sabe ser no asfalto que
mais possibilidades tem de
brilhar. “É possível fazer 6º ou
7º lugar em provas de asfalto
como em França, Alemanha
ou até mesmo no Rali de Por-
tugal”, antevê, antes de eleger

Armindo Araújo deu retorno
de seis milhões em Portugal
Ralis Verba refere-se a 2011. Piloto apresenta projecto da Mini e traça
objectivos para este ano. Regresso a Fafe-Lameirinha será “grande sucesso”.

os terrenos mais exigentes:
Suécia (terminou em 15º na
edição deste ano) e Finlândia,
onde, relembra, “poucos pilo-
tos não nórdicos conseguiram
ganhar.”

Nos últimos anos, apontar
um favorito à vitória no Mundial
de ralis tem sido fácil e parecem
ser poucos os que acreditam que
2012 não será, pela nona vez
consecutiva, o ano de Sébastien
Loeb. Araújo concorda: “Loeb
continua a ter mais condições
para ser campeão, mas [Jari-
Matti] Latvala está mais maduro
e vai ‘apertar’ o francês em di-
versas provas.” No que diz res-
peito a Mikko Hirvonen, Araújo
crê que o finlandês está “aco-
modado com o estatuto de se-
gundo piloto da Citröen.” “Vai
trabalhar para ajudar o Loeb a
ser campeão”, comenta.

Êxito com Fafe-Lameirinha
Para este ano está agendado o

regresso do mítico troço de Fa-
fe-Lameirinha, incluído no Rali
de Portugal, como prova de exi-
bição. “Vai de certeza ser um
grande sucesso. O norte tem
grande tradição nos ralis e toda
a gente vai querer recordar os
velhos tempos. Não duvido que
estará sempre preenchido de
público”, opina.

E, num contexto de reces-
são económica, o piloto portu-
guês deixa um recado, convic-
to de que não é possível me-
lhorar a situação só através da
contenção de custos: “Pelo
menos ainda conseguimos ter
o Rali de Portugal. Esta crise é
muito séria mas não é a cortar
tudo pela raiz que vamos re-
solver o problema. A economia
tem de mexer e um evento
como este traz muito dinheiro
para Portugal.” Segundo a
Universidade do Algarve, a
edição do ano passado rendeu
91,8 milhões de euros. ■

Armindo Araújo
Piloto do WRC

“Loeb continua a ter mais
condições para ser campeão do
Mundo, mas Latvala está mais
maduro e vai ‘apertar’ o francês
em diversas provas.”
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Ervas-marinhas: Organismo mais antigo do planeta ameaçado pelas alterações
climáticas
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De acordo com um estudo publicado na revista Plos ONE que integrou investigadores portugueses da

Universidade do Algarve, a grande extensão de ervas marinhas Posidonia oceanica existente no Mar

Mediterrâneo, desde Espanha até ao Chipre, poderá estar em perigo devido às alterações climáticas.

 

 A pradaria marinha dePosidonia oceanicaexistente no Mar Medriterrâneo poderá ter surgido entre 12

mil a 200 mil anos atrás, sendo o valor mais provável de pelo menos 100 mil anos. Desta forma, esta

pradaria marinha é o organismo mais antigo do planeta, uma vez que o outro organismo que detinha

o recorde, uma planta da Tasmânia, terá "apenas" 43 mil anos.

 

 Estas ervas marinhas são consideradas como um organismo único, em constante reprodução

assexuada, gerando clones de si própria. Agora, esta pradaria marinha poderá estar a atingir o final da

sua vida devido às alterações climáticas.

 

 A Posidonia oceanica, assim como outras ervas marinhas, "suportam ecossistemas marinhos que

estão entre os mais valiosos na terra em termos de biodiversidade e produção", escreveram os

investigadores no artigo publicado na revista Plos ONE. Apesar das ervas marinhas do Mediterrâneo

não terem concorrentes nativos ou grandes predadores, os especialistas referem que não estão em

bom estado.

 

 "As ervas marinhas do Mediterrâneo estão já em claro declínio devido à destruição da costa e

deterioração da qualidade da água e, este declínio tem sido exacerbado pelas alterações climáticas",

referiu o professor Carlos Duarte da University of Western Australia. "Se as alterações climáticas

continuarem, o panorama não é animador."

 

 Poderá aceder à publicação do artigo.

 

 *Este artigo foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico

 

 Fonte:
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Mulher que se preze está sempre a
fazer mais do que uma coisa de cada
vez. E consegue todas, com a facili-
dade com que se anda no arame da
vida, quase sempre sem rede. Con-
versa comigo, olha para um lado e
para o outro para ver se está tudo
como quer, atende o telefone, faz per-
guntas aos colaboradores do clube
naval do Funchal, instituição de que é
presidente e pelo meio ainda sugere
cenários para a fotografia. Mulher que
se preze, tem as unhas pintadas e um
adereço no casaco para aquecer o
corpo na tarde fria e cinzenta, porque
a alma já a tem quente, aquecida
pelos filhos, pelo marido, pelas irmãs
mais novas e pelos pais, como já foi
antes pelos avós. Mulher que se
preze, faz planos e anda na prome-
nade do Lido, ligando o Aquário, onde
trabalha e o seu Clube Naval, de que
é presidente, a primeira mulher depois
de mais ou menos uma dúzia de ho-
mens se ter sentado na principal ca-
deira da instituição. 
A mulher que se mostrou, assumiu-
se como uma espécie de maria-rapaz,
quando era a mais velha de três filhas
pequenas e não deixou de rir com a
confissão que não se importa de fazer
quando se fala de brincadeiras de in-
fância.

Esforça-se por estar em tudo

Mafalda Freitas começou bem cedo a
fazer-se notar, mais do que em terra,
na água. Na natação, nos desportos
náuticos, nos primeiros trocos que ga-
nhou como monitora de canoagem e
mesmo nos prémios que coleccionou
em pistas dentro de piscinas. 
Mostra a exposição onde aparece ao
lado de João Rodrigues, cada um
equilibrado numa prancha, há muitos
anos, com as fotos amarelecidas pelo

tempo, mas cedidas pela presidente
ao seu clube, para assinalar o arran-
que do Europeu de Vela na próxima
semana. Explica em duas frases onde
foi tirada a foto e nas duas seguintes
explica que dignificou a entrada do
edifício da Quinta Calaça e mudou o
balcão da entrada para outra sala.
Continua a andar, a cabeça de um
lado para o outro, parece à procura de
uma situação para resolver, parece ter
problemas em ficar parada. 
Conta que vai fazer o mural dos presi-
dentes, sabe que vai figurar entre os
homens, muitos deles mais velhos,
que a antecederam e outro com as
fotos dos atletas que participaram em
Jogos Olímpicos. 
Mafalda anda por ali desde sempre. E
desde o final dos anos 90 tem feito su-
cessivamente parte das direcções,
porque tanto o mar como o o clube
têm estado na sua vida. Sabe que
passa ali muito tempo, sobretudo
quando se é mãe e quando todos os
dias se faz alguma coisa relacionada
com alguma das treze modalidades
do “Naval”. Aliás, faz questão de estar
presente em todos os eventos do

clube, o que é em quase todos os fins
de semana, deixando a restante di-
recção representá-la quando se trata
de organizações de outros clubes e a
que não pode mesmo ir. 
Tem sido habitual vê-la em muitos lo-
cais e até refere, quase a brincar, que
é a mais nova entre muitos homens
mais velhos que, sobretudo nos des-
portos náuticos, estão à frente dos
clubes e associações. 
Como mãe e esposa, filha e irmã,
agradece todos os dias a ajuda que
por vezes é preciso pedir para ir bus-
car os miúdos aqui ou ali e dá por si a
ter medo de os ver, um dia, crescidos. 
Felizmente, há bichinhos que se her-
dam e a Ana está na Vela e o Filipe na
Natação, por isso acompanham a
mãe nas actividades de presidente. 
Quando lhe pergunto onde é que en-
controu o mar, recorda a fotografia ti-
rada há quarenta anos, quando com
dois meses tinha os pés dentro da
água na praia do Porto Santo. Estava
com o avô e esse é o mote para me
contar que durante toda a sua vida as
férias de Verão eram passadas ali,
aos cuidados dos avós, paternos e

Os piores tubarões
estão em terra
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maternos, dos tios e dos pais, con-
forme o mês de Verão. 
Começou ali a nadar e a pescar e aos
cinco anos ganhou uma queimadura
de anémona, mas não foi isso que a
fez desistir de seguir Biologia Marinha
e Pescas, até porque foi essa a única
opção preenchida na ficha onde pôs
também a Universidade do Algarve.
Revê os colegas de faculdade de dois
em dois anos, 

Irrita-se com a inércia

Não a seduziu a velocidade dos ralis
que sempre se respirou lá em casa,
mas também não deixou de fazer pro-
vas, É certo que com máquinas po-
tentes foi só mesmo no Rali Vinho
Madeira em 1991, mas não perde um
bom clássico com o carro que era da
avó, mas aos domingos o “windsurf”
ainda é a sua escapatória, olhando de
longe para a filha que lhe segue as pi-
sadas, como lhe seguem as pisadas
nos passeios de bicicleta que ainda
conseguem fazer na rua onde vive.
Mafalda acredita que as mulheres se
entregam muito mais quando fazem
alguma coisa, mas também sabe que
lida mal com a incompetência e, so-
bretudo, com a inércia. «Tenho um
ritmo e acho que toda a gente o devia
ter». Reconhece que aprendeu ao
longo da vida que há diferenças e que
devem ser respeitadas, tendo conse-
guido imprimir esse ritmo no clube.
«Eu pretendo contribuir de alguma
maneira para um mundo melhor e
como presidente do clube tenho de
utilizar o cargo para trabalhar nas
oportunidades», não sendo a primeira
vez que diz que mesmo sem dinheiro
se podem fazer coisas. «É preciso é
ter vontade de trabalhar», porque
houve períodos muito piores e já teve
de nadar de Verão e de Inverno em
piscinas de hotéis por onde passaram
muitos nadadores. 
Realmente, recorda com um sorriso
que o projecto para as energias alter-
nativas no complexo da Nazaré, para
não depender do gás.
Poupar foi a sua palavra de ordem,
centralizou serviços e meios e os re-
sultados estão à vista. 
A barreira de coral
Mafalda mergulha sempre que pode.
E quando lhe perguntei o que de mais
estranho viu do outro lado do óculo,
refere prontamente um ouriço do mar

coberto por um rótulo de cerveja
Coral. Não o coral da barreira austra-
liana onde mergulhou, no mesmo he-
misfério sul onde entrou na água com
o tubarão branco ali ao lado, tão perto
que faz o coração bater mais forte.
Claro que com uma grade a separar
os humanos da espécie mais temida
das profundezas, apesar de enaltecer
que mesmo comendo diversas vezes
por dia, eles não ficam satisfeitos. 
Foi numa viagem que o pai ofereceu
às três filhas durante o mundial de fu-
tebol e logo que soube que iam ver o
campeonato andou pela internet a
fazer as reservas para a visita tão de-
sejada. 
De facto, esses dois momentos no
mundo do silêncio ficaram na memó-
ria, até porque o da terra dos cangu-
rus foi no último ano em que viajaram
todos juntos, pois ou alguém tem um
filho ou há sempre um contratempo. 
A mulher que continua a andar e a
olhar para todos os lados, para ver se
falta alguma coisa em algum lugar, vi-
veria ali ou mesmo na Sicília, onde es-
teve oito meses a estagiar, mas uma
partida dos pais trouxe-a de volta.
Com medo que ficasse por lá, leva-
ram-lhe o carro até a cidade onde es-
tava e deixaram-no lá para que a mais
velha fizesse a viagem de regresso
com as duas mais novas, que foram
lá ter depois de avião para percorre-
rem o sul da Europa juntas. 
Mas como na vida tudo se encaixa,
começou o projecto de investigação
no Museu Municipal do Funchal e vol-
tou para a ilha que diz ser rodeada por
cerca de 30 espécies de cetáceos e
75 se englobarmos tubarões, raias a
mantas.
Se é perigoso? Diz que não, que não
vêm para perto, mas contrapõe que
os piores tubarões estão é em terra. 
Enquanto isso vai mergulhando e lem-
brando que nas nossas águas se
pode fazê-lo durante todo o ano e não
entende o que faz as pessoas atra-
vessaram tantos países para conhe-
cer coisas que até nas Selvagens,
onde viu o maior tubarão da Madeira,
são inesquecíveis. 
Porque completa com uma compara-
ção. Se as esponjas amarelas aqui
têm o tamanho de uma mão, lá são
grandes como uma árvore. E os pei-
xes têm todos o tamanho acima...
Cristina Costa e Silva
cristinasilva@jornaldamadeira.pt Página 223
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Artigos / Faro

 

 17 de Fevereiro de 2012

 

 A Universidade do Algarve e a Embaixada da República da Polónia em Lisboa convidam a participar na

Conferência "Europa Aberta e Políticas Migratórias", que terá lugar dia 22 de fevereiro de 2012, pelas

18h00, no Auditório da Faculdade de Economia da UAlg, Edifício 9, Campus de Gambelas, Faro.

 

 Inscrição para o e-mail:.

 

 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=5602

 

 Ligações neste artigo

 

 [1] http://www.algarvedigital.pt/algarve/javascript:void(0);/*1329477984256*/
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21 e 22 ABR - XIII JORNADAS FAPAS sobre Conservação da Natureza e Educação
para a Sustentabilidade
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URL: http://naturdata.com/eventos/539-21-e-22-abr-xiii-jornadas-fapas-sobre-conservacao-
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Nº de espécies listadas:

 

 35168

 

 Fotos de espécies:

 

 13702

 

 Estão em preparação as XIII JORNADAS FAPAS sobre Conservação da Natureza e Educação para a

Sustentabilidade.

 

 Este ano serão a 21 e 22 de Abril em Leiria, com um programa aliciante.

 

 A ficha de inscrição com o programa, bem como a ficha para creditação estão disponíveis mais

abaixo.

 

 Estamos a contar com os amigos, associados e interessados em geral, bem como docentes do ensino

básico e secundário, uma vez que as jornadas serão creditadas.

 

 Dia 21 de Abril

 

 -Recepção dos participantes

 

 -Sessão de abertura:

 

 CONSTRUÇÃO DE SOCIEDADES SUSTENTÁVEIS

 

 1.Millennium Ecosystem Assessment: um ponto de viragem
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 Vânia Proença (Universidade de Lisboa)

 

 2. O impacto das alterações dos perfis morfológicos fluviais: o exemplo da regularização do Baixo

Mondego

 

 Rute Pinto (IMAR, Universidade de Coimbra)

 

 3. Conservação em áreas marinhas protegidas. Lições do "Parque Marinho Luis Saldanha"

 

 Alexandra Cunha (Universidade do Algarve)

 

 4. Conservação do património Biológico das Berlengas, Reserva mundial da Biosfera

 

 Paulo Maranhão (Instituto Politécnico de Leiria)

 

 5. Espécies invasoras nos mares de Portugal. Causas e consequências

 

 Francisco Arenas, (Ciimar, Universidade do Porto)

 

 6. Biologia, ecologia, factores e ameaças aos morcegos

 

 Hugo Rebelo e Francisco Amorim (Cibio, Universidade do Porto )

 

 7. Morcegos em agro-ecossistemas: conciliar a gestão da paisagem e a conservação de espécies

coloniais

 

 Ana Raínho (Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade)

 

 8.O papel das instituições, empresas, ONG'S e a sociedade civil no Desenvolvimento Sustentável

 

 Nuno Carvalho, (Oikos )

 

 JANTAR CONVÍVIO COM ANIMAÇÃO CULTURAL

 

 Dia 22 de Abril

 

 9. Educação para o Desenvolvimento Sustentável - o que falta ainda fazer?

 

 Elisabeth Silva (Comissão Nacional da Unesco)
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 10. Contribuição da ilustração científica para a Conservação da Natureza

 

 Marcos Oliveira (ilustrador)

 

 11.Hortas pedagógicas urbanas

 

 Elisabete Alves (Fundação de Serralves)

 

 Sessão de Encerramento

 

 ATELIERS

 

 1.Atelier de Caixas abrigo para morcegos

 

 Fernando Silva- FAPAS

 

 3.Atelier de líquenes da floresta como bioindicadores

 

 Sofia Vaz e Helena Santos (Faculdade de Ciências do Porto)

 

 4.Atelier sobre ilustração científica ou desenho no campo (depende da meteorologia)

 

 Marcos Oliveira

 

 VISITAS GUIADAS

 

 1.Visita guiada à encosta do Castelo para identificação de plantas aromáticas e medicinais

 

 2. Visita guiada à Lagoa da Ervedeira (Pinhal de Leiria) e às dunas da praia do Pedrógão

 

 3. Visita guiada às grutas de Serra d'Aire e Candeeiros

 

 4. Visita ao Castelo com Museu de Imagem

 

 Mais informações
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Aprofundar o conceito 
de bom networking e ou-
vir testemunhos de espe-
cialistas em networking 
foi o objectivo da inicia-
tiva que juntou empresá-
rios, organizações públi-
cas e a comunidade em 
geral para desenvolverem 
redes de contacto entre si. 
O Algarve está a revelar-se 
um caso de sucesso.

Todos os anos, a primeira 
segunda-feira de Fevereiro dá 
início à Semana Internacional 
de Networking promovida 
pelo BNI (Business Networking 
Internacional). A iniciativa en-
volve inúmeros eventos de ne-
tworking - trabalhar contactos 
em rede - com o objectivo de 
salientar o papel-chave que as 
redes de contactos desempe-
nham no desenvolvimento e 
sucesso de muitos negócios 

em todo o mundo.
No Algarve, decorreu pela 

primeira vez numa acção con-
junta do BNI - Sul que contou 
com a participação nas pa-
lestras-debate de Macário 
Correia, presidente da AMAL 
- Comunidade Intermunicipal 
do Algarve e da Câmara Muni-
cipal de Faro, do economista 
Rodrigo Beja, consultor em 
gestão de projectos e criação 
de empresas, responsável pelo 
departamento financeiro da 
ANJE Algarve - Associação Na-
cional de Jovens Empresários, 
do empresário Orlando Cai-
xeirinho, director executivo 
do BNI - Sul, e do professor e 
comunicador Carlos Vieira.

A iniciativa teve também o 
apoio do Real Marina Hotel & 
Spa de Olhão, por onde passa-
ram mais de 180 pessoas, entre 
as 16.30 e as 19 horas, na tarde 
de quarta-feira da passada se-

mana. Tratou-se de uma acção 
aberta à comunidade em geral, 
cuja maioria eram empresários 
membros do BNI.

Segundo o director executivo 
do BNI - Sul, Orlando Caixeiri-
nho, “o propósito da Semana 
Internacional do Networking® 
é o de aumentar a qualidade 
das redes de contactos de toda 
a comunidade, reconhecendo-
as como uma ferramenta essen-
cial para o sucesso no actual cli-
ma económico”.

Em Portugal o BNI está imple-
mentado de Norte a Sul do país, 
sendo a Zona Sul a mais recente 
e de maior crescimento efecti-
vo. Segundo Orlando Caixei-
rinho, “de Setembro de 2011 a 
Janeiro de 2012, com a metodo-
logia implementada pelo BNI, 
já foram gerados 1,8 milhões 
de euros com os três primeiros 
grupos activos em Faro, Loulé e 
Olhão”. E as previsões apontam 

para a construção de um total 
de 15 grupos de trabalho em 
2012 que ajudarão a dinamizar 
a economia algarvia em cerca 
de oito milhões de euros.

Em cinco meses, os actuais 
três grupos activos tiveram 66 
reuniões com uma média de 
63 referências, ou seja, opor-
tunidades de negócios para os 
membros do BNI que resulta-
ram em mais de 27 mil euros 
de negócios fechados por reu-
nião. No total, passaram mais 
de quatro mil referências de 
negócio cuja média foi supe-
rior a 400 euros de negócio 
fechado por referência.

A formação no BNI é gra-
tuita e somou mais de 500 
unidades de formação. Sob 
o lema “ninguém se interes-
sa por quem não se interessa 
pelos outros”, em pouco mais 
de 150 dias foram realizadas 
1.725 reuniões, de um a um, 

entre os membros para melhor 
se conhecerem e sempre com 
a questão presente de “como 
é que os objetivos dos outros 
podem ajudar os meus”.

AtrAímos o que pArecemos 
Na sua intervenção como pa-
lestrante, Orlando Caixeirinho 
explicou o que é o networking 
empresarial e como fazê-lo fun-
cionar a favor do empresário 
membro do BNI. “O networking 
não é vender mas sim desenvol-
ver relações significantes que 
possam gerar oportunidades 
válidas de negócio no futuro”, 
esclareceu o mesmo, salientan-
do que “as pessoas atraem aqui-
lo que parecem”.

A atitude é algo que se desen-
volve naturalmente ao perten-
cer a um grupo BNI. “Um bom 
networking é alguém que parti-
lha a sua rede de contactos sem 
estar com interesse imediato na 

d.r.

destaque

Os palestrantes Orlando Caixeirinho, Carlos Vieira, Rodrigo Beja e Macário Correia associaram-se à Semana Internacional do Networking®

Somos a região que mais cresce 
e a mais recente do país

concretização de algum negó-
cio”, salientou.

Não se espera que os resulta-
dos sejam imediatos, pois exige 
formação e preparação. Para 
reforçar esta ideia, o director 
do BNI - Sul afirma que “falhar 
a preparação é prepararmo-nos 
para falhar” e dá como exem-
plo uma reflexão: “às vezes pôr 
o despertador cinco minutos 
mais cedo é tão simples como 
pensar o que é que eu vou ga-
nhar por estar mais cinco mi-
nutos na cama e o que é que 
eu posso perder por estar me-
nos cinco minutos na cama”. 
Elogiando a intervenção de Ma-
cário Correia, que abriu as pa-
lestras-debate, Orlando Caixei-
rinho referiu que a mesma foi 
um excelente exemplo de quem 
sabe fazer uso das potencialida-
des do networking e fez questão 
de salientar que no dia em que 
Macário Correia resolver ser 
empresário, depois de deixar as 
suas funções públicas, será com 
certeza um excelente parceiro 
para qualquer tipo de projecto 
a desenvolver entre os dois.

o que é o BNI? O BNI é a maior 
organização de troca de refe-
rências empresariais em todo 
o mundo, contando com 148 
mil membros em 48 países e 
6.152 grupos. A sua filosofia 
é Givers Gain, “Ganho aos que 
dão”, pois as oportunidades de 
negócio trocadas entre os seus 
membros são graciosas e sem 
comissionamento.

No Algarve, encontram-se já 
em constituição diversos no-
vos grupos, tendo sido ontem, 
quinta-feira, apresentado o de 
Portimão, que passa a ser o 
quarto a entrar em pleno fun-
cionamento. Como em cada 
um destes grupos de trabalho 
é apenas permitida a presença 
de um membro por sector de 
actividade, existem já casos de 
empresários a terem que deslo-
car-se por meio Algarve. É o caso 
de Carlos Lopes, técnico oficial 
de contas da Di Veris, Lda, que 
semanalmente se desloca de Al-
mancil para se reunir às habitu-
ais 6.45 horas da manhã no gru-
po em constituição de Vila Real 
de Santo António. É que todos 
os membros do BNI orgulham-
se de acabarem a sua reunião 
com o pequeno-almoço toma-
do já com negócios fechados 
quando a sua concorrência co-
meça a acordar para mais um 
dia de trabalho.  

DEStaquE  

SEmana IntErnacIonal 

Do nEtworkIng
Textos e fotos: Henrique Dias Freire
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Macário defende 
soluções intermunicipais

Para o presidente da AMAL e da 
Câmara Municipal de Faro, os mu-
nicípios deverão fomentar cada 
vez mais uma cultura de trabalho 
intermunicipal com soluções em 
conjunto.
Deu alguns exemplos existentes no 
Algarve bem sucedidos, como a uti-
lização da central de compras, dos 
fundos europeus, da rede informá-
tica, da cartografi a, da formação, da 
agência de energia, entre outros.
Macário Correia defendeu ainda 
informação acessível, fi ável e rápida 
por parte da administração pública 
através da implementação de regras 
simples. É para ele vital a agilização 
de procedimentos de licenciamen-
tos e de autorizações por parte das 
autarquias.
“Devem cortar mais em despesas de 
funcionamento, alienar património, 
criar isenções e lançar obras pagá-
veis”, alertou o mesmo. Segundo os 
dados, entre os anos de 2008 e 2011, 
as quebras de receitas municipais 
através do IMT são de 50% na região 
algarvia quando a média no país é 
de 20%.
O actual endividamento dos municí-
pios é superior a 2,5 mil milhões de 
euros e a dívida está crescente. Só em 
facturas vencidas o montante ultra-
passa os 600 milhões de euros às em-
presas que entretanto já tiveram que 
pagar IVAs ao Estado português sem 
ainda terem recebido, o que está a le-
var algumas empresas à falência com 
o consequente desemprego criado.
Mais do que nunca, “os municípios de-
vem apoiar os desempregados, criar 
oportunidades de negócio através de 
parques empresariais e promover ac-
ções conjuntas com os privados, por 
exemplo no turismo”, alerta Macário.
Por fi m, sensibilizou os empresários 
presentes a passarem a exigir à ad-
ministração pública o comprovativo 
da cabimentação aquando de uma 
adjudicação, com excepção dos pe-
didos feitos pelas plataformas, para 
assim garantirem que o pagamento 
será feito dentro dos prazos.

ANJE COMO 
PARCEIRO
IDEAL
Por sua vez, 
o responsá-
vel pelo de-
partamento 
fi nanceiro da 
ANJE Algarve 

focou a sua intervenção sobre o em-
preendedorismo e o papel da ANJE 
como parceiro ideal.
O consultor em gestão de projec-
tos e criação de empresas, Rodrigo 
Beja, defi niu o empreendedor como 
aquele que obtém e utiliza infor-
mação de forma a encontrar novas 
oportunidades.



É um dos professores mais co-
nhecidos e prestigiados da Uni-
versidade do Algarve. Quem as-
siste às palestras de Carlos Vieira 
sai fascinado. O seu dom da pa-
lavra e a profundidade das suas 
mensagens contagiam quem o 
ouve. Foi o que aconteceu na 
Semana Internacional do Ne-
tworking promovida pelo BNI.

O PRINCIPAL ORADOR que fechou a 
Semana Internacional do Networking 
fez uma abordagem da mentalidade 
positiva empreendedora que temos 
que ter face à crise, que ele considera 
uma alavanca para superar a forma 
habitual de pensar.

O professor Carlos Vieira teve uma 
audiência de mais de 150 empresá-
rios rendida ao conhecimento e à sua 
brilhante eloquência e invulgar capa-
cidade de comunicação.

Por repetidas vezes foi interrom-
pido pelas manifestações de emoção 
do público presente, que no fi nal da 
palestra, no momento do debate, elo-
giaram o seu pensamento e a sua ati-
tude perante a vida, tendo sido solici-
tado por alguns empresários para dar 
conferências nas suas empresas.

Durante a sua palestra, o professor 
fez uma análise dos critérios científi -
cos que explicam a passagem de um 
paradigma de racionalidade limitada 
ao paradigma da imaginação.

Explicou que a evolução da civi-
lização passou por uma etapa onde 
os hábitos definiam os homens 
como animais de costumes e que 
foi parte de um processo que hoje 
se encontra superado. Mas já para 
Einstein, a tradição significava a 
personalidade dos imbecis. “É pre-
ciso recuperar a verdadeira noção 
que os homens são seres evolutivos 
e adaptativos”, defende Carlos Viei-
ra, acrescentando que “o conheci-
mento é a racionalidade limitada 
que tem na efi ciência relativa uma 
tendência à habituação e que os fee-
dbacks negativos reforçam, ou seja, 
aprende-se para manter o que está 
bem feito e não para o superar. Esta 
foi uma característica da nossa for-
ma de entender o desenvolvimen-
to. Hoje o mundo está confrontado 
com a passagem do paradigma do 
equilíbrio estático ao paradigma do 
equilíbrio dinâmico”. 

Para Carlos Vieira, “o conhecimen-
to não deve fechar-se em si, mas sim 

ser uma espiral que não tem limites, 
pois o seu dinamismo é produzi-
do pela imaginação. Nesse sentido, 
Einstein assinalou que a imaginação 
é sempre mais importante que o co-
nhecimento ao afi rmar que mais im-
portante que a certeza é a dúvida”.

QUARENTA MINUTOS DE EMOÇÕES Da 
intervenção do professor Carlos 
Vieira, o POSTAL deixa aqui um 
resumo dos 40 minutos aclamados 
pelos presentes:

“Neste momento de incerteza, o 
que signifi ca a incerteza? (...) Temos 

SEMANA INTERNACIONAL DO NETWORKING 

BNI junta mais de 150 empresários 
“rendidos” às palavras de Carlos Vieira

É um dos professores mais co-
nhecidos e prestigiados da Uni-
versidade do Algarve, com intenso 
trabalho produzido em Portugal 
e no estrangeiro. É docente de 
Gestão Estratégica e Teoria das 
Organizações na Escola Superior 
de Gestão e Hotelaria e Turismo na 
UAlg e nos mestrados da Faculda-
de de Economia da UAlg. Lecciona 
igualmente nos Estados Unidos da 
América desde 2003 no programa 
internacional da Global Village da 
Universidade Norte Americana de 
Lehigh.

É frequentemente solicitado por 
empresários para dar conferências 
sobre motivação comportamen-
tal para melhorar o desempenho 

dos colaboradores das empresas. 
As suas conferências transmitem 
sempre uma atitude motivadora 
e têm-se estendido a inúmeros 

Dom de palavra e profundidade das mensagens de Carlos Vieira contagiaram a assistência

O comunicador Carlos Vieira
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de nos habituar a que os hábitos não 
são a nossa morada! Somos um desa-
fi o permanente da imaginação. O ser 
humano tem um grande capital de 
imaginação. (...) Educaram-nos para 
ter certezas, para estarmos certos do 
que queremos. (...) Só que hoje não é 

importante saber o que se quer. Co-
meça a ser importante descobrir o 
que se pode. (...)

Viver é um desafi o de oportunida-
des. Mas temos de ter uma visão do 
mundo. E a visão do mundo que por 
vezes temos é uma visão fechada, uma 

visão do habitual. A morada exacta 
do Ser, assim que saiu da caverna, é 
invadir o mundo com imaginação. O 
que fi zeram Steve Jobs e Bill Gates? 
Despoletaram uma tecnologia ao ser-
viço da imaginação. (...) 

NETWORKING É UMA RELAÇÃO DE CON-
FIANÇA Em 1972, o Prémio Nobel da 
Economia, Kenneth Arrow [pionei-
ro na teoria do equilíbrio económi-
co geral à teoria do bem estar], intro-
duziu um conceito fabuloso. Todo o 
sistema social, seja uma empresa ou 
uma comunidade de interesses, para 
crescer e evoluir tem de ter o desen-
volvimento da confi ança mútua. (...) 
O networking é uma relação de con-
fi ança. Nasce do reconhecimento. E 
reconhecimento leva-nos ao com-
promisso que nos leva a desenvolver 
a capacidade de partilhar. Se não nos 
sentimos reconhecidos não somos 
compelidos a partilhar. Cada pessoa 
é uma pessoa. Dar valor a cada indi-
víduo é fundamental. E é uma coisa 
que temos de aprender. (...)

É preciso deixar esta noção: que 
nestes tempos de incerteza, é mara-
vilhoso trabalharmos juntos. Porque 
quando trabalhamos juntos, come-

çam a surgir as ideias e as motivações. 
Não vou aqui dizer que uma dor par-
tilhada dói menos. Neste caso, não há 
que partilhar dor, há que partilhar... 
optimismo. (...)

Diz-se que a esperança é a última a 
morrer. Que morra a esperança, mas 
tu tens de continuar vivo! (...) A noite 
mais escura, de maior duração, tem 
um dia de luz a seguir. (...)

Em tempos difíceis deve haver 
muito mais emoção e energia po-
sitiva. A linguagem da emoção fala 
muito mais alto que a gramática. (...) 
Temos de ter liberdade e paixão to-
dos os dias da nossa vida. Temos de 
assumir a vida como um desafi o. Só 
nasces uma vez. Enquanto existes, 
tens de fazer da tua vida algo extra-
ordinário. Fazer da nossa vida uma 
obra de arte.

ONDE HÁ VERDADE HÁ SEMPRE FUTURO 
(...) A vida não tem de ser complicada. 
Podem-nos faltar coisas, recursos. Mas 
o que não nos pode faltar é a intenção 
de existir, procurando energia positi-
va no próprio facto de estarmos vivos, 
de existirmos. Se procurares esse lado, 
as pessoas começam a achar que és 
importante, porque pelo menos não 

levas contigo um ambiente negati-
vo. E isso é importante num grupo. 
Os negócios são consequência, mas 
tem de haver um antecedente mara-
vilhoso e dinamizador, o da energia 
positiva.

(...) Hoje é muito importante que 
prevaleça o ser sobre o ter. E isso 
é possível num grupo quando há 
confiança e as pessoas podem con-
tar com pessoas que são sérias, sem 
oportunismos. Um grupo tem futuro 
quando as pessoas prevalecem como 
seres humanos e a parte económica é 
só uma consequência. Um ex-reitor 
da Universidade de Paris dizia que o 
grande problema do mundo é defi nir 
se é o homem que está ao serviço da 
economia ou a economia ao serviço 
do homem. O homem como meio ou 
como fi m. Neste momento de crise, 
é maravilhoso poder ir atrás do ho-
mem como fi m.

Quando partilhamos para fazer 
negócios ou contactos estamos a dar 
valor ao outro, para fazermos em 
conjunto coisas. (...) Isso dá ao grupo 
o seu verdadeiro poder. 

Onde há verdade há sempre futuro. 
Onde há desonestidade e inveja não 
há futuro.

Cláudia Fernandes
Gestora da 7 SEVEN SPA

A prestação do Professor Carlos, no Real 
Marina Hotel, foi espetacular. A sua 
atitude de motivador, empreendedor 
e sobretudo o saber cativar o público 
é FASCINANTE. É impossível passar in-
diferente às suas magnífi cas palavras!!! 
Obrigada mais uma vez.

Orlando Caixeirinho, 
Gerente da Capitalbi
Director Executivo do BNI - Sul

A intervenção do Professor Carlos 
Vieira foi deveras impressionante. 
Na fase crítica que o País atraves-
sa, necessitamos mais de alguém 
que nos motive para enfrentar os 
desafi os que se avizinham, do que 
de pessoas que se limitam a cons-
tatar as difi culdades que nos batem 
à porta todos os dias, e encará-las 
com negativismo e derrotismo. 
Quem esteve presente (...), saiu da 
sala com vontade de lutar pela defe-
sa dos seus interesses (...), em vez de 
se resignar ao que os outros possam 
fazer por eles. O Professor é dono de 
uma capacidade ímpar de motivar 
uma assistência, seja ela de qual-
quer tamanho ou género. (...) Vou 
estar atento às proximas interven-
ções do Professor, e não só ajustarei 
a minha agenda para estar presente, 
como farei questão de levar mais al-
guém comigo, particularmente, pes-
soas que precisem de se mentalizar 
e consciencializar que não nos basta 
queixar e lamentar, é necessário que 
façamos algo para alterar o decurso 
dos acontecimentos.

Sandra Sousa
Pronto-a-comer Casa Sousa

Por onde passa, o Professor (...) cultiva 
sempre o respeito, tocando o coração 
e a mente de quem o escuta, seja nas 
suas aulas em Portugal ou nas inúme-
ras conferências que dá pelo mundo 
inteiro. (...) Foi um privilégio assistir 
às suas aulas.

Raul Carrajola Araújo
Desenvolvimento de Novos 
Negócios nos Hotéis Real

Convidar o Professor Carlos Vieira para 
uma palestra sobre motivação e par-
tilhá-lo com membros do BNI - Sul é 
como convidar um grande amigo que 
nos vem visitar e que nos faz renascer 
para uma postura de vida mais feliz e 
empreendedora. Obrigado Carlos.

Miguel Rocha Fernandes
Gerente da Dengun

Meu Amigo Carlos Vieira, (...) ao par-
ticipar no recente evento da Semana 
Internacional do Networking do BNI, 
voltei a constatar que a qualidade das 
suas apresentações não param de me 
surpreender. Obrigado por continuar 
a ser uma fonte de inspiração.

Vítor Hugo Guerreiro
Gerente da Guerreiros Seguros
Director do Grupo BNI Interacção Faro

Obrigado e Parabéns pela MENSA-
GEM! A sua palestra foi espetacular e 
subscrevo as suas palavras bem como 
a forma como sente e transmite as 
ideias. Se na primeira vez fi quei com 
vontade de o ver “em Palco”, hoje ga-
nhou um fã. Obrigado mesmo!

Mário Neto
Gerente da MN Consultores TI
Director Consultor de Área BNI - Sul

Amigo Carlos (se me permite a inti-
midade do trato, mas é já assim que 
me sinto), quem fala com o coração 
e o transborda de emoções, a língua 
em que o faz é indiferente, pois toca 
a todas as pessoas de forma absoluta-
mente encantadora.

Sónia Rodrigues
Gerente da Trakinolas

Adorei conhecê-lo e adorei mais ain-
da ouvi-lo. Senti que todos nós saí-
mos de lá com uma vontade de con-
quistar o mundo, porque, com crise 
ou sem crise, o mais importante é o 
- estarmos vivos -, e nunca me vou 
esquecer que o meu melhor dia é o 
dia seguinte.

países pelos vários continentes do 
mundo como reconhecimento da 
sua sabedoria.

É doutorado Honoris Causa pela 
Universidade Inca Garcilaso de La 
Vega do Peru. 

Recebeu em 2009 a distinção 
presidencial em Business Excel-
lence, um dos mais prestigiados 
galardões no âmbito empresarial, 
pela Câmara do Comércio Hispâ-
nica de New Jersey, a que conta 
com o maior número de empresas 
registadas nos Estados Unidos.

Recentemente, foi convidado 
pelo embaixador dos Estados 
Unidos e pela vice-presidente de 
Assuntos Tecnológicos do Insti-
tuto Tecnológico de New Jersey a 

deslocar-se nos próximos dias 15 
a 20 de Abril aos Estados Unidos 
da América, para participar num 
Business Road, que contempla 
visitar as cidades de New Jersey, 
sendo cerca de um terço de ori-
gem portuguesa, New York (Wall 
Street) e Miami Florida, liderado 
pelo embaixador Allan Katz e pelo 
consultor Comercial dos Estados 
Unidos. Para Carlos Vieira, o seu 
grande objectivo é manter várias 
reuniões com empresários e res-
ponsáveis de universidades para 
procurar alternativas de desenvol-
vimento de negócios, parcerias e 
alianças e que nomeadamente es-
timulem o empreendedorismo na 
Região do Algarve.

OS TESTEMUNHOS

Alberto Morais
Praia Verde e Caxemir

A conferência do Professor Carlos Viei-
ra foi um excelente momento de parti-
lha, de experiências e emoções positi-
vas que levantam a moral de qualquer 
pessoa. Saí desta conferência com a 
vontade de vencer e o sentimento po-
sitivo do tipo: querer é poder!

Veja os testemunhos em:
www.facebook.com/carloslopezcanovieira
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É o professor da Universi-
dade do Algarve mais 
adorado junto dos alunos 
e marcou o ponto alto da 
palestra comemorativa da 
Semana Internacional do 
Networking promovida 
pelo BNI - Sul. O comuni-
cador e fi lósofo Carlos 
Vieira deixou mais de 150 
empresários algarvios 
fascinados com a profun-
didade das suas palavras. 
Em boa verdade, deu a 
todos uma grande lição 
de vida ao partilhar, com 
um peculiar entusiasmo 
que lhe é próprio, pensa-
mentos positivos, como 
por exemplo o de: “se a 
esperança é a última a 
morrer, que morra a 
esperança mas tu tens de 
continuar vivo”. > 3 a 5

“O dia mais importante 
é sempre o dia seguinte”

HENRIQUE DIAS FREIRE
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IPJ mostra obra 
de Cristina Carneiro

A galeria de exposições 
do Instituto Português da 
Juventude (IPJ), em Faro, 
apresenta, até ao próxi-
mo dia 27, a sexta exposi-
ção de pintura de Cristina 
Carneiro.
A mostra apresenta um 
conjunto harmónico de 
trabalhos, tanto ao nível 
dos temas como das técni-
cas utilizadas, fruto de mui-
tas pesquisas e experiências 
realizadas pela artista, natu-
ral de Faro e residente em 
Pechão. Cristina Carneiro 
está a terminar o Curso de 
Artes Visuais, na Universida-
de do Algarve, e a arte ocu-
pa um lugar cada vez maior, 
tanto na sua vida académica 
como pessoal.
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UGT debate 
mercado  
de trabalho 

O auditório da Escola 
de Hotelaria e Turismo do 
Algarve, recebe, a partir das 
15.30 horas desta sexta-fei-
ra, uma mesa-redonda de 
debate sobre “O Mercado 
de Trabalho no Algarve”, 
numa iniciativa da central 
sindical UGT.
Entre os oradores convida-
dos contam-se o presidente 
da Associação de Municipios 
do Algarve, Macário Correia, 
e o director regional do Insti-
tuto do Emprego e Formação 
Profissional, Carlos Baía.
Participam também na mesa 
redonda o presidente da As-
sociação dos Hotéis e Em-
preendimentos Turísticos do 
Algarve, Elidérico Viegas, e 
o actual presidente da UGT-
Algarve, Daniel Santana.
A mesa vai ser moderada 
pelo economista João Nuno 
Arroja Neves e conta com 
a participação do reitor da 
Universidade do Algarve, 
João Guerreiro.



d.r.
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COLÉGIO INTERNACIONAL DE VILAMOURA

Cidália Ferreira Bicho é a nova directora pedagógica

O COLÉGIO INTERNACIONAL DE 
VILAMOURA (CIV) conta desde 
o início deste ano com uma 
nova direcção pedagógica. Ci-
dália Ferreira Bicho, docente 
no CIV desde 2004, aceitou o 
desafi o de liderar aquela esco-
la de educação internacional.

A actual directora pedagógi-

ca do CIV estudou na Univer-
sidade do Algarve onde com-
pletou a sua licenciatura em 
Estudos Portugueses – Ramo 
de Formação Educacional em 
2000. Na mesma universidade, 
enquanto docente, leccionou 
Literatura Oral e esteve ligada 
à formação de professores, ten-

do sido orientadora de estágios 
pedagógicos em várias escolas 
do ensino básico e secundário, 
durante dois anos.

Ensinou Português como lín-
gua estrangeira na Universidade 
de Huelva, Campus El Cármen, 
no âmbito do Programa Sócra-
tes/Erasmus. Frequentou o Mes-
trado em Literatura Portuguesa 
e especializou-se em literatura 
oral tradicional. Desenvolveu 
o seu projecto de investigação 
sobre os Contos de animais na 
tradição portuguesa.

No âmbito da dissertação de 
mestrado, colaborou com o Ar-
quivo Nacional do Conto e fez 
recolhas de textos da tradição 
oral no concelho de Tavira. Em 
2011 recebeu o prémio Reve-
lação de 2009 pela Associação 
Portuguesa de Escritores na 
modalidade Literatura para a 
infância e a juventude. As três 

fortunas do Lobo Lobão e ou-
tros contos tradicionais (no 

prelo) foi a obra distinguida 
por esta importante associa-

ção que promove a literatura 
portuguesa.

Cidália Bicho aceitou desafi o de liderar instituição internacional

D.R.
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Ser vivo mais velho da Terra - Ester

Serrão

 

Uma equipa científica luso-espanhola descobriu o ser vivo mais velho da Terra. É uma planta marinha

com, pelo menos, 100 mil anos. Para melhor explicar é convidada Ester Serrão, investigadora do

Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve.
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Autarquia fez balanço sobre regeneração do centro histórico
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/02/2012

Meio: Avezinha.com

URL: http://www.jornalavezinha.com/noticia.asp?idEdicao=266&id=13319&idSeccao=2403&A
ction=noticia

 

Projeto Charme

 

 Numa altura em que Projeto CHARME Loulé está no seu términus, a Câmara Municipal de Loulé fez

um balanço do que foi realizado no âmbito desta iniciativa global que visa dinamizar o casco medieval

de Loulé, reintegrando-o no centro da cidade.

 

 O projeto nasceu de uma candidatura ao PO Algarve 21, integrado na tipologia da operação das

Parcerias para a Regeneração Urbana. Aprovado em 2009, o CHARME teve o seu final em dezembro

de 2011, embora estejam ainda a decorrer ações até ao próximo mês de Março, segundo explicou

Sofia Pontes, Chefe de Divisão de Reabilitação e Intervenção Urbanas.

 

 As qualidades ambientais, culturais e patrimoniais, presentes nos testemunhos da história, na

singularidade dos edifícios, na decoração dos pavimentos, na vegetação e arborização, e em toda uma

panóplia de coisas que encontramos no Centro Histórico foram as razões que estiveram na base da

decisão em levar por diante este projeto. "Este foi o nosso lema e foi com ele que construímos toda a

estratégia e plano de ação que viemos depois a implementar", referiu esta arquiteta.

 

 Em termos da metodologia de trabalho, foi feito um diagnóstico ao Centro Histórico - ao espaço

intramuralhas - e analisadas as suas forças e fraquezas. A localização estratégica no tecido urbano, o

grande número de edifícios de valor histórico e patrimonial, os acessos pedonais e viários, a

morfologia do espaço urbano, a existência de equipamentos âncora, a relação de vizinhança da

população ou a realização de eventos culturais foram identificadas como forças, por contraposição à

relação entre o interior e o exterior do casco e o exterior que constitui a centralidade urbana de Loulé,

as deficiências múltiplas no ordenamento do espaço público, o desaproveitamento das potencialidades

da morfologia edificada ou o envelhecimento da população, enquanto fraquezas.

 

 Desta análise e da vocação que o espaço como destino turístico de estadia pode oferecer, levou a

equipa responsável pelo CHARME a concluir que "a "quebra" de ritmo e de urbanidade entre o interior,

pouco pujante, do casco e o exterior, vibrante, onde deveria haver uma só estrutura urbana, de

elevado valor vivencial é a principal fratura na qualidade urbana que Loulé oferece, e que o centro
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urbano pode e deve tornar-se um elemento fundamental de vivência urbana de elevada qualidade no

Algarve, tornando-se um destino de passeio habitual para a população, uma alternativa para as

crianças e uma referência da memória coletiva".

 

 Após a delimitação da área de intervenção, foi retomado o tema das portas da muralha, enquanto

entrada no casco histórico, a partir de três edifícios emblemáticos aqui existentes, foram designadas

como Porta do Castelo, Porta da Igreja e Porta do Mercado. "Tomámos as opções das portas de

entrada no casco histórico transformadas em zonas urbanas de grande qualidade, para efeitos de

amortecimento e integração entre o casco histórico e as zonas limítrofes com um pendor histórico

mais moderado, designadamente as avenidas e as ruas comerciais tradicionais. Para além disso,

porque não é só de edificado e espaço público que se faz a nossa cidade, procurámos também

cimentar os reequilíbrios e a integração, provocando dinâmicas humanas inovadoras e integradoras,

mediante operações nos domínios da economia, do desenvolvimento social, da cultura e da

informação/promoção", explicou Sofia Pontes.

 

 As ações implementadas dividiram-se em eixos estratégicos. Assim, no que concerne à qualificação

do espaço público, está em marcha um projeto para o Largo Afonso III e Largo da Matriz/Jardim dos

Amuados, dois investimentos cuja execução acontecerá após o período de realização do CHARME.

 

 A requalificação do Parque Municipal e a remodelação do Largo Bernardo Lopes e Praça da República

são obras já concluídas inscritas nestes projetos de regeneração urbana.

 

 No que diz respeito ao desenvolvimento económico, foi feito um estudo da imagem do comércio de

Loulé, "que permitisse criar soluções de baixo, médio ou alto custo" para o desenvolvimento do

comércio, adotando uma estratégia integrada.

 

 Nesse sentido, foi elaborado um programa de requalificação das portas e montras dos

estabelecimentos comerciais, com especial ênfase nas principais artérias comerciais - Praça da

República e Rua das Lojas -, através de um levantamento de fachadas, numa tentativa de aproximar

também o peão do comércio tradicional. "Em vários edifícios há uma grande transformação do piso

térreo que por vezes origina uma grande confusão e pouca atratividade desses espaços", referiu esta

responsável.

 

 Por outro lado, foi elaborado um programa de requalificação e reordenamento dos elementos de

publicidade exterior dos estabelecimentos comerciais, que resultou num regulamento de publicação e

ocupação do espaço público para a área histórica.

 

 Para o Mercado de Loulé, um dos ex-líbris da cidade e que faz parte desta área de intervenção, foi

criado um projeto de dinamização de atividades económicas e culturais, realizado pela empresa Loulé

Concelho Global. Destaca-se a realização da Feira do Chocolate, Feira dos Sabores do Azeite, a
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animação musical no espaço e ainda a visita de escolas ao Mercado. Em Março tem lugar a iniciativa

"Comidas do Mundo", que encerrará este conjunto de iniciativas.

 

 No campo dos eventos, destaca-se também a integração das edições de 2009 e 210 da Noite Branca,

evento que tem na sua essência a dinamização do centro da cidade e do comércio local.

 

 Quanto aos equipamentos de desenvolvimento cultural, a par da reabilitação do Cine-Teatro

Louletano, ao abrigo do CHARME foi criada a Universidade de Verão, ação desenvolvida com a

Universidade do Algarve, em duas edições (2010 e 2011). A ideia foi, segundo a responsável da

Divisão de Reabilitação Urbana, "transferir cursos de verão que eram dados na Universidade para o

Centro Histórico, dirigidos não só a estudantes mas a qualquer cidadão interessado em alargar os seus

conhecimentos". Os Estudos sobre o Mediterrâneo foram a temática geral desta iniciativa que contou

com uma significativa adesão do público em geral.

 

 Finalmente, está ainda a ser implementado um sistema de orientação no Centro Histórico e que, até

Março, ficará instalado no espaço público. "O que se pretende é oferecer aos visitantes e também aos

locais, dois percursos para que possam conhecer o Centro Histórico e o centro urbano de Loulé", disse

Sofia Pontes.

 

 Assim, serão definidos dois percursos - o do património (laranja) e o do comércio (verde). Estes

percursos vão ficar sinalizados através de diretórios que vão ser colocados nos pontos de chegada a

Loulé como os parques de estacionamento, o terminal rodoviário, nos pontos de chegada das

camionetas de turismo junto ao posto de turismo e também nas três portas - Mercado, Igreja e

Castelo. Estes percursos vão estar sinalizados no espaço público, nomeadamente no passeio, com

pegadas, o que permite toda a gente saber para onde vai e o que vai ver.

 

 Os diretórios integram a planta, uma descrição de cada percurso e pequenos apontamentos dos

edifícios que se poderão ver. Junto a cada edifício existirá uma placa com uma pequena descrição do

que se vai ver, acompanhada por um desenho expressivo do próprio edifício.

 

 Para além dos edifícios, e porque o Centro Histórico é muito rico em pormenores, pretende-se

completar os percursos com as "vistas", isto é, detalhes como uma chaminé ou uma árvore, que

enriquecem todo o conjunto patrimonial existente.

 

 Todas estas informações irão constar num flyer disponível no posto de turismo, Paços do Concelho,

cafés ou outros pontos de distribuição.

 

 Para o presidente da Autarquia, Seruca Emídio, "estas não são iniciativas desgarradas mas medidas

que se integram num conjunto de intervenções, eventos ou parcerias que são feitas com uma

preocupação objetiva".
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 O edil referiu a preocupação da Autarquia em dar vida ao casco medieval da cidade "que por

vicissitudes de tempo e também de novas dinâmicas sociais e económicas esteve abandonado". Mas

Seruca Emídio frisou que esteve sempre presente a ideia de uma "revitalização de forma integrada na

cidade, criando novos polos, em articulação com o polo medieval".

 

 A par das intervenções físicas nos edifícios, o autarca referiu ainda no âmbito do CHARME "os

eventos, iniciativas para projetar o nome da cidade de Loulé, alguns em parceria com a associação de

comerciantes, que vieram dar uma nova esperança de integração desta zona".

 

 Refira-se que em todo o processo, a Universidade do Algarve, a Associação CentroLoulé e a Loulé

Concelho Global foram entidades parceiras neste projeto.

 

 O Projeto CHARME significou um investimento total de 3.717.027,00EUR, com um financiamento total

de 1.604.000,00EUR.
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Escritores.
Sexta-feira, dia 17, às 17h30, na 
Biblioteca Municipal, entrega 
de prémios literários com mo-
mento musical.
Imaterial.
Até ao dia 29 de fevereiro, na 
Biblioteca da Universidade do 
Algarve, Gambelas,  vai estar 
patente a exposição VIVE - Pa-
trimónio Cultural Imaterial.
Exposição.
Até ao dia 8 de abril, no Museu 
Municipal, vai estar patente a 
exposição «Passion», um dos 
projetos artísticos mais emble-
máticos do grupo internacio-
nal de escultores Karl Heinz 
Stock - Sculptorgroup.
Cristiana Carneiro.
Até 27 de fevereiro, na galeria 
de exposições do Instituto Por-
tuguês da JUventude, vai estar 
patente um conjunto de obras 
da pintora Cristiana Carneiro.
Pintura.
Até ao dia 26 de fevereiro, na 
Galeria Municipal Trem, pode 
visitar a exposição de pintura 
«ASSECA», do artista Pedro 
Leitão.
Homenagem.
Até ao dia 18 de março, no Mu-
seu Municipal, pode visitar a 
exposição de Rosário da Silva, 
homenagem ao artista farense. 

Faro
Câmara - 289870870
GNR - 289887600
PSP - 289899899
PJ - 289884500 
Bombeiros M. - 289888000
Bombeiros V. - 289803604
Centro Saúde - 289830300
Hospital - 289891100
Capitania - 289887540
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O realismo mágico na literatura
apresentado em Loulé
No próximo dia 27 de feverei-
ro de 2012, pelas 21h30, a Bi-
blioteca Municipal de Lou-
lé irá receber a apresentação 
do livro «O realismo mágico 
na literatura portuguesa», de 
Paulo Serra.

Paulo Serra, Mestre em 
Literatura Comparada e Li-
cenciado em Línguas e Li-
teraturas Modernas, é pro-
fessor e investigador na área 
do realismo mágico. Autor da 
tese publicada «O Realismo 
Mágico na Literatura Portu-
guesa, apresenta este seu pri-
meiro livro resultante da sua 
tese.

O realismo mágico de-
fine-se como um fenómeno 
de renovação da fição literá-
ria. Numa narrativa realis-
ta em que intervêm elemen-
tos mágicos, sem se procurar 
provocar o desconcerto do 
leitor, o realismo mágico sur-
ge aliado a uma preocupação 
de vários escritores contem-
porâneos como Gabriel Gar-
cía Márquez, Isabel Allende, 
Salman Rushdie, José Sara-
mago, Hélia Correia, de evi-
denciar a complexidade do 
real e da história oficial de 
cada nação. Este conceito re-
vela-se um instrumento efi-

caz à literatura comparada e 
aos estudos culturais, visto 
que o realismo mágico assen-
ta igualmente na mitologia e 
no folclore. 

Num estudo inédito no 
caso da literatura portuguesa, 
atentaremos de que modo o 
realismo mágico influenciou 
e abriu novos rumos à ficção 
literária portuguesa pós-25 
de Abril, analisando o caso 
específico da fição de Lídia 
Jorge e João de Melo, autores 
que melhor exploraram o re-
alismo mágico.

Para esta apresentação o 
autor contará com a presen-

ça do Prof. Dr. Petar Petrov, 
doutor em Literatura Com-
parada (Portuguesa e Brasi-
leira) pela Universidade de 
Lisboa, professor Associa-
do da Faculdade de Ciências 
Humanas e Sociais da Uni-
versidade do Algarve (docen-
te das disciplinas de Litera-
tura Portuguesa Moderna e 
Contemporânea, Literaturas 
Estrangeiras de Língua Por-
tuguesa e Literatura Com-
parada); e com a presença da 
conceituada autora louletana 
Lídia Jorge. A entrada é li-
vre.
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JSD/Algarve quer responsabilizar dirigentes 
associativos pelos atos praticados 
A JSD/Algarve reuniu-se 
com a direção da Associação 
Académica da Universidade 
do Algarve no seguimento da 
conferência de imprensa que 
esta estrutura realizou onde 
denunciou a sua frágil situ-
ação financeira com dividas 
na ordem dos 400 mil euros. 

Na reunião, onde parti-
cipou Pedro Barros e Eduar-
do Almeida, respetivamen-
te presidente e tesoureiro 
da Associação Académica da 
Ualg, foi possível ter uma no-
ção da grave crise que os co-
fres da académica algarvio 
atravessa, com dividas a for-
necedores na ordem dos 400 
mil euros, uma herança pesa-
da que vem por em causa o 
bom funcionamento da ins-
tituição. 

A JSD/Algarve Algarve 

está solidária com a direção 
da AA Ualg no esforço que 
esta está a realizar no senti-
do de combater uma pesada 
herança que recebeu da an-
terior direção. Numa ação 
de grande clarividência a or-
ganização representante dos 
estudantes da Ualg, solici-
tou a elaboração de uma au-
ditoria externa às contas da 
associação, tendo incluindo, 
num ato de grande elevação, 
os anos em que o atual presi-
dente e tesoureiro lideraram 
os destinos desta associa-
ção. Relembramos que Pedro 
Barros e Eduardo Almeida 
estiveram à frente dos desti-
nos da Académica do Algar-
ve entre os anos 2008 e 2009 
e que entre 2010 e 2011 a 
mesma foi liderada por Gui-
lherme Portada.  A JSD/Al-

garve espera que a auditoria 
seja reveladora do caminho 
que levou ao atual estado fi-
nanceiro da instituição para 
que moralmente seja possível 
apurar responsabilidades. 

Neste sentido, e acredi-
tando que a direcção de car-
gos em associações académi-
cas tem tanto de nobre como 
deve ter de responsabilida-
de, Bruno Inácio, presidente 
da JSD/Algarve afirmou que 
«no próximo conselho nacio-
nal da JSD vou propor que 
seja aberta uma discussão in-
terna a nível nacional no sen-
tido de rever o estatuto do 
dirigente académico. É nos-
sa convicção que é necessá-
rio explanar na lei mecanis-
mo de controlo mas também 
de responsabilização de atos 
praticados no exercício das 

funções em cargos relevantes 
das direcções académicas. Os 
jovens devem exigir para si 
os devidos direitos da função 
de direção numa académica, 
mas devem também ser os 
primeiros a exigir uma maior 
responsabilidade no escrutí-
nio das suas funções.»

 A JSD/Algarve faz 
um apelo às forças vivas do 
Algarve para terem em aten-
ção a situação que a Associa-
ção Académica do Algarve 
vive e se unirem no apoio a 
esta que é a maior e mais im-
portante organiza de jovens 
do Algarve. Apesar dos pro-
blemas a JSD/Algarve depo-
sita as maiores esperanças 
na concretização da recupe-
ração e estabilização da AA 
Ualg, agora liderada por Pe-
dro Barros. 
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JSD quer responsabilizar 
dirigentes associativos 
pelos atos praticados | 07

Página 244



A245

  Tiragem: 7500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 4

  Cores: Cor

  Área: 27,64 x 17,48 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40246864 16-02-2012

Alexandra Cunha ganha prémio com 
projeto «Adopte uma pradaria marinha»
Alexandra Cunha, do Cen-
tro de Ciências do Mar do 
Algarve, ficou em segundo 
lugar na terceira edição dos 
prémios Terre de Femmes, 
edição que marca, uma vez 
mais, a aposta da Fundação 
Yves Rocher na distinção de 
projetos de defesa e educação 
ambiental desenvolvidos por 
portuguesas.

«Adopte uma prada-
ria marinha» foi o projeto 
apresentado por Alexandra 
Cunha, cujo campo de ação 
é a preservação e o objetivo 
principal é o reforço do pro-
grama de conservação de pra-
darias marinhas, desenvolvi-
do com o apoio do Centro de 
Ciências do Mar do Algar-
ve (CCMAR), com o intuito 
de sensibilizar o público e as 
entidades responsáveis para 
a degradação destes habitats, 
através de atividades de re-
conhecimento e monitoriza-
ção, e envolvimento dos ci-
dadãos.

 Alexandra Cunha é pre-
sidente da direção nacio-
nal da Liga para a Proteção 
da Natureza (LPN) e inves-

tigadora do Centro de Ciên-
cias do Mar do Algarve (CC-
MAR). O CCMAR, criado 
em 2002 e sedeado na Uni-
versidade do Algarve, inte-
gra cerca de 200 investiga-
dores e assume o estatuto de 
organização privada sem fins 
lucrativos. Em 2010, Ale-
xandra Cunha deu início ao 
projeto ADOPTE, depois de 
constatar que as pradarias 
marinhas estavam em estado 
de regressão. Mantém-se até 
hoje como coordenadora do 
projeto, financiado na fase 
do seu arranque pelo Ocea-
nário de Lisboa, Life Bioma-
res e CCMAR, mas que ac-
tualmente se encontra com 
pouca dinâmica por escassez 
de recursos financeiros. 

O programa Adopte-
uma-Pradaria-Marinha sur-
giu da necessidade de lan-
çar um programa nacional de 
contribuição para a preserva-
ção e conservação das prada-
rias marinhas existentes nas 
zonas costeiras de Portugal, e 
surgiu no seguimento do pro-
jeto LIFE Biomares em que 
se procedeu ao mapeamen-

to das pradarias marinhas da 
costa portuguesa para efeitos 
de seleção de pradarias dado-
ras para o programa de recu-
peração deste habitat no Par-
que Marinho da Arrábida. 
No decorrer desta tarefa veri-
ficou-se que muitas das pra-
darias estavam em regressão, 
e que havia falta de informa-
ção sobre a sua existência, o 
seu estado de conservação, e 
inexistiam quaisquer ações 
implementadas ou progra-
madas para a sua proteção.

O projeto «Adopte uma 
pradaria marinha», é um 
programa de conservação de 
pradarias marinhas, desen-
volvido pelo Centro de Ciên-
cias do Mar do Algarve – tem 
como objetivo central a “sen-
sibilização do público e das 
entidades responsáveis para 
a degradação deste habitat 
através da promoção de ati-
vidades de reconhecimento e 
monitorização e do envolvi-
mento dos cidadãos”. Assim, 
o que o programa pretende é, 
não só a preservação das pra-
darias marinhas, mas tam-
bém educar e sensibilizar os 

cidadãos para esta questão e 
promover a participação pú-
blica na defesa do ambiente 
marinho. 

A adoção de uma prada-
ria marinha pode ser feita de 
duas formas: através da «res-
ponsabilização de monitorar 
uma pradaria e manter atua-
lizada informação no site» ou 
através de «financiamento 
para o desenvolvimento do 
programa». 

Os primeiros contatos 
com potenciais parceiros, 
realizaram-se no início de 
2010, e a divulgação do pro-
jeto arrancou em abril de 
2010, através dos media e 
de reuniões com potenciais 
pais adotivos, e pela criação 
da página eletrónica – www.
pradariasmarinhas.com  

Para além de se preten-
der continuar o projeto em 
Portugal, está também em 
projeto a ideia de se exportar 
este conceito para outros pa-
íses, onde existem importan-
tes pradarias marinhas que o 
público e as entidades pra-
ticamente desconhecem, de 
que é exemplo Moçambique.
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UGT organiza debate sobre: "O Mercado de Trabalho no Algarve"
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URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=52323

 

Política

 

 João Guerreiro

 

 No próximo dia 17 de fevereiro, entre as 15:30 e as 19 horas, no auditório da Escola de Hotelaria e

Turismo do Algarve, a União Geral de Trabalhadores do Algarve dinamizará uma mesa redonda para

debater "O Mercado de Trabalho no Algarve".

 

 Oradores convidados na mesa redonda, Presidente da Associação de Municipios do Algarve (AMAL),

Eng. Macário Correia, e o Diretor Regional do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), Dr.

Carlos Baía.

 

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

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

Santana.

 

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

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

Guerreiro.

 

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

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

e

 

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

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

ao governo.

 

 O evento tem entrada livre.
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Portugueses descobrem ser vivo mais 
antigo à face da Terra

Uma equipa científi-
ca luso-espanhola acaba 
de revelar a descoberta, 
no Mar Mediterrâneo, 
do ser vivo mais velho 
da Terra, uma planta 
marinha que terá pelo 
menos 100 mil anos, se-
gundo disse ontem uma 
das autoras da investi-
gação. De acordo com o 
portal “Ciência Hoje” a 
descoberta foi publicada 
na semana passada na re-
vista «Public Library of  
Science One» (PloS One) 
e refere-se a um trabalho 
científico que decorreu 
entre 2005 e 2009, tendo 
por objecto a Posidónia 
oceânica.

“Descobrimos espéci-
mes da Posidónia oceâni-
ca que poderão ter entre 
dez mil e 100 mil anos 
e possivelmente mais. 
Nunca se tinha encontra-
do na Terra um ser com 
uma idade tão avança-
da”, garantiu a investi-
gadora Ester Serrão, do 
Centro de Ciências do 
Mar da Universidade do 

Algarve, que liderou a 
equipa portuguesa.  O 
trabalho científico tinha 
como objectivo medir a 
área abrangida por um 
mesmo indivíduo daque-
la espécie, de forma a 
calcular a sua idade, com 
base no conhecimento de 
que a taxa de crescimen-
to da espécie é de quatro 
centímetros ao ano.

“A espécie conhe-
ce-se há muito tempo, 
mas o que nós consegui-
mos agora foi descobrir 
onde começa e acaba 
um mesmo indivíduo da 
espécie”, explica Ester 
Serrão, observando que, 
“quando vemos uma pra-
daria marinha, não sabe-
mos à partida se vem de 
uma mesma semente ou 
de várias sementes”.

Assim, o estudo vi-
sava determinar se uma 
planta com um segmento 
em determinado local do 
Mediterrâneo era a mes-
ma que tinha um seg-
mento num outro local, 
investigação que foi feita 

com recurso ao estudo 
das características gené-
ticas desses segmentos, 
feito posteriormente em 
laboratório.

“Através das carac-
terísticas genéticas, po-
demos ver se as plantas 
que se encontram em 
determinado local vêm 
todas da mesma semente 
e portanto se é o mesmo 
indivíduo, que se vai re-
produzindo, formando 
clones de si próprio”, 
afirma ainda Ester Ser-
rão. Sublinha que, nos 
casos em que se copia a 
si própria, um mesmo 
espécime de Posidónia 
oceânica “pode ocupar 
centenas de metros ou 
quilómetros, sem que 
se forme um indivíduo 
novo, pois é sempre o 
mesmo indivíduo a cres-
cer”.

A investigadora com-
para os métodos labora-
toriais para determinar a 
“pegada genética” dos es-
pécimes aos usados para 
fazer testes de paternida-

de em humanos ou nas 
investigações que se po-
dem seguir a um crime, 
baseados nos marcado-
res genéticos existentes 
nas amostras recolhidas.

Assentes naqueles 
métodos, a equipa luso-
espanhola descobriu vá-
rios indivíduos com cerca 
de sete quilómetros e um 
mesmo indivíduo com 
um comprimento total 
de 15 quilómetros. Con-
tudo, a investigadora da 
Universidade do Algarve 
considera que os casos 
mais extremos “não são 
necessariamente o resul-
tado da propagação por 
clones”, pois alguns dos 
fragmentos dispersos ao 
longo do fundo marinho 
podem ter-se desprendi-
do e sido arrastados pelas 
marés, enterrando-se nos 
sedimentos e crescendo a 
partir daí.

Daí que, e partindo 
de uma perspectiva con-
servadora, os cientistas 
não tenham considerado 
o maior espécime, de 15 

quilómetros, como sendo 
contínuo, o que faria com 
que, aplicando-se a taxa 
de crescimento conheci-
da, a sua idade rondasse 
os 200 mil anos, optando 
por datá-lo em 100 mil 
anos, datação que Ester 
Serrão garante ser cien-
tificamente fiável, como 
“idade mínima”.

Ainda assim, há vá-
rios outros indivíduos 
com dezenas de milhares 
de anos, recolhidos nos 
1.544 campos de amostras 
existentes em 40 prada-
rias marinhas ao longo 
dos 3.500 quilómetros de 
comprimento do Mar 
Mediterrânico.

Em risco de
desaparecer

A cientista lamenta 
que, apesar da sua resis-
tência e longevidade, a 
Posidónia oceânica este-
ja a desaparecer a uma 
taxa que se estima em dez 
por cento nos últimos 100 
anos, sobretudo devido à 

turvação da água provo-
cada pela poluição ma-
rítima, lembrando que a 
erva marinha se alimen-
ta da luz do sol, pois faz a 
fotossíntese.

Sublinhou que se trata 
de uma planta indispen-
sável para o desenvolvi-
mento da biodiversidade 
no sul da Europa, sendo 
essencial para o cresci-
mento e desenvolvimen-
to de várias espécies de 
peixe, como elo da cadeia 
alimentar oceânica.

O trabalho de campo 
do estudo foi efectua-
do entre 2005 e 2008 e os 
posteriores trabalhos de 
investigação laboratorial 
decorreu em 2009 no Cen-
tro de Ciências do Mar da 
Universidade do Algar-
ve. Contudo, a primeira 
publicação científica do 
trabalho só teve lugar na 
semana passada, encon-
trando-se gratuitamente 
acessível ‘online’ à comu-
nidade científica de todo 
o Mundo.
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A252

Ervas-marinhas: Organismo mais antigo do planeta ameaçado pelas alterações
climáticas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/02/2012

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/Noticias/Noticias/content/Ervas-marinhas-Organismos-mais-
antigos-do-planeta-ameacados-pelas-alteracoes-climaticas?viewall=true&print=true

 

De acordo com um estudo publicado na revista Plos ONE que integrou investigadores portugueses da

Universidade do Algarve, a grande extensão de ervas marinhas Posidonia oceanica existente no Mar

Mediterrâneo, desde Espanha até ao Chipre, poderá estar em perigo devido às alterações climáticas.

 

 A pradaria marinha Posidonia oceanicaexistente no Mar Medriterrâneo poderá ter surgido entre 12 mil

a 200 mil anos atrás, sendo o valor mais provável de pelo menos 100 mil anos. Desta forma, estas

pradarias marinhas tornam-se o organismo mais antigo do planeta, uma vez que o outro organismo

que detinha o recorde, uma planta da Tasmânia, terá "apenas" 43 mil anos.

 

 Estas ervas marinhas são consideradas como um organismo único, em constante reprodução

assexuada, gerando clones de si própria. Agora, esta pradaria marinha poderá estar a atingir o final da

sua vida devido às alterações climáticas.

 

 A Posidonia oceanica, assim como outras ervas marinhas, "suportam ecossistemas marinhos que

estão entre os mais valiosos na terra em termos de biodiversidade e produção", escreveram os

investigadores no artigo publicado na revista Plos ONE. Apesar das ervas marinhas do Mediterrâneo

não terem concorrentes nativos ou grandes predadores, os especialistas referem que não estão em

bom estado.

 

 "As ervas marinhas do Mediterrâneo estão já em claro declínio devido à destruição da costa e

deterioração da qualidade da água e, este declínio tem sido exacerbado pelas alterações climáticas",

referiu o professor Carlos Duarte da University of Western Australia. "Se as alterações climáticas

continuarem, o panorama não é animador."

 

 Poderá aceder à publicação do artigo.

 

 *Este artigo foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico

 

 Fonte:
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Isabel Palma (16-02-2012)

 

 

Página 253
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Bolsa de Investigação (m/f)(16-02-12)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/02/2012

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/Emprego/Emprego-Nacional/content/Bolsa-de-Investigacao-
mf16-02-12?viewall=true&print=true

 

Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR)

 

 Anúncio para atribuição de Bolsa de Investigação - 1 Vaga

 

 No âmbito do projeto PTDC/MAR/103957/2008

 

 Ref. ª: CCMAR/BI/0008/2012

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR) - grupo MARBIOTECH, abre concurso para

atr ibu ição de uma bo lsa de invest igação no âmbi to  do projecto SEABIOMED -

PTDC/MAR/103957/2008, designado por "Organismos fotossintéticos marinhos da costa Algarvia com

aplicações biomédicas", financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) / MCTES-

PIDDAC, nas seguintes condições:

 

 Funções a desempenhar:

 

 1) Manutenção de linhas celulares humanas in vitro;

 

 2) Avaliar a citotoxicidade de extractos marinhos em linhas tumorais e não tumorais humanas;

 

 3) Determinar a indução de apoptose/necrose por diferentes extractos marinhos em linhas tumorais e

não tumorais humanas;

 

 4) Avaliar a actividade anti-inflamatóriain vitro de extractos marinhos.

 

 Orientação Cientifica: Doutora Luísa Custódio, Investigadora no CCMAR e coordenadora do projeto;

Professor Doutor João Carlos Serafim Varela, Professor Auxiliar da Universidade do Algarve e

Investigador no CCMAR.

 

 Requisitos:
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 1. Licenciatura na área da Biologia, Bioquímica, Biotecnologia e afins.

 

 Critérios de avaliação:

 

 1. Experiência em cultura e manutenção de linhas celulares humanas (37,5%)

 

 2. Experiência em ensaios anti-tumorais (37,5%)

 

 3. Classificação final de Licenciatura (25%)

 

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

necessários.

 

 Condições da bolsa:

 

 Duração de 9 meses, com inicio previsto para Abril 2012, em regime de exclusividade, não renovável,

conforme regulamento de bolsas de investigação cientifica do CCMAR em.

 

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

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

 

 Prazos de receção: De 15 de Fevereiro de 2012 a 01 de Março de 2012.

 

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

obtido eme incluir carta de motivação, uma cópia do certificado de habilitações, curriculum vitae, cópia

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

 

 Envio de candidaturas: As candidaturas devem ser enviadas com a Ref. ª: CCMAR/BI/0008/2012 por

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

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

após confirmação por escrito.

 

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

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

 

 Comissão responsável pela seleção:

 

 Doutora Luísa Custódio, Investigadora no CCMAR e coordenadora do projeto (presidente do júri),

Professor Doutor João Carlos Serafim Varela, Professor Auxiliar da Universidade do Algarve e
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Investigador no CCMAR (vogal); Professora Doutora Luísa Barreira Professora Auxiliar da Universidade

do Algarve e Investigadora no CCMAR (vogal).

 

 Faro, 31 de Janeiro de 2012

 

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

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

Twitter em]
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Faro: Mercado de trabalho do Algarve suscita "reflexão conjunta" de parceiros sociais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/02/2012

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=48763

 

16-02-2012 0:31:00

 

 A União Geral de Trabalhadores (UGT) do Algarve quer envolver "administração pública, associações

empresariais, sindicatos e universidade" em propostas concretas a apresentar ao governo. sobre o

mercado de trabalho no Algarve. Veja como.

 

 Para tal a UGT promove uma mesa redonda a 17 de fevereiro, das 15h30 e as 19h00, no auditório da

Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, uma a sessão será moderada pelo economista João Nuno

Arroja Neves.

 

 Participam como oradores convidados João Guerreiro, reitor da Universidade do Algarve e Carlos Baía,

diretor regional do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

 

 Daniel Santana, responsável da UGT/Algarve, Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e

Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), e o autarca Macário Correia, em nome da

Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), irão também intervir.

 

 A intenção do conclave é "envolver" estruturas regionais da administração pública ao nível do

emprego e do poder local e regional, juntamente com associações empresariais e estruturas sindicais,

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

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

ao governo", revelam os organizadores.

 

 O evento tem entrada livre, limitado aos lugares disponíveis no auditório.
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Surfistas universitários competiram em Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/02/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=124808

 

O Campeonato Nacional Universitário de Surf juntou meia centena de surfistas na Praia de Faro, no

último fim de semana, numa prova organizada pela Associação Académica da Universidade do

Algarve, em parceria com o Clube de Surf de Faro e Federação Académica de Desporto Universitário.

 

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

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

perfeita.

 

 O primeiro dia de competição, com as qualificações para as finais, contou com sol, vento fraco a

maior parte do dia e ondas com pouco mais de um metro de formação.

 

 No dia decisivo, Edgar Nozes, da Universidade Lusófona, e Maria Abecassis, da Universidade Nova de

Lisboa, sagraram-se vencedores masculino e feminino, respetivamente.

 

 Em relação aos surfistas da Universidade do Algarve, Daniel Pozzati não foi além da qualificação,

Simão Costa atingiu a primeira ronda, e Rafael Pozzati chegou aos quartos de final, não conseguindo

ultrapassar esta fase.

 

 A competição continua nos mares de Matosinhos, com a 2.ª etapa, organizada pelo Instituto

Politécnico do Porto, a 28 e 29 de março.

 

 Redacção DORS

 

 07:53 quarta-feira, 15 fevereiro 2012
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Projeto Med Technopolis apresenta em Faro planos de ação regionais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/02/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=124905

 

A 7.ª reunião internacional do projeto Med Technopolis realiza-se amanhã e sexta-feira, dias 16 e 17,

no edifício Ninho de Empresas, em Faro, englobando a apresentação dos resultados do projeto e o

lançamento dos planos de ação regionais.

 

 Com início marcado para as 9:00 horas, esta iniciativa é organizada pela Associação Nacional de

Jovens Empresários/Algarve e conta com a participação da Universidade do Algarve, através da

Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia (CRIA).

 

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

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

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

empresarial.

 

 O Med Technopolis entra agora numa nova fase que consistirá no lançamento de planos de ação

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

negócios e encontros empresariais.

 

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

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

cidades de média e pequena dimensão no espaço mediterrânico.

 

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

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

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

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

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

 

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

algarvia por três entidades - UAlg, Município de Faro e ANJE Algarve.
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 Mais informações no sítio http://www.medtechnopolis.eu.

 

 Redacção DORS

 

 15:31 quarta-feira, 15 fevereiro 2012
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Albufeira: Poema «Um cais, um porto» venceu concurso de poesia para cidadãos
seniores
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/02/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=124918

 

Josefa de Lima venceu, com o poema Um cais, um porto um Concurso de Poesia destinado aos

seniores do concelho de Albufeira, em comemoração do Dia de São Valentim, organizado pelo terceiro

ano consecutivo pelo município local, no âmbito do Clube Avô.

 

 Os 13 participantes puseram à prova os seus dotes poéticos, mas apenas um foi eleito pelo júri como

o grande vencedor, no caso, Josefa de Lima, conhecida no mundo das letras pelo pseudónimo Flor de

Sal.

 

 Na cerimónia de entrega de prémios, realizada segunda feira, 13, na biblioteca Lídia Jorge, a

vencedora declarou o seu poema em público: Como um cais sempre me esperas,/Como um barco

chego e parto./Grande o mar em que navego,/longa a vigem que faço./Até quando és cais, és

porto?/Até quando chego e parto?

 

 Aos 68 anos, a poetisa, dramaturga e atriz conquista, pela segunda vez, o júri do evento, transpondo

para o papel "uma metáfora que percorre os sentidos a todos nós quando amamos, que é viver em

permanente dúvida se o relacionamento irá durar para toda a vida".

 

 "A intensidade metafórica, beleza, mensagem e criatividade" do poema valeram-lhe elogios por parte

dos elementos do júri.

 

 A autora, natural de Vila Real de Santo António, mas residente, há largos anos, no concelho de

Albufeira, tem dedicado a sua vida à educação e à cultura. Durante mais de uma década, foi docente

do Agrupamento Diamantina Negrão, desempenhando funções de educadora em vários jardins de

infância.

 

 Ao longo da sua carreira, publicou diversas obras, entre elas o conto infantil O Jardim Encantado ou o

Segredo da Brisa, editado pela autarquia no âmbito da 7.ª edição do Paginários, em 2009.

 

 Atualmente a braços com um projeto na área da literatura para a infância, que envolve crianças dos 3
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aos 5 anos, a poetisa não dispensa as aulas de teatro do Clube Avô, que lhe permitem ir desfrutando

de uma paixão antiga.

 

 Josefa de Lima foi presenteada pela autarquia com um jantar romântico no Dia dos Namorados,

prémio entregue pelo presidente do município Desidério Silva e pela vereadora dos pelouros da

Cultura e Ação Social, Marlene Silva.

 

 Entre os 13 concorrentes, destaque para a participação de Aline Vieira, de 98 anos, natural e

residente em Albufeira, onde foi professora primária, que à semelhança dos restantes participantes

também recebeu um prémio de participação durante a cerimónia, animada pela atuação do grupo

coral do polo de Albufeira da Universidade do Algarve para a Terceira Idade.

 

 O Clube Avô tem à disposição dos séniores do concelho as mais diversas atividades. Para mais

informações ou inscrições, os interessados deverão contactar a divisão de Ação Social, Saúde e

Juventude, através do telefone 289599509.

 

 Redacção DORS

 

 10:15 quinta-feira, 16 fevereiro 2012
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«Campus em Férias Páscoa 2012» com inscrições abertas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/02/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://c.moreover.com/click/here.pl?z5933116098&z=1250249089

 

O gabinete de Desporto da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) vai dar

continuidade à iniciativa Campus em Férias na próxima Páscoa, através da realização de uma semana

repleta de animação recreativa, educativa, lúdica e desportiva. De 26 a 30 de março de 2012, todas

as crianças participantes, com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos de idade, terão acesso

às mais diversas atividades de ciências, desporto, cinema, workshops, passeios, entre outras, em

horário ininterrupto das 9:00 horas às 17:00. O preço de inscrição é de 90 euros (80 euros se for

efetuada antes do final do mês de fevereiro), estando incluída a alimentação (almoço e lanches),

seguro, acesso a todas as atividades, uma t-shirt e um CD com fotos. O número de participantes

semanal é de 30, sendo que estarão divididos em grupos de acordo com o seu escalão etário,

permitindo desta forma uma melhor adaptação das atividades à idade dos participantes. Mais

informações sobre esta iniciativa podem ser obtidas na delegação da AAUAlg, perto do Centro de Ténis

de Faro, e no gabinete de Desporto da AAUAlg, situado no Campus da Penha, pelos contactos

289896422, 917009352 ou pelo endereço eletrónico desporto@aaualg.pt.
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«Campus em Férias Páscoa 2012» com inscrições abertas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/02/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=124896

 

O gabinete de Desporto da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) vai dar

continuidade à iniciativa Campus em Férias na próxima Páscoa, através da realização de uma semana

repleta de animação recreativa, educativa, lúdica e desportiva.

 

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

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

workshops, passeios, entre outras, em horário ininterrupto das 9:00 horas às 17:00.

 

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

estando incluída a alimentação (almoço e lanches), seguro, acesso a todas as atividades, uma t-shirt e

um CD com fotos.

 

 O número de participantes semanal é de 30, sendo que estarão divididos em grupos de acordo com o

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

participantes.

 

 Mais informações sobre esta iniciativa podem ser obtidas na delegação da AAUAlg, perto do Centro de

Ténis de Faro, e no gabinete de Desporto da AAUAlg, situado no Campus da Penha, pelos contactos

289896422, 917009352 ou pelo endereço eletrónico desporto@aaualg.pt.

 

 Redacção DORS

 

 07:02 quinta-feira, 16 fevereiro 2012
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Surfistas universitários competiram em Faro
 

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

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://c.moreover.com/click/here.pl?z5926330375&z=1250249091

 

O Campeonato Nacional Universitário de Surf juntou meia centena de surfistas na Praia de Faro, no

último fim de semana, numa prova organizada pela Associação Académica da Universidade do

Algarve, em parceria com o Clube de Surf de Faro e Federação Académica de Desporto Universitário.

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

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

perfeita. O primeiro dia de competição, com as qualificações para as finais, contou com sol, vento

fraco a maior parte do dia e ondas com pouco mais de um metro de formação. No dia decisivo, Edgar

Nozes, da Universidade Lusófona, e Maria Abecassis, da Universidade Nova de Lisboa, sagraram-se

vencedores masculino e feminino, respetivamente. Em relação aos surfistas da Universidade do

Algarve, Daniel Pozzati não foi além da qualificação, Simão Costa atingiu a primeira ronda, e Rafael

Pozzati chegou aos quartos de final, não conseguindo ultrapassar esta fase. A competição continua nos

mares de Matosinhos, com a 2.ª etapa, organizada pelo Instituto Politécnico do Porto, a 28 e 29 de

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

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

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

e Transferência de Tecnologia (CRIA).

 

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

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

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

empresarial. Veja mais clicando em ALGARVE PRESS DIÁRIO

 

 - e-mail
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