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Abriu a época de caça ao quarto

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 19/09/2011

Meio: i

Jornalistas: Margarida Videira da Costa

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Corte nos apoios reduz colocados

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 19/09/2011

Meio: Correio da Manhã

Jornalistas: André Pereira

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Bolsa de Investigação III (m/f)(19-09-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/09/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=42921&bl=1&viewall=true

 

CCMAR

 

 Anúncio para atribuição de Bolsa de Investigação

 

 No âmbito do projecto PTDC/MAR/105152/2008

 

 Ref. ª: CCMAR/BI/0042/2011

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve - grupo EDGE - Biologia Molecular de Organismos Marinhos,

abre concurso para atribuição de uma bolsa de Investigação no âmbito do projecto

PTDC/MAR/105152/2008, intitulado SPECIAL-K "Efeitos da suplementação nutricional em vitamina K

no crescimento e desenvolvimento esquelético de peixes teleósteos", financiado pela Fundação para a
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Ciência e a Tecnologia (FCT), nas seguintes condições:

 

 Tarefas a desempenhar:

 

 Tarefa 1 - Manutenção de linguado Senegalês e peixe zebra sob condições experimentais em sistemas

de recirculação: limpeza, alimentação, parâmetros ambientais, trocas de água.

 

 Tarefa 2 - Tratamento experimental de larvas e juvenis de peixe-zebra e linguado com alimentos

comerciais compostos enriquecidos

 

 Tarefa 3 - Avaliar os níveis de conteúdo mineral em amostras tratadas

 

 Tarefa 4 - Extracção de ARN e ADN e análise dos níveis de expressão genética por PCR em tempo real

e clonagem de genes por RT-PCR.

 

 Tarefa 5 - Avaliação de deformações esqueléticas em amostras de peixes de tratamentos nutricionais,

através da coloração dupla de osso e cartilagem.

 

 Tarefa 6 - Colaborar na elaboração de relatórios, apresentações públicas.

 

 Orientação Cientifica: Doutor Paulo Jorge Travessa Gavaia, Investigador auxiliar no CCMAR.

 

 Requisitos:

 

 1. Possuir licenciatura em Biologia, Biologia Marinha, Bioquímica, ou área afim.

 

 2. Possuir experiência efectiva em manutenção de circuitos para peixe zebra e linguado

 

 3. Possuir experiência efectiva de trabalho em técnicas de biologia celular e molecular

 

 Critérios de avaliação:

 

 Os candidatos serão avaliados segundo a experiência nos seguintes critérios:

 

 . Licenciatura em área relevante - 30%

 

 . Experiência em trabalho em manutenção de peixe zebra e linguado - 20%

 

 . Experiência em trabalho em técnicas de biologia molecular -20%
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 . Experiência em trabalho em técnicas de histoquímica  - 20%

 

 . Conhecimentos de informática ao nível do utilizador -5%

 

 . Conhecimentos de inglês, escrito e falado -5%

 

 Nota: O Júri reserva-se o direito de, perante dúvidas suscitadas na análise das candidaturas,

contactar/ entrevistar os candidatos para esclarecimentos adicionais.

 

 Condições da bolsa: Duração de 3 meses, com inicio previsto para 24 de Outubro de 2011, em regime

de exclusividade, conforme regulamento de bolsas de investigação científica do CCMAR em. A Bolsa

poderá, eventualmente, ser renovada.

 

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

pelo CCMAR. (745EUR -Licenciado)

 

 Prazos de recepção: De 16 a 30 de Setembro de 2011.

 

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

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

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

eventualmente referências.

 

 Envio de candidaturas: As candidaturas devem ser enviadas para Centro de Ciências do Mar, com a

Ref.ª: CCMAR/BI/0042/2011 por email paraou por correio para Centro de Ciências do Mar,

Secretariado, Gab. 2.90, Edifício 7, Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro. A

recepção só é considerada válida após confirmação por escrito.

 

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

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

 

 Comissão responsável pela selecção: Doutor Paulo Gavaia, Investigador no CCMAR e coordenador do

Projecto (Presidente do Júri), pelo Doutor Vincent Laizé, Investigador no CCMAR (vogal) e pelo Doutor

Luís Conceição Investigador no CCMAR (vogal).

 

 Faro, 31 de Agosto de 2011

 

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

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

Twitter em]
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Bolsa de Investigação II (m/f)(19-09-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/09/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=42920&bl=1&viewall=true

 

CCMAR

 

 Anúncio para atribuição de Bolsa de Investigação

 

 No âmbito do projecto PTDC/CVT/102481/2008

 

 Ref. ª: CCMAR/BI/0041/2011

 

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

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

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

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

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

condições:

 

 Funções a desempenhar:

 

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

 

 . Preparação de ensaios de reprodução controlada

 

 . Participação em experiências de permeabilização de embriões de peixe zebra e linguado, tal como a

posterior análise por ensaios fluorimétricos e microscopia;

 

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

 

 . Recolha de amostras e preparação de ácidos nucleicos;

 

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

Investigador Auxiliar do CCMAR.
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 Requisitos:

 

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

 

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

 

 Critérios de avaliação:

 

 1. Media de Licenciatura em área relevante - 30%

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 Condições da bolsa:

 

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

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

em.

 

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

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

 

 Prazos de recepção: De 16 a 30 de Setembro de 2011.

 

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

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

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

eventualmente referências.

 

 Envio de candidaturas: As candidaturas devem ser enviadas por email para. ou por correio para

Centro de Ciências do Mar, Ref. ª: CCMAR/BI/0041/2011, Secretariado, Gab. 2.90, Edifício 7,

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

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

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

 

 Comissão responsável pela selecção: Doutor Jorge Proença Dias, Investigador Auxiliar do CCMAR e

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

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

(vogal).

 

 Faro, 31 de Agosto de 2011

 

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

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

Twitter em]

 

 

Teresa Paulino expõe no auditório olhanense
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/09/2011

Meio: Algarve Directo Online

URL: http://www.algarvedirecto.net/det_noticias.php?cod_noticia=6300

 

Está patente até 22 de Outubro, no Auditório Municipal de Olhão, uma exposição de escultura da

autoria de Teresa Paulino. Intitula-se "Retalhos e Retratos" e pode ser visitada durante o horário de

funcionamento do Auditório.

 

 A exposição "Retalhos e Retratos" pretende valorizar as formas e os padrões com uma gama de cores

diversificada, sem esquecer a estética contemporânea que se insere adequadamente no espaço desta

exposição.

 

 A mostra reflete o dinamismo e o ritmo de uma memória "colorida", cujo conceito assenta num

princípio de vida e energia materializados pelas peças que irão estar em exibição.

 

 A cidade de Olhão, onde se realiza esta exposição, "traz-me muitas recordações dos meus tempos de

criança, pelas brincadeiras que vivi, pelas ruas e cafés por onde passei, pelos petiscos que comi com o

meu avô. Aí, criar é como nadar no mar azul do meu Algarve. E nesse impulso criativo estão presentes

várias áreas e diversas técnicas, de entre as quais realço a escultura, cada vez mais presente na

minha vertente artística, podendo esta ser mais um trampolim para o reformular constante da minha

aprendizagem", refere a autora, filha de mãe olhanense.
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 Vencedora do concurso Artemar Estoril 2010, com "A Lata", que se encontra em exposição e para

venda, Teresa Paulino desenvolve o seu trabalho em várias áreas: na escultura imperam a pedra e o

bronze mas também a técnica mista. A artista também pinta executando trabalhos em papel, azulejo

e tecido, dedicando-se ainda a outros acessórios.

 

 Como estudante de Design na Universidade do Algarve, Teresa Paulino venceu o concurso de ideias

para o arranjo exterior da rotunda de acesso ao aeroporto de Faro, resultando nas 10 esculturas em

pedra que se exibem naquele espaço. Tem também 'na rua' vários trabalhos de escultura em

Alcoutim, Loulé, Quarteira e Paderne. Mas as solicitações chegam de vários pontos do País, tanto na

área da escultura como da pintura. Vale a pena conhecer o trabalho desta artista ímpar com uma

profunda ligação ao Algarve.

 

 2011-09-19

 

 Algarve Directo

 

 

Abriu a época de caça ao quarto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/09/2011

Meio: i Online

URL: http://www.ionline.pt/conteudo/150317-abriu-epoca-caca-ao-quarto-

 

Universitários começam hoje à procura de alojamento. Juntam-se a um grupo cada vez mais

heterogéneo de pessoas que partilham

 

 Milhares de jovens souberam ontem onde vão estudar no próximo ano. Para quem vive longe da

universidade de destino, o dia de hoje marca o arranque de uma odisseia entre ecrã de computador,

anúncios de jornal e um telemóvel. Há que encontrar um sítio onde morar durante os próximos meses.

E depressa, porque as aulas começam esta semana.

É aqui que a sorte de ter entrado no curso escolhido pode não coincidir com o melhor dos cenários.

Quem procura arrendar um quarto em Lisboa, por exemplo, vai deparar-se com o maior número de

ofertas, mas também com os preços mais caros do país. A diferença em relação ao resto do território

sempre existiu mas tem vindo a agravar-se. Segundo os dados da BQuarto, a maior base de dados de

anúncios online deste género em Portugal, o preço médio de um quarto arrendado em Lisboa é de 271

euros mensais. O custo deste tipo de alojamento aumentou 12% nos últimos três anos. Ou seja, em

2007, o preço médio praticado era de 241 euros, 30 euros mais barato.

A subida não foi tão abrupta no resto do país. No Porto, o preço a pagar para arrendar um quarto
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ronda os 207 euros. Mesmo sendo mais barato que na capital, também tem vindo a aumentar

ligeiramente nos últimos anos, depois de um grande salto em 2007. O mesmo se passou em Coimbra,

a cidade dos estudantes, em que o preço médio ronda os 184 euros por mês.

 Há quem inverta o processo e coloque um anúncio a procurar sítio onde morar. No caso do BQuarto

esse processo é obrigatório, pois só assim se tem acesso aos anúncios. Em 2010, o site albergou mais

de cinco mil buscas de alojamento em Lisboa, cerca de duas mil em Coimbra e 1500 no Porto. No caso

da capital, os anúncios de procura mais do que triplicam os anúncios da oferta de quartos para

arrendar, o que explica, em parte, a constante subida de preço.

Do lado da procura, os interessados fixam um tecto para a renda do quarto que pretendem.

Curiosamente, na maioria das vezes, o valor médio desse limite é superior ao preço médio pedido nos

anúncios de oferta de quartos. Mais uma vez, Lisboa destaca-se. Em média, as pessoas estão

dispostas a pagar até 280 euros/mês por um quarto arrendado na capital. Uma tendência também

relacionada com o perfil de anunciantes que procuram quartos nas cidades.

Não tão jovens Partilhar uma casa não é só uma coisa de estudantes. Na verdade, a idade média dos

anunciantes que procuram quarto é de 24 anos em Lisboa e 23 anos no Porto, cidades onde se

concentram grande parte dos licenciados à procura de trabalho ou em início de carreira. Já nas

cidades mais ligadas à vida estudantil, como Coimbra ou Aveiro, a média de idade de quem procura

arrendar um quarto baixa para os 21 e 22 anos, respectivamente.

Mas há fenómenos mais específicos:são cada vez mais comuns os anúncios de casais que procuram

habitação numa casa partilhada. Embora pareça estranho começar uma vida a dois num apartamento

com meia dúzia de pessoas, esse é um dos caminhos mais económicos para o fazer. Muitas vezes, a

casa nem é habitada pelo próprio senhorio, que se limita a arrendar a casa ao quarto. E a renda

também pode incluir as despesas de água, gás, luz e internet.

 Porém, os contras também são evidentes. Raro é o senhorio que passa recibos. O fenómeno da

evasão fiscal neste domínio é difícil de controlar. Há cinco anos, um grupo de estudantes da

Universidade do Algarve levou a cabo um estudo, disponível online, com o objectivo de quantificar o

fenómeno. Os resultados foram claros: 83% dos estudantes a viver em regime de arrendamento não

recebia comprovativos. Segundo as contas do grupo de trabalho, só naquela comunidade universitária,

que não é das maiores do país, os rendimentos não declarados ultrapassavam 1,6 milhões de euros.

Além disso, não existindo provas de arrendamento, estas pessoas não podem deduzir a despesa, quer

para efeitos fiscais, quer para efeitos de obtenção de bolsas de estudo. Assim, quem está limitado às

quatro paredes de um quarto arrendado, vê-se também obrigado a viver na ilegalidade fiscal.
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Seminário «Comunicar em Tempos de Crise» realiza-se em outubro na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/09/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=119994

 

A Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve (UAlg) vai acolher, dia 7

de outubro, a partir das 9:30 horas, o seminário Comunicar em Tempos de Crise.

 

 Esta é uma iniciativa promovida pelo Capítulo Português do Fórum Ibero-Americano Sobre Estratégias

de Comunicação, uma estrutura associativa dedicada ao debate técnico-científico em torno das

estratégias de comunicação, quer no plano académico e científico quer no meio empresarial.

 

 O evento pretende debater o papel da comunicação no atual panorama de crise financeira, "quando

os imperativos se centram na redução de custos, racionalização de recursos e otimização das

estratégias de comunicação adotadas".

 

 Aberto a todos os interessados, o seminário prevê uma ampla adesão de pessoas do meio académico

e empresarial, integrando uma componente prática, no período da tarde, sob a forma de workshops

temáticos que fornecerão algumas orientações relativamente à forma como planear e desenvolver

estrategicamente ações de comunicação eficazes.

 

 O programa do seminário conta com quatro grandes temas: Para uma Economia da Comunicação: O

Papel das Tecnologia da Informação e da Comunicação, proferido por Francesco Berrettini, diretor da

Inesting; Comunicação e Publicidade: Despesa ou investimento?, por Ronaldo Schütz, membro da

direção do mestrado em Marketing da Universidade do Algarve; Now Media: Comunicação Integrada,

com Carla Machado, da direção do Gabinete Académico de Investigação e Marketing; e ainda As Redes

Sociais e o Financiamento Cooperativo, tema trazido a discussão por Gabriela Marques, co-Fundadora

da plataforma Massivemov.

 

 Relativamente aos dois workshops agendados para o período da tarde, a partir das 14:30, estará em

debate o Marketing nas Redes Sociais, tema conduzido por Bernardo Brandão, da Breef.me, uma

empresa de soluções criativas online, encerrando-se o evento com a presença de Cláudia Fonseca, da

agência de comunicação e publicidade Nata Design, que trará o tema Soluções Low Cost para uma

comunicação eficaz?.
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 Para inscrições e mais informações, os interessados poderão utilizar o endereço eletrónico

fisec.capituloportugues@gmail.com ou aceder a http://www.fisecportugal.blogspot.com

 

 Redacção/RS

 

 08:10 segunda-feira, 19 setembro 2011

 

 

Unidade de produção de caviar pode avançar nas margens do Arade, em Lagoa -
promotor
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/09/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=120031

 

Os promotores do projeto que visa produzir caviar no Algarve querem avançar até ao final do ano com

uma unidade de cultivo de esturjão em aquacultura nas margens do Rio Arade, em Lagoa.

 

 "Temos instalações para remodelar e investidores para essa localização", adiantou à agência Lusa

Pedro Paulo, o biólogo que integra a equipa.

 

 O biólogo sublinhou que a equipa está a tentar com a Universidade do Algarve (UAlg) criar uma

unidade piloto para dar apoio à estrutura produtiva.

 

 O esturjão atlântico já habitou nos estuários dos rios Guadiana e do Arade, onde deverá ficar

instalada a nova unidade, mas a espécie extinguiu-se em Portugal na década de 1980.

 

 Os promotores do projeto, o biólogo da UAlg, um perito em aquacultura e um empresário "gourmet",

estimam que em 2015 um leque de restaurantes e lojas "gourmet" portugueses possa estar a vender

caviar produzido no Algarve.

 

 A ideia é instalar até ao fim do ano uma unidade de produção de esturjão (peixe cujas ovas dão

origem ao caviar), para comercializar quatro espécies, embora a mais valiosa, a "beluga", tenha um

ciclo de produção que demora sete anos.

 

 Um quilo de caviar daquela espécie, a que demora mais tempo a produzir ovas, pode custar entre

1.000 e 5.000 euros, sendo a expetativa do grupo que em 2016 a unidade possa estar a produzir

entre 600 a 700 quilos de caviar por ano.
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 Apesar de existirem outros locais potenciais no Algarve "já identificados e negociados" Pedro Paulo

refere que o mais provável é Lagoa, estando a decorrer negociações com as autoridades para que o

projeto possa avançar aí.

 

 Por ser um dos peixes comercialmente mais valiosos do mundo o esturjão está em risco de

desaparecer e neste momento praticamente só é possível criá-lo em regime de aquacultura, explicou o

biólogo à Lusa.

 

 O mentor da ideia foi Valery Afilov, que durante 12 anos trabalhou no cultivo de esturjão em

aquacultura na Ucrânia e que desde que veio para Portugal, há uma década, sempre quis importar a

ideia.

 

 O projeto foi distinguido no concurso "Ideias em Caixa", uma parceria entre o Centro Regional para a

Inovação do Algarve (CRIA) e a Caixa Geral de Depósitos.

 

 Redacção/RS

 

 13:34 segunda-feira, 19 setembro 2011
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   	Meio: TVI 24 - TVI Jornal - 2ª Edição

 	Duração: 00:02:06

 	Hora de emissão: 14:29:00 
ID: 37553273

 
19/09/2011

Estão a chegar à Universidade do Algarve

os primeiros caloiros

 

Já estão a chegar à Universidade do Algarve os primeiros caloiros. É tempo de fazer matrículas,

conhecer os novos colegas e arrendar casa ou quarto.
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   	Meio: TVI - Jornal da Uma

 	Duração: 00:02:01

 	Hora de emissão: 13:40:00 
ID: 37552009

 
19/09/2011

Estão a chegar à Universidade do Algarve

os primeiros caloiros

 

Já estão a chegar à Universidade do Algarve os primeiros caloiros. É tempo de fazer matrículas,

conhecer os novos colegas e arrendar casa ou quarto.

 

 

Contextos Científicos para falar das pessoas idosas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/09/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51101

 

Educação

 

 Hospital de Faro

 

 O Centro de Formação, Investigação e Conhecimento promove no próximo dia 20 de setembro, a

partir das 16h00, no auditório do Hospital de Faro mais uma sessão do ciclo Contextos Científicos.

 

 Este mês sob o tema Regresso a casa após Internamento Hospitalar - dificuldades sentidas pela

pessoa idosa com doença cardíaca na manutenção da terapêutica medicamentosa. O tema vai ser

apresentado por Ana Santos, enfermeira na Unidade de AVC do Hospital de Faro.

 

 O trabalho foi realizado no âmbito da prestação de provas para o mestrado em Gerontologia Social na

Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve.

 

 Dirigido especialmente para os profissionais do Hospital de Faro, o Ciclo Contextos Científicos tem

como objetivos estimular, valorizar e divulgar todos os trabalhos de investigação desenvolvidos pelos

profissionais ou nos quais o Hospital de Faro tenha sido objeto de estudo, proporcionando assim a

criação de um espaço privilegiado de troca de conhecimento.

 

 O programa pretende, simultaneamente, promover a instituição como uma entidade ligada ao

conhecimento científico; fomentar a criação de laços de cooperação com outras instituições e
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investigadores nacionais e internacionais e constituir um espaço de reflexão sobre temáticas de

reconhecida importância na área da Saúde, tendo como público-alvo a comunidade hospitalar,

académica e científica.

 

 18 de Setembro de 2011 | 10:31

 

 barlavento

 

 

Ciências Sociais foi área mais procurada pelos candidatos ao concurso de acesso
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/09/2011

Meio: Destak.pt

URL: http://www.destak.pt/artigo/106355-ciencias-sociais-foi-area-mais-procurada-pelos-
candidatos-ao-concurso-de-acesso

 

Ensino Superior

 

 18 | 09 | 2011   14.54H

 

 A área de Ciências Sociais, Comércio e Direito foi a preferida pelos alunos no concurso de acesso ao

ensino superior deste ano, com mais de doze mil colocações, segundo dados do Ministério da

Educação e Ciência (MEC).

 

 A área de Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção foi a segunda nas preferências dos

alunos, com mais de nove mil colocações, seguindo-se Saúde, com cerca de 7500 entradas.

 

 Das áreas principais de classificação dos cursos, a Agricultura foi a menos procurada, registando-se

apenas 706 entradas, com cerca de 500 vagas a sobrar para a segunda fase.

 

 Este ano entram 42243 alunos na primeira fase, de entre 46.636 candidatos aceites ao concurso. Em

2010 entraram 45.592 na primeira fase, de 51.842 candidaturas aceites.

 

 Com 53.500 vagas disponíveis no total, sobraram para a segunda fase mais de 3500 vagas quer na

área de Ciências Sociais quer de Engenharia.

 

 Enquanto as notas mais altas de entrada se registaram nos cursos de Medicina - a rondar os 18

valores - , no outro lado do espectro estão cursos com médias de entrada inferiores a 10, como

Ciências da Educação e Formação na Universidade do Algarve ou Gestão da Qualidade na Universidade
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de Aveiro.

 

 De 19 a 30 de setembro decorre a segunda fase do concurso, cujos resultados serão divulgados a 06

de outubro.

 

Destak/Lusa |

 

 

Encontro sobre saúde sexual

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 18/09/2011

Meio: Correio da Manhã

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Faro - Daniel Sampaio

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 18/09/2011

Meio: Correio da Manhã - Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

UM preencheu 92% das vagas na primeira fase de colocações

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 18/09/2011

Meio: Diário do Minho

 

A Universidade do Minho  (UM) preencheu 2.556 das  2.774 vagas que abriu para  este ano lectivo, o

que significa que conseguiu ocupar 92  por cento dos lugares na primeira fase de acesso ao ensino

superior. Medicina continua a  ter a nota mais alta e três cursos têm média negativa.

A Direcção Geral do Ensino  Superior divulgou às 00h00 de  hoje os resultados da primeira fase de

acesso ao ensino  superior. Segundo os dados  sobre a academia minhota,  42 cursos preencheram

todas  as vagas e 13 ficaram com lugares disponíveis,  sendo sete  pós-laborais e seis em horário
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O curso com mais vagas disponíveis (53) é a licenciatura  em Tecnologias e Sistemas  de Informação

(regime pós-laboral), que preencheu apenas sete dos 60 lugares apresentados. Engenharia Têxtil –

regime pós-laboral (mestrado integrado) e Física e Química – regime pós-laboral (licenciatura)

ocuparam somente duas das 30 vagas que disponibilizaram.

Na lista dos cursos com vagas na UM estão Ciências da  Computação, com 26 lugares  (preencheu 29

dos 55 lugares), Geologia (regime pós-laboral) e História (regime pós-laboral), com 22 vagas

(ocuparam oito dos 30 lugares  abertos, respectivamente) e  Contabilidade (regime pós-laboral) com

21 vagas (ocupou  14 das 35 disponibilizadas).

A média mais alta é a de  Medicina (18,45 numa escala de 0 a 20), pondo a UM  em terceiro a nível

nacional  nas notas desta área, atrás do  curso da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

(18,63) e do Instituto  Ciências Biomédicas Abel Salazar  (18,55). Medicina abriu 120 vagas em Braga.

A nível nacional, a nota mínima para a entrada a Medicina subiu para os  18 valores: a nota mais

baixa  foi 18,02, no Ciclo Básico de  Medicina da Universidade da  Madeira, quando no ano passado

tinha sido 17,82.

Na lista de notas da UM, seguem-se Engenharia Biomédica (17,92), Bioquímica (16,06),  Ciências da

Comunicação  (16,02), Engenharia e Gestão  Industrial (15,84), Arquitectura  (15,82), Direito (15,76),

Economia (15,24), Engenharia Mecânica (15,16), Direito (pós-laboral) (15,04), Engenharia Biológica

(150,2) e Línguas Aplicadas (15,00).

No fundo da tabela, abaixo  dos 10 valores, estão Estudos  Culturais (regime pós-laboral)  com 9,50,

Estudos Portugueses e Lusófonos com 9,80 e  Geologia (regime pós-laboral) com 9,90.

Politécnicos também têm vagas Os dados disponibilizados  pela estrutura dependente  do Ministério da

Educação e  Ciência sobre os estabelecimentos da região indicam que  o Instituto Politécnico de Viana

do Castelo preencheu 66  por cento das vagas (655 colocados em 991 vagas disponibilizadas).

Dos 29 cursos disponibilizados pela instituição do Alto Minho, sete preencheram todas  as vagas. O

curso com mais  vagas para ocupar é Contabilidade e Fiscalidade (regime pós-laboral), com 32 lugares

livres (ocupou três dos  35 que abriu).

O curso em Informática de  Gestão não conseguiu captar qualquer aluno para as 26  vagas que abriu.

Engenharia  Civil e do Ambiente (regime  pós-laboral) preencheu uma  das 30 vagas, Marketing e

Comunicação Empresarial (regime pós-laboral) ocupou duas  das 30 vagas e Engenharia e  Tecnologia

de Materiais também captou dois alunos para  24 vagas.  Em relação às médias,  três  cursos têm

valores inferiores  a 10 valores: Gestão da Distribuição e Logística e Marketing e Comunicação

Empresarial, ambos com 9,50, e Energia de Sistemas de Energias  Renováveis (9,90).

Por seu turno, o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave,  com sede em Barcelos, preencheu 55 por

cento dos lugares  (472 colocados em 855 vagas).  Dos 24 cursos, cinco preencheram todas as vagas.

 Com 40 vagas, Gestão da  Qualidade, Ambiente e Segurança (regime de ensino à  distância)

conseguiu somente três alunos. O mesmo número de estudantes entrou  em Engenharia Eléctrica

(regime pós-laboral), curso que  abriu 25 vagas. Neste estabelecimento, a licenciatura com  mais

lugares vagos é Contabilidade (regime pós-laboral),  com 43 vagas (ocupou 12 das  55 abertas).

Divulgados resultados das candidaturas ao ensino superior UM preencheu 92% das vagas na primeira
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fase de colocações As candidaturas à segunda fase de acesso ao ensino superior começam amanhã

ARQUIVO DM   Ciências Sociais foi a área mais procurada  A área de Ciências Sociais, Comércio e

Direito foi a preferida pelos alunos no concurso de acesso ao ensino superior  deste ano, com mais de

doze mil colocações, segundo  dados do Ministério da Educação e Ciência (MEC).

A área de Engenharia, Indústrias Transformadoras e  Construção foi a segunda nas preferências dos

alunos,  com mais de nove mil colocações, seguindo-se Saúde,  com cerca de 7.500 entradas.

Das áreas principais de classificação dos cursos, a  Agricultura foi a menos procurada, registando-se

apenas  706 entradas, com cerca de 500 vagas a sobrar para a  segunda fase.

Este ano entram 42.243 alunos na primeira fase, de entre  46.636 candidatos aceites ao concurso. Em

2010 entraram  45.592 na primeira fase, de 51.842 candidaturas aceites.

Com 53.500 vagas disponíveis no total, sobraram para  a segunda fase mais de 3.500 vagas quer na

área de  Ciências Sociais quer de Engenharia.

Enquanto as notas mais altas de entrada se registaram  nos cursos de Medicina   a rondar os 18

valores  , no outro  lado do espectro estão cursos com médias de entrada  inferiores a 10, como

Ciências da Educação e Formação  na Universidade do Algarve ou Gestão da Qualidade na

Universidade de Aveiro.

Redacção/Lusa Sobraram quase 12 mil vagas Na primeira fase de ingresso no ensino superior foram

colocados 42.243 alunos no ensino superior público. O número de  vagas fixadas pelas instituições

para o concurso nacional de 2011  foi de 53.500. Por preencher ficaram quase 12 mil lugares.

Segundo o Ministério da Educação e Ciência, apresentaram-se  a concurso 46.899 candidatos, o que

significa  uma diminuição em relação a 2010, em que se apresentaram a concurso  52.178 candidatos.

  Das candidaturas válidas (46.636), 91 por cento ficaram  colocados nesta primeira fase. O número

de candidatos colocados na primeira fase aumentou relativamente ao ano passado,  quando a taxa foi

de 88 por cento, e a de 2009, que foi de 86  por cento. Em ternos absolutos, entraram menos 3.349

alunos  do que no ano passado.

Nesta fase, 58 por cento dos colocados foram-no na sua  primeira opção e 87 por cento foram

colocados numa das  suas três primeiras opções.

Na primeira fase, 26.321 (62 por cento) dos candidatos foram  colocados no ensino superior público

universitário e 15.922  (38 por cento) no ensino superior público politécnico.

De acordo com a mesma fonte, foram colocados 647 candidatos sem classificação final de ensino

secundário, tendo  sido criadas vagas adicionais em igual número, a juntar às que  tinham sido

abertas pelas instituições. Foram também criadas  34 vagas adicionais para resolução de situações de

empate.

As 11.938 vagas sobrantes da primeira fase, distribuídas  entre o ensino universitário (2.710) e

politécnico (9.228), integrarão o cálculo das vagas para a segunda fase do concurso.  A candidatura à

segunda fase decorre entre amanhã e 30 de  Setembro, seguindo-se ainda uma terceira fase.

Metade dos cursos com lugares preenchidos Metade dos cursos do ensino superior ficaram com a

totalidade das vagas preenchidas na primeira fase do concurso de  acesso, enquanto 17 ficaram sem

qualquer aluno colocado.

Dos 1152 cursos abertos a candidatura, 574 ficaram com  todas as vagas preenchidas, o que
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representa 49,8 por cento.  No extremo oposto ficaram 17 cursos, de nove Institutos Politécnicos, que

não viram qualquer vaga preenchida.

A nível das instituições, as escolas superiores de enfermagem  de Lisboa, Porto e Coimbra esgotaram

todas as vagas nesta primeira fase do concurso de acesso ao ensino superior, enquanto  a escola

superior de hotelaria do Estoril e a Universidade do  Porto ficaram com 99 por cento das vagas

ocupadas.

Por outro lado, os institutos politécnicos de Tomar e Bragança,  ficaram com apenas 26 e 35 por cento

dos lugares tomados,  respectivamente.

Divulgados resultados das candidaturas ao ensino superior UM preencheu 92% das vagas na primeira

fase de colocações A Universidade do Minho (UM) preencheu 2.556 das 2.774 vagas que abriu para

este ano lectivo, o que significa que conseguiu ocupar 92  por cento dos lugares na primeira fase de

acesso ao ensino superior. Medicina continua a ter a nota mais alta, com 18,45 valores numa escala

de 0 a 20, pondo a academia minhota em terceiro lugar a nível nacional nas notas desta área, que

este ano subiram. Na região, o Instituto  Politécnico de Viana do Castelo preencheu 66 por cento das

vagas e o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave ocupou 55 por cento dos  lugares disponíveis. Na

primeira fase de ingresso foram colocados 42.243 alunos no ensino superior público, tendo sobrado

11.938 vagas.

p.5 ARQUIVO DM

 

 

Ciências Sociais foi área mais procurada pelos alunos candidatos

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 18/09/2011

Meio: Diário de Notícias da Madeira

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Ciências Sociais foi área mais procurada pelos candidatos ao concurso de acesso
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/09/2011

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2002350

 

ENSINO SUPERIOR

 

 por Lusa
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 A área de Ciências Sociais, Comércio e Direito foi a preferida pelos alunos no concurso de acesso ao

ensino superior deste ano, com mais de doze mil colocações, segundo dados do Ministério da

Educação e Ciência (MEC).

 

 A área de Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção foi a segunda nas preferências dos

alunos, com mais de nove mil colocações, seguindo-se Saúde, com cerca de 7500 entradas.

 

 Das áreas principais de classificação dos cursos, a Agricultura foi a menos procurada, registando-se

apenas 706 entradas, com cerca de 500 vagas a sobrar para a segunda fase.

 

 Este ano entram 42243 alunos na primeira fase, de entre 46.636 candidatos aceites ao concurso. Em

2010 entraram 45.592 na primeira fase, de 51.842 candidaturas aceites.

 

 Com 53.500 vagas disponíveis no total, sobraram para a segunda fase mais de 3500 vagas quer na

área de Ciências Sociais quer de Engenharia.

 

 Enquanto as notas mais altas de entrada se registaram nos cursos de Medicina - a rondar os 18

valores - , no outro lado do espectro estão cursos com médias de entrada inferiores a 10, como

Ciências da Educação e Formação na Universidade do Algarve ou Gestão da Qualidade na Universidade

de Aveiro.

 

 

Ensino Superior: Ciências Sociais foi área mais procurada pelos candidatos ao
concurso de acesso
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/09/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=120019

 

A área de Ciências Sociais, Comércio e Direito foi a preferida pelos alunos no concurso de acesso ao

ensino superior deste ano, com mais de doze mil colocações, segundo dados do Ministério da

Educação e Ciência (MEC).

 

 A área de Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção foi a segunda nas preferências dos

alunos, com mais de nove mil colocações, seguindo-se Saúde, com cerca de 7500 entradas.

 

 Das áreas principais de classificação dos cursos, a Agricultura foi a menos procurada, registando-se

apenas 706 entradas, com cerca de 500 vagas a sobrar para a segunda fase.
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 Este ano entram 42243 alunos na primeira fase, de entre 46.636 candidatos aceites ao concurso. Em

2010 entraram 45.592 na primeira fase, de 51.842 candidaturas aceites.

 

 Com 53.500 vagas disponíveis no total, sobraram para a segunda fase mais de 3500 vagas quer na

área de Ciências Sociais quer de Engenharia.

 

 Enquanto as notas mais altas de entrada se registaram nos cursos de Medicina - a rondar os 18

valores - , no outro lado do espectro estão cursos com médias de entrada inferiores a 10, como

Ciências da Educação e Formação na Universidade do Algarve ou Gestão da Qualidade na Universidade

de Aveiro.

 

 De 19 a 30 de setembro decorre a segunda fase do concurso, cujos resultados serão divulgados a 06

de outubro.

 

 (Lusa)

 

 09:54 domingo, 18 setembro 2011

 

 

Pela primeira vez em seis anos, o número de alunos colocados sofreu redução

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 18/09/2011

Meio: Público

Jornalistas: Clara Viana

 

Pela primeira vez em seis anos, o número  de alunos colocados sofreu redução Os cursos de Medicina

continuam à frente nas notas e os de Direito no número  de colocados. Escolas de Enfermagem

esgotaram as vagas na primeira fase Clara Viana a O número de alunos que conseguiu lugar no ensino

superior diminui este ano, o que já não sucedia  desde 2005. Foram colocados na 1.ª  fase 42243

candidatos, menos 3349  do que em 2010. Questionado pelo  PÚBLICO, o director-geral do Ensino

Superior, António Morão Dias, atribuiu esta quebra ao facto de se terem  candidatado, na 1.ª fase,

menos 5279  alunos. Dos 46.899 que se apresentaram foram colocados 91%, o que  constitui a maior

percentagem dos  últimos anos, frisa.   “Esperamos que o número aumente na 2.ª fase do concurso”,

afi rma  Morão Dias. À 2.ª fase, que decorrerá entre 19 e 30 deste mês, podem  candidatar-se não só

os alunos que  não foram colocados agora, como  aqueles que ainda não estavam em  condições de o

fazer no início do concurso, em Agosto, por não saberem  ainda se tinham concluído o ensino

secundário. São os estudantes que se  apresentaram na segunda fase dos  exames nacionais e este

ano o seu  número aumentou.  Dos que já foram colocados, 62%  escolheram o ensino universitário e
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38% o ensino politécnico. No primeiro foram colocados 26.321 alunos; no  segundo 15.922.

No conjunto foram disponibilizados 53.500 lugares no ensino superior, cerca de mais 100 do que em

2010. Metade dos 1151 cursos existentes no ensino universitário e politécnico esgotaram as vagas na

1.ª fase.  Doze cursos não conseguiram atrair  nenhum candidato e em 438 o número de colocados foi

inferior a 20.  A Universidade do Porto voltou a  ser a instituição com maior número de alunos

colocados (4130), tendo preenchido 99% das suas vagas.  Em segundo e terceiro lugar, no que

respeita a número de colocados, fi caram, respectivamente, a Universidade Técnica de Lisboa (3533) e

a  Universidade de Lisboa (3453). Preencheram 94 e 88% das suas vagas.  As escolas de Enfermagem

de  Coimbra, Lisboa e Porto ficaram  com 100% das suas vagas preenchidas; a escola superior de

Hotelaria  do Estoril com 99%, a Universidade  de Coimbra com 97% e o ISCTE, em  Lisboa, com

96%. No outro extremo,  o Instituto Politécnico do Tomar apenas preencheu 26% dos 715 lugares

que disponibilizou.  Direito à frente A percentagem de estudantes que  consegue fi car no curso que

escolheu voltou a aumentar: 58% foram  colocados na sua primeira opção,  mais três percentuais por

comparação com 2010; e 87% tiveram lugar  num das suas três primeiras opções.  A área de Ciências

Sociais, Comércio e Direito volta também a ser a  que soma mais novos alunos para  o 1.º ano. Mais

uma vez o curso de  Direito da Universidade de Lisboa  foi aquele que disponibilizou mais  vagas.

Foram 450 e fi caram já todas  preenchidas. O curso de Direito da  Universidade de Coimbra foi o

segundo com mais vagas (330) e estes  lugares já estão todos ocupados.  A área de Engenharia,

Indústrias  Transformadoras e Construção foi  a segunda com mais alunos colocados, mas é também

aquela que ainda tem mais vagas para preencher.  O que já não acontece na área de  Saúde e

Protecção Social, a terceira  mais procurada. Os principais cursos de Medicina esgotaram as vagas  na

1.ª fase.  As notas dos últimos colocados  nestes cursos oscilaram entre 18,1  e 18,6 (numa escala de

0 a 20). Dos  dez cursos com nota mais alta de  entrada, oito são de Medicina. Bioengenharia e

Arquitectura da Universidade do Porto são os “intrusos”  neste top.  Das áreas de classifi cação dos

cursos,  Agricultura foi a menos procurada, registando-se apenas 706  entradas, com cerca de 500

vagas  a sobrar para a segunda fase. Em  33 cursos, como Ciências da Educação e Formação na

Universidade  do Algarve ou Gestão da Qualidade  na Universidade de Aveiro, as notas  dos últimos

colocados foram inferiores a 10.  Do programa Novas Oportunidades candidataram-se ao ensino

superior mais de 700 pessoas depois de  terem realizado, como autopropostos, os exames nacionais

do secundário que funcionam como provas  específi cas para os cursos que escolheram. A nota de

candidatura é a  obtida nestes exames. Foram colocados 647. O Ministério da Educação e  Ciência

esclarece que foram criadas  vagas adicionais em igual número,  de modo a não prejudicar os alunos

que concluíram o secundário nas escolas. Em 33 cursos a nota do último  colocado oscilou entre 9,5 e

9,9.  Da primeira fase do concurso sobraram 11.938 vagas, distribuídas  entre o ensino universitário

(2710)  e politécnico (9228). O curso de Direito (regime pós-laboral) da Universidade de Lisboa, com

132 vagas, é  aquele que ainda tem mais vagas por  preencher.

CLÁUDIA ANDRADE Dos dez cursos com nota mais alta de entrada, oito são de Medicina Acesso ao

ensino superior público Colocados na 1.ª fase Dez cursos com nota mais alta Colocados por opção

Colocados por tipo de ensino 4.ª opção 3.ª opção 2.ª opção 1.ª opção 6.ª opção5.ª opção 58 19 10 6

5 2 % Curso Medicina Medicina Medicina Medicina Bioengenharia Medicina Medicina Ciclo Básico
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Medicina Ciclo Básico Medicina Arquitectura Estabelecimento de ensino Univ. do Porto - Faculdade de

Medicina Univ. do Porto - Inst. de Ciências Biomédicas Abel Salazar Univ. do Minho Univ. Coimbra -

Faculdade de Medicina Univ. do Porto - Faculdade de Engenharia Univ. Lisboa - Faculdade de Medicina

Univ. Nova Lisboa - Fac. Ciências Médicas Univ. da Madeira Univ. dos Açores Univ. Porto - Faculdade

de Arquitectura Vagas 245 155 120 255 60 295 231 38 38 125 Nota 18,63 18,55 18,45 18,35 18,28

18,20 18,12 18,02 18,00 17,95 Dez cursos com mais vagas sobrantes Curso Direito (r. pós-laboral)

Eng. Electrotéc. e Telecomunic.

Engenharia Civil Engenharias Educação Social Eng. Electrotéc. e de Comput.

Gestão e Admin. Pública Eng. Electrotécnica Gestão Educação Básica Vagas 132 85 72 66 64 60 58 58

55 54 Nota 12,00 11,93 10,74 10,72 11,73 12,36 12,50 10,87 9,50 10,87 Estabelecimento de ensino

Univ. de Lisboa - Faculdade de Direito Inst. Politéc. de Lisboa - ISEL Inst. Politéc. de Lisboa - ISEL

Univ. da Madeira Inst. Politéc. Bragança - E.S. de Educação Inst. Politéc. Setúbal - E.S. Tecnologia de

Setúbal Inst. Politéc. Bragança - E.S. de Comunicação Inst. Politéc. de Lisboa - ISEL Inst. Politéc.

Bragança - E.S. de Tecn. e de Gestão Inst. Politéc. Bragança – E. S. de Bragança Universitário

Politécnico Total 2010 2011 45.592 26.919 18.673 42.243 26.321 15.922 2,2% 7, 3% 14,7%

Variação Fonte: Ministério da Educação e Ciência Pela primeira vez em seis anos  o número de alunos

colocados  na 1.ª fase diminuiu. Foram  menos 3349 do que em 2010.  Houve menos candidatos, mas

 91 por cento foram colocados.   Doze cursos ficaram sem  novos estudantes do 1.º ano e  em 435

entraram menos de 20.  A área de Ciências Sociais,  Comércio e Direito volta a ter  mais candidatos

colocados.  30.000 40.000 35.000 50.000 45.000 2010 20112009200820072006 34.860 41.938

44.336 45.277 45.592 42.243 Portugal Colocações no Ensino Superior ENSINO UNIVERSITÁRIO

UNIVERSIDADE DOS AÇORES - ANGRA DO HEROÍSMO Ciências Farmacêuticas (Preparatórios) PM 15

15 154,0 0 Ciências da Nutrição (Preparatórios) PL 20 9 142,8 11 Medicina Veterinária (Preparatórios)

PM 12 12 156,5 0 Ciências Agrárias L1 10 2  8 Engenharia e Gestão do Ambiente L1 20 4 142,2 16

Guias da Natureza L1 20 13 139,9 7 Energias Renováveis L1 20 10 118,5 10 Escola Superior de

Enfermagem de Angra do Heroísmo  Enfermagem L1 40 40 120,4 0 Enfermage 40 40 127,8 0

UNIVERSIDADE DOS AÇORES - PONTA DELGADA Arquitectura (Preparatórios) PM 20 13 111,5 7 Ciclo

Básico de Medicina PM 38 38 180,0 0 Biologia L1 20 10 117,1 10 Economia L1 8 12 Gestão L1 80 71

108,7 9 Psicologia L1 28 28 127,0 0 Serviço Social L1 25 25 118,4 0 Sociologia L1 6 106,7 19 Turismo

L1 25 13 115,4 12 Informática - Redes e Multimédia L1 25 11 117,0 14 Ciências Biológicas e da Saúde

L1 20 9 139,4 11 Ciências da Engenharia Civil L1 20 5 121,8 15 Comunicação Social e Cultura L1 25

12 105,5 13 Estudos Europeus e Política Internacional L1 20 3 111,5 17 Património Cultural L1 20 5

110,1 15 Relações Públicas e Comunicação L1 25 25 98,6 0 Educação Básica L1 30 30 124,3 0 Ci.

Eng.,Eng. Civil; Eng Mec.; Eng Electr. e Comp. PM 20 15 128,6 5 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Ciências Biomédicas L1 38 38 150,0 0 Escola Superior de Saúde      Dietética e Nutrição L1 26 26

137,4 0 Ortoprotesia L1 18 110,6 8 Análises Clínicas e de Saúde Pública L1 26 26 132,6 0

Enfermagem L1 32 32 147,1 0 Radiologia L1 26 26 135,0 0 Farmácia L1 146,9 0 Terapia da Fala L1 26

26 129,3 0 Faculdade de Ciências Humanas e Sociais      Patri. Cultural (Artístico, Histórico e

Arqueológico) L1 25 6 98,0 19 Ci. Educação e da Formação (reg. ensino a distância) L1 30 2 114,7 28

Estudos Artísticos (regime pós-laboral) L1 20 2 122,2 18 Arqueologia L1 25 6 113,6 19 Línguas,
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Literaturas e Culturas L1 25 11 113,4 14 Psicologia L1 60 60 133,0 0 Artes Visuais L1 30 23 108,2 7

Ciências da Educação e da Formação L1 30 19 95,0 11 Línguas e Comunicação L1 33 22 97,0 11

Faculdade de Ciências e Tecnologia      Arquitectura Paisagista L1 25 16 100,0 9 Agronomia (regime

pós-laboral) L1 22 5 112,8 17 Biologia L1 40 39 98,3 1 Biologia Marinha L1 40 40 115,6 0 Bioquímica

L1 22 15 114,5 7 Biotecnologia L1 25 10 117,1 15 Ciências do Mar L1 20 5 112,7 15 Engenharia

Informática L1 45 11 113,2 34 Engenharia Biológica MI 22 11 113,2 11 Engenharia Electrónica e

Telecomunicações MI 30 7 113,9 23 Ciências Farmacêuticas MI 40 40 165,6 0 Engenharia do

Ambiente MI 25 2 120,6 23 Faculdade de Economia      Sociologia (regime pós-laboral) L1 20 2 97,0

18 Economia L1 65 45 110,0 20 Gestão de Empresas L1 85 50 113,1 35 Sociologia L1 30 11 105,0 19

     UNIVERSIDADE DE AVEIRO      Administração Pública L1 60 60 116,5 0 Biologia L1 66 66 140,5 0

Biologia e Geologia L1 25 25 131,5 0 Bioquímica L1 45 45 155,0 0 Biotecnologia L1 30 30 158,5 0

Ciências do Mar L1 23 23 124,0 0 Design L1 50 50 153, 0 Economia L1 55 55 137,5 0 Engenharia de

Materiais L1 22 15 108,0 7 Engenharia do Ambiente L1 47 19 115,0 28 Engenharia e Gestão Industrial

L1 60 60 131,3 0 Engenharia Geológica L1 20 8 114,0 12 Física L1 22 9 104, 13 Gestão L1 40 40

148,3 0 Línguas e Estudos Editoriais L1 25 25 129,5 0 Línguas e Relações Empresariais L1 55 55

130,0 0 Línguas, Literaturas e Culturas L1 25 25 125,0 0 Matemática L1 27 15 114,5 12 Meteorologia,

Oceanografia e Geofísica L1 23 9 111,5 14 Música L1 35 35 131,7 0 Novas Tecnologias da

Comunicação L1 60 60 131,5 0 Psicologia L1 30 30 132,5 0 Química L1 25 23 116,0 2 Tecnologias e

Sistemas de Informação L1 34 28 107,0 6 Tradução L1 35 35 134, 0 Turismo L1 25 25 128, 0 Ciências

Biomédicas L1 40 40 167,3 0 Engenharia Civil MI 60 60 119,5 0 Engenharia de Computadores e

Telemática MI 70 70 136,0 0 Engenharia Electrónica e Telecomunicações MI 100 88 104,5 12

Engenharia Física MI 30 30 119,5 0 Engenharia Mecânica MI 75 75 142,0 0 Engenharia Química MI 40

40 124,0 0 Técnico Superior de Justiça L1 35 35 118,5 0 Educação Básica L1 75 75 131,5 0

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR      Filosofia (regime pós-laboral) L1 20 1 97,0 19 Química

Medicinal L1 30 30 147,2 0 Engenharia Aeronáutica MI 40 40 153,2 0 Bioquímica L1 35 35 137,3 0

Biotecnologia L1 30 30 127,1 0 Ciência Política e Relações Internacionais L1 35 35 134,0 0 Ciências da

Comunicação L1 50 50 139,1 0 Cinema L1 40 40 137,3 0 Design de Moda L1 40 40 132,4 0 Design

Industrial L1 30 30 117,4 0 Design Multimédia L1 40 40 121,7 0 Economia L1 50 50 123,1 0

Engenharia Electromecânica L1 40 30 118,2 10 Engenharia Electrotécnica e de Computadores L1 20 8

124,3 12 Engenharia Informática L1 55 17 114,9 38 Gestão L1 60 60 130,6 0 Marketing L1 35 15

100,0 20 Optometria - Ciências da Visão L1 45 45 125,0 0 Psicologia L1 40 40 137,3 0 Sociol 40 38

97,0 2 Tecnologias e Sistemas de Informação L1 30 21 107,8 9 Arquitectura MI 65 65 141,6 0

Ciências Biomédicas L1 50 50 163,8 0 Engenharia Civil MI 60 29 111,1 31 Ciências Farmacêuticas MI

50 50 170,6 0 Bioengenharia L1 30 30 120,5 0 Ciências do Desporto L1 60 60 124,7 0 Medicina MI 14

14 180,8 0 Estudos Portugueses e Espanhóis L1 35 29 107,0 6       UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Faculdade de Ciências e Tecnologia      Química Medicinal L1 30 30 155,5 0 Biologia L1 90 90 138,0 0

Bioquímica L1 55 55 151,5 0 Engenharia e Gestão Industrial L1 42 42 128,0 0 Engenharia Física L1 20

20 151,8 0 Engenharia Informática L1 95 95 125,5 0 Física L1 20 14 130, 6 Geologia L1 30 25 105,0 5

Matemática L1 35 112,5 10 Quími 25 25 136,0 0 Arquitectura MI 65 65 149,5 0 Engenharia Biomédica

MI 45 45 174,3 0 Engenharia Civil MI 125 99 113,0 26 Engenharia Electrotécnica e de Computadores
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MI 125 125 117,0 0 Engenharia Mecânica MI 88 88 142,5 0 Antropologia L1 45 45 125, 0 Engenharia

Química MI 45 45 131,3 0 Engenharia do Ambiente MI 43 30 111,0 13 Design e Multimédia L1 45 45

142,5 0 Faculdade de Direito      Administração Público-Privada L1 45 45 129,5 0 Direito L1 330 330

133,8 0 Faculdade de Economia      Economia L1 150 150 131,0 0 Gestão L1 85 85 145,0 0 Relações

Internacionais L1 45 45 150,5 0 Sociologia L1 45 45 126, 0 Ciências Farmacêuticas MI 170 170 166,3

0 Ciências Bioanalíticas L1 20 20 158,0 0 Farmácia Biomédica L1 20 20 163,0 0 Faculdade de Letras

 Português L1 30 26 109, 4 Estudos Artísticos L1 35 35 130,0 0 Estudos Clássicos L1 20 11 109,0 9

Estudos Europeus L1 35 35 120,0 0 Filosofia L1 30 17 108,5 13 Geografia L1 74 57 98, 17 História L1

60 60 114,0 0 História da Arte L1 20 20 115,0 0 Jornalismo L1 50 50 153,5 0 Arqueologia e História

L1 25 25 124,0 0 Ciênc. da Inform, Arquivística e Biblioteconomia L1 30 11 103,0 19 Línguas

Modernas L1 75 75 128,0 0 Turismo, Lazer e Património L1 30 30 136,0 0 Faculdade de Medicina

Medicina Dentária MI 42 42 180,8 0 Medicina MI 255 255 183,5 0 Faculdade de Psicologia e de

Ciências da Educação Ciências da Educação L1 85 80 106,0 5 Serviço Social L1 35 35 126,5 0

Psicologia MI 160 16 145,4 0 Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física Ciências do

Desporto (regime pós-laboral) L1 25 25 118,7 0 Ciências do Desporto L1 95 95 135,6 0

UNIVERSIDADE DE ÉVORA      Escola de Ciências e Tecnologia      Arquitectura Paisagista L1 27 16

112,0 11 Biologia Humana L1 20 18 115,0 2 Ciências Exactas e Naturais L1 20 2 109,5 18 Agronomia

L1 29 21 95,0 8 Biologia L1 40 40 123,0 0 Bioquímica L1 35 32 112,5 3 Biotecnologia L1 30 26 101,0

4 Engenharia Civil L1 30 14 107,5 16 Engenharia Geológica L1 20 8 105,0 12 Engenharia Informática

L1 30 30 114,5 0 Geografia L1 20 11 112,0 9 Ciências do Desporto L1 33 33 114,0 0 Engenharia

Mecatrónica L1 29 14 107,4 15 Ciência e Tecnologia Animal L1 26 26 137,4 0 Reabilitação Psicomotora

L1 30 30 127,5 0 Medicina Veterinária MI 42 42 158,5 0 Engenharia de Energias Renováveis L1 30 30

118,0 0 Escola de Artes      Design L1 30 30 124,5 0 Teatro L1 20 20 118,5 0 Arquitectura MI 60 32

115,0 28 Artes Visuais - Multimédia L1 35 35 124,8 0 Escola de Ciências Sociais      Línguas,

Literaturas e Culturas (pós-laboral) L1 20 4 114,5 16 História e Arqueologia L1 20 20 117,0 0 Relações

Internacionais (regime pós-laboral) L1 20 7 115,5 13 Filosofia (regime pós-laboral) L1 20 1 131,5 19

História e Arqueologia (regime pós-laboral) L1 20 2 120,0 18 Ciências da Educação L1 25 4 112,5 21

Ciências da Informação e da Documentação L1 20 9 106,5 11 Economia L1 40 40 132,0 0 Gestão L1 4

4 138,8 0 Línguas, Literaturas e Culturas L1 20 20 135,7 0 Psicologia L1 50 50 129,0 0 Relações

Internacionais L1 40 40 125,0 0 Sociologia L1 35 26 101, 9 Turismo L1 30 30 126, 0 Educação Básica

L1 25 15 110,5 10 Escola Superior de Enfermagem de São João de Deus  Enfermagem L1 30 30 142,7

0 Enfermagem (entrada no 2.º semestre) L1 30 30 127,1 0       UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Belas-Artes      Desenho (regime pós-laboral) L1 25 25 152,5 0 Design de Comunicação

L1 55 55 169,0 0 Design de Equipamento L1 55 55 154,0 0 Escultura L1 145,5 0 Pintura L1 55 55

157, 0 Ciências da Arte e do Património (pós-laboral) L1 30 30 135,5 0 Arte Multimédia L1 55 55

159,0 0 Faculdade de Ciências      Ciências da Saúde L1 80 80 154,5 0 Biologia L1 180 180 147,5 0

Bioquímica L1 70 70 151,3 0 Engenharia Geográfica L1 30 9 111,5 21 Engenharia Informática L1 90

88 120,5 2 Física L1 30 22 115,5 8 Geologia L1 100 72 106, 28 Matemática L1 50 27 123,0 23

Meteorologia, Oceanografia e Geofísica L1 25 25 121,0 0 Tecnologias de Informação e Comunicação L1

50 50 120,5 0 Engenharia Física MI 20 20 136,8 0 Estatística Aplicada L1 25 10 102,0 15 Matemática
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Aplicada L1 50 41 120,5 9 Química + Química Tecnológica L1 75 49 108,5 26 Engenharia da Energia e

do Ambiente MI 60 60 138,0 0 Engenharia Biomédica e Biofísica MI 40 40 165,8 0 Engenharia

Informática (regime pós-laboral) L1 30 9 122,5 21 Faculdade de Direito      Direito (regime pós-

laboral) L1 180 48 120,0 132 Direito L1 45 450 128, 0 Faculdade de Farmácia      Ciências

Farmacêuticas MI 210 210 167,3 0 Faculdade de Letras      Estudos Artísticos, var. de Artes do

Espectáculo L1 40 40 134,0 0 Est. Artísticos, var. de Artes e Culturas Comparadas L1 30 30 113,0 0

Artes e Humanidades L1 30 30 130,5 0 Estudos Gerais L1 30 30 138,5 0 Arqueologia L1 40 40 117,0 0

Ciências da Cultura L1 60 60 136,0 0 Ciências da Linguagem L1 50 38 108,0 12 Estudos Africanos L1

35 13 109,0 22 Estudos Clássicos L1 20 9 113,0 11 Estudos Europeus L1 65 65 125,0 0 Filosofia L1 22

107,0 43 História L1 65 65 126,5 0 História da Arte L1 45 45 111,5 0 Línguas, Literaturas e Culturas

L1 195 195 124,5 0 Tradução L1 60 54 107,5 6 Estudos Asiáticos L1 30 30 132,0 0 Est Portug e

Lusófonos (P. e P. Líng. Est./Líng. Seg.) L1 65 24 108,5 41 Faculdade de Medicina      Medicina MI 295

295 182,0 0 Faculdade de Medicina Dentária      Medicina Dentária MI 60 60 179,5 0 Higiene Oral L1

44 44 133,5 0 Prótese Dentária L1 36 36 139,0 0 Instituto de Geografia e Ordenamento do Território

Planeamento e Gestão do Território L1 40 40 121,5 0 Geografia L1 110 69 100,0 41 Instituto de

Educação      Ciências da Educação L1 80 39 110,0 41 Faculdade de Psicologia      Psicologia MI 155

155 135,8 0       UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA      Faculdade de Medicina Veterinária

Medicina Veterinária MI 95 95 165,3 0 Faculdade de Arquitectura      Arquit., área de especial. em

Arquit. de Interiores MI 31 31 143,8 0 Arq., esp. Gestão Urb. e esp. Plan. Urb. e Territorial MI 62 54

116,0 8 Arq., esp. Gest Urb. e esp. Plan. Urb. e Territ (pós-lab.) MI 31 2 108,3 29 Cenografia (regime

pós-laboral) L1 25 8 113,8 17 Arquitectura (regime pós-laboral) MI 31 31 122,0 0 Design (regime

pós-laboral) L1 31 31 122,8 0 Design de Moda (regime pós-laboral) L1 31 24 120,0 7 Design L1 31

155,3 0 Design de Moda L1 31 31 149,8 0 Arquitectura MI 130 130 156,0 0 Instituto Superior de

Agronomia      Arquitectura Paisagista L1 35 23 111,5 12 Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais

L1 20 14 111,8 6 Biologia L1 45 45 135, 0 Engenharia Agronómica L1 35 35 123,5 0

Estabelecimento/Curso Grau Vagas  iniciais Colocados Nota  último  coloc.

Vagas  sobr.

Estabelecimento/Curso Grau Vagas  iniciais Colocados Nota  último  coloc.

Vagas  sobr.

Estabelecimento/Curso Grau Vagas  iniciais Colocados Nota  último  coloc.

Vagas  sobr.

Estabelecimento/Curso Grau Vagas  iniciais Colocados Nota  último  coloc.

Vagas  sobr.

Engenharia Alimentar L1 45 45 118,8 0 Engenharia do Ambiente L1 25 25 120,0 0 Engenharia

Zootécnica L1 35 35 124,3 0 Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas Serviço Social (regime

pós-laboral) L1 40 40 114,0 0 Administração Pública (regime pós-laboral) L1 50 22 100,0 28

Sociologia (regime pós-laboral) L1 30 4 96,0 26 Gestão de Recursos Humanos (pós-laboral) L1 130

119 95,0 11 Admin. Pública e Políticas Território (pós-laboral) L1 70 16 99,5 54 Relações

Internacionais (regime pós-laboral) L1 50 50 125,5 0 Administração Pública L1 93 93 125,5 0 Ciência

Política L1 40 40 144,0 0 Ciências da Comunicação L1 62 62 156,5 0 Relações Internacionais L1 72 72
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145,5 0 Serviço Social L1 58 58 134,5 0 Sociologia L1 67 67 123, 0 Antropol 40 30 102,0 10 Instituto

Superior de Economia e Gestão      Economia L1 17 170 145, 0 Finanças L1 35 35 140,5 0 Gestão L1

205 205 145, 0 Matemática Aplicada à Economia e à Gestão L1 40 40 158,0 0 Faculdade de

Motricidade Humana      Dança L1 20 18 120,5 2 Gestão do Desporto L1 35 35 143,0 0 Ciências do

Desporto L1 120 120 136,5 0 Ergonomia L1 20 20 129, 0 Reabilitação Psicomotora L1 56 56 147,5 0

Instituto Superior Técnico      Engenharia de Materiais L1 20 20 145,0 0 Engenharia Informática e de

Computadores L1 168 168 138,8 0 Arquitectura MI 50 50 171,3 0 Matemática Aplicada e Computação

L1 27 27 159,8 0 Engenharia Aeroespacial MI 85 85 178,3 0 Engenharia Biológica MI 65 65 164,8 0

Engenharia Biomédica MI 50 50 178,3 0 Engenharia Civil MI 185 185 149,3 0 Engenharia

Electrotécnica e de Computadores MI 205 205 152,5 0 Engenharia Mecânica MI 165 165 158,8 0

Engenharia Física Tecnológica MI 60 60 176,0 0 Engenharia Química MI 75 75 152,5 0 Engenharia do

Ambiente MI 35 35 146,5 0 Engenharia e Arquitectura Naval L1 20 20 143,3 0 Engenharia Geológica e

de Minas L1 20 20 139,8 0 Instituto Superior Técnico (instalações no Tagus Park) Engenharia e Gestão

Industrial L1 50 50 143,5 0 Engenharia Informática e de Computadores L1 88 87 120,5 1 Engenharia

de Redes de Comunicações L1 68 42 121,0 26 Engenharia Electrónica L1 33 31 120,5 2

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA      Faculdade de Ciências Médicas      Medicina MI 231 231 181,2 0

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas      Ciências da Linguagem (regime pós-laboral) L1 25 6

122,0 19 Sociologia (regime pós-laboral) L1 40 26 103,5 14 Estudos Portugueses e Lusófonos (pós-

laboral) L1 25 4 118,0 21 Arqueologia L1 30 30 117, 0 Ciência Política e Relações Internacionais L1 81

81 156,5 0 Ciências da Comunicação L1 87 87 167,0 0 Ciências Musicais L1 25 25 134,5 0 Estudos

Portugueses e Lusófonos L1 25 17 107,0 8 Filosofia L1 30 21 105, 9 Geografia e Planeamento Regional

L1 62 62 123,5 0 História L1 45 45 136,0 0 História da Arte L1 40 40 113,0 0 Línguas, Literaturas e

Culturas L1 75 75 124,0 0 Sociologia L1 40 40 134,5 0 Tradução L1 60 60 133,5 0 Antropologia L1 55

55 117,0 0 Faculdade de Ciências e Tecnologia      Conservação - Restauro L1 25 25 133,2 0

Engenharia de Micro e Nanotecnologias MI 40 40 147,8 0 Bioquímica L1 80 80 139,6 0 Engenharia

Geológica L1 30 23 96,0 7 Engenharia Informática L1 150 109 130,4 41 Matemática L1 30 24 113,8 6

Química Aplicada L1 40 40 130,2 0 Biologia Celular e Molecular L1 55 55 156,2 0 Engenharia

Biomédica MI 55 55 173,8 0 Engenharia Civil MI 125 125 128,8 0 Engenharia de Materiais MI 25 25

137,2 0 Engenharia Electrotécnica e de Computadores MI 155 155 125,0 0 Engenharia Física MI 30 30

122,0 0 Engenharia Mecânica MI 75 75 144,6 0 Engenharia Química e Bioquímica Mi 75 75 140,2 0

Engenharia do Ambiente MI 70 70 129,0 0 Engenharia e Gestão Industrial MI 50 50 141,4 0 Faculdade

de Economia      Economia L1 210 210 164,5 0 Gestão L1 165,5 0 Instituto Superior de Estatística e

Gestão de Informação Sistemas e Tecnologias de Informação L1 40 40 137,9 0 Gestão de informação

L1 60 60 148,0 0 Faculdade de Direito      Direito L1 100 100 150,8 0       UNIVERSIDADE DO MINHO

   Marketing (regime pós-laboral) L1 35 35 136,0 0 Tecnologias e Sistemas de Informação (pós-

laboral) L1 60 7 121,6 53 Engenharia Têxtil (regime pós-laboral) MI 30 2 123,6 28 Geografia e

Planeamento L1 44 44 124,8 0 Optometria e Ciências da Visão L1 60 60 131,8 0 Direito (regime pós-

laboral) L1 22 22 150,4 0 Ciência Política (regime pós-laboral) L1 25 25 132,4 0 Ciências do Ambiente

(regime pós-laboral) L1 30 30 120,0 0 Educação (regime pós-laboral) L1 30 30 122,2 0 Estudos

Culturais (regime pós-laboral) L1 30 16 95,0 14 Línguas e Literaturas Europeias (reg. pós-laboral) L1
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30 30 117,6 0 Física e Química (regime pós-laboral) L1 30 2 120,4 28 Geologia (regime pós-laboral)

L1 30 8 99,0 22 Negócios Internacionais (regime pós-laboral) L1 30 30 127,2 0 História (regime pós-

laboral) L1 30 8 114,4 22 Administração Pública L1 45 45 141,8 0 Arqueologia L1 20 19 112,0 1

Bioquímica L1 53 53 160,6 0 Ciências da Comunicação L1 60 60 160,2 0 Direito L1 110 110 157,6 0

Economia L1 81 81 152,4 0 Engenharia Informática L1 115 115 135,8 0 Estudos Portugueses e

Lusófonos L1 45 40 98,0 5 Filosofia L1 30 30 109,6 0 Física L1 27 27 116,0 0 Gestão L1 81 81 149,6 0

História L1 38 38 112,0 0 Línguas Aplicadas L1 45 45 150,0 0 Línguas e Culturas Orientais L1 25 25

131,0 0 Línguas e Literaturas Europeias L1 49 49 142,2 0 Matemática L1 38 25 116,8 13 Quími 25

123,6 0 Relações Internacionais L1 70 70 141,8 0 Sociologia L1 63 63 135,0 0 Tecnologias e Sistemas

de Informação L1 60 50 117,0 10 Arquitectura MI 60 60 158,2 0 Educação L1 47 47 127,4 0

Engenharia Biológica MI 55 55 150,2 0 Engenharia Biomédica MI 50 50 179,2 0 Engenharia Civil MI

109 109 132,2 0 Engenharia de Comunicações Mi 30 30 132,8 0 Engenharia de Materiais MI 30 30

130,0 0 Engenharia de Polímeros MI 35 35 122,8 0 Engenharia Electrónica Industrial e Computadores

MI 74 74 137,6 0 Engenharia Mecânica MI 60 60 151,6 0 Estatística Aplicada L1 25 6 108,2 19

Ciências da Computação L1 55 29 114,6 26 Design e Marketing de Moda L1 30 30 148,0 0 Engenharia

e Gestão Industrial MI 40 40 158,4 0 Psicologia MI 61 61 146,0 0 Biologia Aplicada L1 53 53 146,6 0

Biologia-Geologia L1 130,6 0 Medicina MI 120 120 184,5 0 Educação Básica L1 76 76 131,6 0

Contabilidade (regime pós-laboral) L1 35 14 110,0 21 Escola Superior de Enfermagem

Enfermagem L1 80 80 157,0 0       UNIVERSIDADE DO PORTO      Faculdade de Arquitectura

Arquitectura MI 125 125 179,5 0 Faculdade de Belas-Artes      Artes Plásticas L1 90 90 158,5 0 Design

de Comunicação L1 50 50 166,5 0 Faculdade de Ciências      Arquitectura Paisagista L1 25 25 135,0 0

Biologia L1 140 140 152, 0 Bioquímica L1 70 70 170,0 0 Física L1 30 28 117,5 2 Geologia L1 30 129,

0 Matemática L1 60 60 134,5 0 Quími 90 61 109,0 29 Engenharia Física MI 35 35 124,0 0 Astronomia

L1 20 20 113,0 0 Ciência de Computadores L1 30 27 111,0 3 Ciências e Tecnologia do Ambiente L1 40

40 140,0 0 Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos MI 60 60 113,5 0 Ciências de Engenharia L1

45 33 114,5 12 Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação Ciências da Nutrição L1 70 70 164,5

0 Faculdade de Economia      Economia L1 223 223 163,0 0 Gestão L1 122 122 157,8 0 Faculdade de

Engenharia      Engenharia Civil MI 175 175 143,5 0 Engenharia Electrotécnica e de Computadores MI

195 195 152,8 0 Engenharia Mecânica MI 135 135 170,8 0 Engenharia Informática e Computação MI

105 105 157,8 0 Engenharia Metalúrgica e de Materiais MI 25 25 141,5 0 Engenharia Química MI 65

65 160,3 0 Bioengenharia MI 60 60 182,8 0 Engenharia do Ambiente MI 40 40 146,8 0 Engenharia

Industrial e Gestão MI 60 60 178,5 0 Ciências de Eng. - Eng. de Minas e Geoambiente L1 20 20 112,8

0 Faculdade de Farmácia      Ciências Farmacêuticas MI 187 187 168,8 0 Faculdade de Letras

Arqueologia L1 35 35 133,6 0 Ciências da Linguagem L1 20 20 135,0 0 Estudos Portugueses e

Lusófonos L1 20 20 137,8 0 Filosofia L1 60 60 127,2 0 Geografia L1 8 8 131,6 0 História L1 80 80

139,8 0 História da Arte L1 35 35 144,0 0 Línguas Aplicadas L1 35 35 168,8 0 Línguas e Relações

Internacionais L1 40 40 174,8 0 Línguas, Literaturas e Culturas L1 85 85 159,6 0 Sociologia L1 50 50

143, 0 Ciência da Informação L1 40 40 142,8 0 Ciênc. Comunic.: Jornalismo, Assessoria, Multimédia

L1 85 85 160,0 0 Faculdade de Medicina      Medicina MI 245 245 186,3 0 Faculdade de Psicologia e de

Ciências da Educação  Ciências da Educação L1 60 60 134,0 0 Psicologia MI 120 120 157,5 0 Instituto
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de Ciências Biomédicas Abel Salazar Ciências do Meio Aquático L1 35 35 149,5 0 Medicina MI 155 155

185, 0 Medicina Veterinária MI 60 60 175,5 0 Faculdade de Desporto      Ciências do Desporto L1 128

128 145,0 0 Faculdade de Medicina Dentária      Medicina Dentária MI 70 70 177,5 0 Faculdade de

Direito      Criminologia L1 50 50 167,2 0 Direito L1 150 150 150,8 0       UNIVERSIDADE DE TRÁS-

OS-MONTES E ALTO DOURO Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias      Arquitectura Paisagista L1

28 11 115,0 17 Engenharia Agronómica L1 25 25 119,4 0 Engenharia Florestal L1 22 3 99,0 19

Engenharia Zootécnica L1 30 30 132,7 0 Enologia L1 16 96, 14 Medicina Veterinária MI 80 80 160,8 0

Escola de Ciências Humanas e Sociais      Ciências da Comunicação L1 61 61 137,9 0 Economia L1 42

42 143,9 0 Gestão L1 139,2 0 Línguas e Relações Empresariais L1 30 30 130,2 0 Psicologia L1 48 48

141,6 0 Serviço Social L1 48 48 132,0 0 Teatro e Artes Performativas L1 23 23 114,5 0 Educação

Básica L1 45 45 126,2 0 Escola de Ciências e Tecnologia      Comunicação e Multimédia L1 35 35 129,9

0 Engenharia Civil L1 33 19 116,8 14 Engenharia Electrotécnica e de Computadores L1 35 31 112,6 4

Engenharia Informática L1 30 28 113,6 2 Engenharia Mecânica L1 22 20 120,5 2 Tecnologias de

Informação e Comunicação L1 35 35 118,4 0 Engenharia Biomédica L1 30 30 139,5 0 Engenharia de

Energias L1 25 11 119,0 14 Eng. de Reabilitação e Acessibilidade Humanas L1 25 14 111,9 11 Escola

de Ciências da Vida e do Ambiente      Educação Física e Desporto Escolar L1 50 50 127,2 0 Biologia

L1 28 28 129, 0 Biologia e Geologia L1 22 17 114,3 5 Bioquímica L1 35 35 135,7 0 Engenharia do

Ambiente L1 24 24 125,6 0 Bioengenharia L1 33 19 125,7 14 Ciência Alimentar L1 35 22 105,0 13

Ciências do Desporto L1 50 50 139,4 0 Ecologia Aplicada L1 22 2 127,2 20 Genética e Biotecnologia L1

40 40 151,3 0 Reabilitação Psicomotora L1 55 55 139,7 0 Escola de Ciências Humanas e Sociais

(Chaves) Animação Sociocultural L1 35 9 101,0 26 Turismo L1 40 28 111,1 12 Escola Superior de

Enfermagem de Vila Real      Enfermagem L1 72 72 142,8 0       UNIVERSIDADE DA MADEIRA      Ciclo

Básico de Medicina PM 38 38 180,2 0 E. Civil+E.Elec, Telec+Eng Infor.+Design Media Inter. L1 140 74

107,2 66 Biologia (regime pós-laboral) L1 10 1  9 Ciências da Cultura (regime pós-laboral) L1 30 22

109,9 8 Bioquímica L1 25 20 115,9 5 Ciências da Cultura L1 14 14 134,0 0 Ciências da Educação L1

20 20 135,2 0 Design L1 24 24 140,3 0 Economia L1 40 40 122,1 0 Gestão L1 70 70 125,3 0

Psicologia L1 30 30 136,0 0 Arte e Multimédia L1 17 17 129,0 0 Comunicação, Cultura e Organizações

L1 35 35 120,9 0 Educação Física e Desporto L1 30 30 131,4 0 Estudos Ingleses e Relações

Empresariais L1 42 41 113,0 1 Educação Básica L1 20 20 145,2 0 Escola Superior de Enfermagem da

Madeira      Enfermagem L1 20 20 136,8 0       ENSINO POLITÉCNICO PÚBLICO      UNIVERSIDADE DE

AVEIRO      Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro Marketing (regime pós-

laboral) L1 25 7 115,7 18 Contabilidade (regime de ensino a distância) L1 20 4 121,6 16 Contabilidade

L1 70 70 118,2 0 Finanças L1 20 20 127,8 0 Marketing L1 25 25 138,6 0 Contabilidade (regime pós-

laboral) L1 30 5 116,0 25 Finanças (regime nocturno) L1 20 3 120,3 17 Escola Superior de Tecnologia

e Gestão de Águeda Tecnologias da Informação L1 30 8 126,1 22 Gestão da Qualidade L1 27 10 95,0

17 Engenharia Electrotécnica L1 35 17 115,6 18 Comércio L1 30 9 115,0 21 Gestão Pública e

Autárquica L1 35 5 96,0 30 Técnico Superior de Secretariado L1 40 20 95,0 20 Escola Superior de

Saúde de Aveiro      Enfermagem L1 62 62 147,5 0 Fisioterapia L1 30 30 162,0 0 Radiologia L1 22 22

147, 0 Gerontol 136,5 0 Terapia da Fala L1 22 22 140,8 0 Escola Superior de Design, Gestão e

Tecnologias da Produção de Aveiro-Norte Tecnologia e Design de Produto L1 35 16 114,5 19
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INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA      Escola Superior Agrária      Agronomia L1 25 3 142,3 22

Engenharia Alimentar L1 25 2 121,2 23 Engenharia do Ambiente L1 25 3 121,1 22 Biologia e Recursos

Naturais L1 25 1 100,0 24 Escola Superior de Educação      Serviço Social (regime pós-laboral) L1 20 1

132,8 19 Animação Sociocultural L1 25 2  23 Serviço Social L1 45 14 118,0 31 Artes Plásticas e

Multimédia L1 30 12 120,4 18 Educação e Comunicação Multimédia L1 30 16 117,1 14 Desporto L1 30

115,8 0 Educação Básica L1 30 18 113,0 12 Escola Superior de Saúde      Terapia Ocupacional L1 25

25 133,7 0 Enfermagem L1 35 35 143,3 0 Saúde Ambiental L1 25 9 103,0 16 Escola Superior de

Tecnologia e de Gestão      Solicitadoria (regime de ensino a distância) L1 20 8 112,1 12 Engenharia

Civil L1 25 6 125,7 19 Engenharia Informática L1 45 11 117,1 34 Gestão de Empresas L1 40 16 101,0

24 Solicitadoria L1 30 14 107, 16 Turismo L1 40 11 111, 29 Engenharia Civil (regime pós-laboral) L1

15 1  14 Gestão de Empresas (regime pós-laboral) L1 25 5 117,5 20       INSTITUTO POLITÉCNICO DO

CÁVADO E DO AVE  Escola Superior de Gestão      Solicitadoria (regime pós-laboral) L1 50 47 115,0 3

Gestão Bancária e Seguros (regime pós-laboral) L1 45 24 105,0 21 Gestão de Actividades Turísticas

L1 25 25 126,1 0 Gestão de Actividades Turísticas (pós-laboral) L1 35 20 115,3 15 Gestão Pública

(regime de ensino a distância) L1 40 4 115,8 36 Contabilidade e Fiscalidade (ensino a distância) L1 40

11 115,0 29 Contabilidade L1 30 24 114,3 6 Finanças L1 25 20 116,6 5 Solicitadoria L1 35 35 136,1 0

Fiscalidade L1 30 12 124,3 18 Contabilidade (regime pós-laboral) L1 55 12 111,7 43 Finanças (regime

nocturno) L1 35 5  30 Gestão Bancária e Seguros L1 30 30 134,2 0 Fiscalidade (regime pós-laboral)

L1 55 15 108,9 40 Escola Superior de Tecnologia      Engenharia e Desenvolvimento de Jogos Digitais

L1 30 10 113,0 20 Engenharia Eléctrica L1 30 11 120,2 19 Engenharia de Sistemas Informáticos L1 40

10 124,2 30 Engenharia de Sistemas Informáticos (pós-laboral) L1 25 7 120,8 18 Engenharia Eléctrica

(regime pós-laboral) L1 25 3 114,3 22 Informática Médica L1 30 9 122,6 21 Gestão Qualidade,

Ambiente e Segur. (ens. distância) L1 40 3 117,5 37 Design Industrial L1 40 40 124,8 0 Design

Gráfico L1 40 40 140,6 0 Design Gráfico (regime pós-laboral) L1 25 23 115,8 2       INSTITUTO

POLITÉCNICO DE BRAGANÇA      Escola Superior Agrária de Bragança      Fitofarmácia e Plantas

Aromáticas e Medicinais L1 30 4 127,1 26 Enfermagem Veterinária L1 50 11 100,0 39 Engenharia

Agronómica L1 35 2  33 Engenharia Alimentar L1 40 1  39 Engenharia Biotecnológica L1 35 2 135,3 33

Engenharia do Ambiente L1 40 4 115,6 36 Engenharia Florestal L1 20 0  20 Engenharia Zootécnica L1

25 3 119,8 22 Escola Superior de Educação de Bragança      Línguas Estrangeiras: Inglês e Espanhol

L1 30 19 107,0 11 Línguas para Relações Internacionais L1 40 11 105,0 29 Educação Ambiental L1 30

4 121,7 26 Educação Social L1 90 26 117,5 64 Música L1 30 1 96,0 16 Desporto L1 50 50 122,1 0

Educação Básica L1 80 26 108,7 54 Educação Social (regime pós-laboral) L1 30 0  30 Arte e Design L1

30 30 122,6 0 Animação e Produção Artística L1 25 8 100,0 17 Escola Superior de Saúde de Bragança

    Dietética L1 40 40 121,0 0 Análises Clínicas e de Saúde Pública L1 40 40 132,3 0 Enfermagem L1

40 40 142,7 0 Enfermagem (entrada no 2.º semestre) L1 40 34 100,0 6 Farmácia L1 4 40 141,4 0

Gerontologia L1 40 13 110,3 27 Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança Gestão de

Negócios Internacionais (curso europeu) L1 10 1 119,0 9 Contabilidade L1 50 8 116,9 42 Engenharia

Civil L1 55 6 110,0 49 Engenharia Electrotécnica L1 45 3 122,8 42 Engenharia Informática L1 50 11

114,3 39 Engenharia Mecânica L1 50 15 120,8 35 Engenharia Química e Biológica L1 23 3 123,3 20

Gestão L1 80 25 95,0 55 Informática de Gestão L1 45 6 118,4 39 Engenharia Biomédica L1 60 44 98,0
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16 Engenharia de Energias Renováveis L1 60 15 100,0 45 Gestão (regime pós-laboral) L1 30 0  30

Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela Design de Jogos Digitais L1

40 18 110,4 22 Gestão e Administração Pública L1 60 2 125,1 58 Guia Intérprete L1 25 2 122,8 23

Informática e Comunicações L1 25 3  22 Marketing L1 40 5 112,0 35 Multimédia L1 40 7 121,3 33

Solicitadoria L1 60 23 115,0 37 Tecnologias da Comunicação L1 25 3 116,2 22 Turismo L1 50 5 117,1

45       INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO Escola Superior Agrária de Castelo Branco

Engenharia de Protecção Civil L1 30 10 103,0 20 Enfermagem Veterinária L1 30 14 117,1 16 Nutrição

Humana e Qualidade Alimentar L1 40 10 123,9 30 Biologia Aplicada L1 25 4  21 Engenharia Biológica

e Alimentar L1 25 5 122,6 20 Escola Superior de Educação de Castelo Branco Estabelecimento/Curso

Grau Vagas  iniciais Colocados Nota  último  coloc.

Vagas  sobr.

Estabelecimento/Curso Grau Vagas  iniciais Colocados Nota  último  coloc.

Vagas  sobr.

Estabelecimento/Curso Grau Vagas  iniciais Colocados Nota  último  coloc.

Vagas  sobr.

Secretariado (regime pós-laboral) L1 20 0  20 Serviço Social L1 45 43 105,9 2 Animação Cultural L1

25 2  23 Secretariado L1 5 132,0 20 Desporto e Actividade Física L1 40 35 100,0 5 Educação Básica

L1 60 30 108,0 30 Engenharia das Energias Renováveis L1 35 6 117,1 29 Engenharia Civil L1 25 1

146,7 24 Engenharia Electrotécnica e das Telecomunicações L1 25 2  23 Engenharia Industrial L1 25 0

 25 Engenharia Informática L1 40 16 122,4 24 Tecnologias da Informação e Multimédia L1 25 3 141,0

22 Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova      Solicitadoria (regime pós-laboral) L1 25 0  25

Gestão Hoteleira (regime pós-laboral) L1 25 0  25 Contabilidade e Gestão Financeira L1 30 6 115,8 24

Gestão de Recursos Humanos L1 30 5 117,5 25 Gestão Hoteleira L1 35 12 97,0 23 Gestão Turística L1

30 4 116,2 26 Solicitadoria L1 35 12 114,7 23 Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco

Design de Interiores e Equipamento L1 38 37 126,8 1 Design de Moda e Têxtil L1 35 35 124,5 0

Design de Comunicação e Produção Audiovisual L1 38 34 111,0 4 Escola Superior de Saúde Dr. Lopes

Dias      Cardiopneumologia L1 28 28 144,4 0 Análises Clínicas e de Saúde Pública L1 28 28 135,0 0

Enfermagem L1 60 60 137,0 0 Fisioterapia L1 2 2 155,6 0 Radiologia L1 28 28 136,8 0 INSTITUTO

POLITÉCNICO DE COIMBRA      Escola Superior Agrária de Coimbra      Biotecnologia L1 45 45 126,2 0

Engenharia Alimentar L1 45 37 95,0 8 Engenharia do Ambiente L1 50 22 115,2 28 Ecoturismo L1 35

15 111,7 20 Engenharia Agro-Pecuária L1 25 9 124,3 16 Agricultura Biológica L1 35 13 107,0 22

Engenharia dos Recursos Florestais L1 25 3 124,4 22 Escola Superior de Educação de Coimbra

Animação Socioeducativa (regime pós-laboral) L1 25 5 139,0 20 Turismo (regime pós-laboral) L1 25

18 116,5 7 Comunicação Organizacional (regime pós-laboral) L1 25 25 105,8 0 Comunicação Social L1

40 40 147,2 0 Música L1 20 6 124, 14 Turismo L1 40 40 138,1 0 Gerontologia Social L1 32 32 126,4 0

Animação Socioeducativa L1 40 40 112,8 0 Comunicação Organizacional L1 40 40 131,8 0 Desporto e

Lazer L1 30 30 123,9 0 Língua Gestual Portuguesa L1 20 20 121,8 0 Educação Básica L1 75 75 131,2

0 Comunicação e Design Multimédia L1 35 35 143,5 0 Arte e Design L1 30 30 146,0 0 Instituto

Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra Contabilidade e Auditoria L1 85 53 109,8 32

Gestão de Empresas L1 110 110 127,3 0 Informática de Gestão L1 40 26 109,0 14 Contabilidade e
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Gestão Pública L1 45 33 95,0 12 Solicitadoria e Administração L1 80 80 128,8 0 Instituto Superior de

Engenharia de Coimbra Engenharia Civil L1 75 38 110,8 37 Engenharia e Gestão Industrial L1 25 25

128,7 0 Engenharia Electromecânica L1 45 25 110,6 20 Engenharia Electrotécnica L1 75 66 110,0 9

Engenharia Informática L1 80 78 108,3 2 Engenharia Mecânica L1 60 60 122,6 0 Engenharia

Biomédica L1 35 35 150,7 0 Engenharia Biológica L1 40 40 123,6 0 Engenharia Informática (Curso

Europeu) L1 10 6 129,7 4 Engenharia Electrotécnica (regime pós-laboral) L1 25 1  24 Engenharia

Informática (regime pós-laboral) L1 25 0  25 Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra

Cardiopneumologia L1 30 30 156,4 0 Audiologia L1 132,6 0 Dietética e Nutrição L1 30 30 152,8 0

Análises Clínicas e de Saúde Pública L1 30 30 145,2 0 Fisioterapia L1 169,4 0 Radiologia L1 30 30

146,0 0 Farmácia L1 158,2 0 Saúde Ambiental L1 30 30 124,0 0 Escola Superior de Tecnologia e

Gestão de Oliveira do Hospital Gestão Integ. em Qualidade, Ambiente e Segurança L1 20 2  18

Engenharia Informática L1 30 6 116,5 24 Administração e Finanças L1 45 13 118,8 32 Administração

e Marketing L1 40 15 110,6 25       UNIVERSIDADE DO ALGARVE      Escola Superior de Educação e

Comunicação de Faro Imagem Animada (regime pós-laboral) L1 20 8  12 Ciências da Comunicação L1

35 35 133,2 0 Design de Comunicação L1 32 32 125,8 0 Educação Social L1 35 18 112,4 17 Desporto

L1 32 32 123,9 0 Educação Básica L1 40 18 112,6 22 Educação Social (regime pós-laboral) L1 30 4

26 Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo de Faro Assessoria de Administração (regime

nocturno) L1 25 4 133,3 21 Gestão L1 60 42 126,8 18 Gestão (regime nocturno) L1 40 19 126,4 21

Gestão Hoteleira L1 40 40 140,0 0 Marketing L1 30 30 114,2 0 Turismo L1 55 55 123, 0 Instituto

Superior de Engenharia de Faro      Engenharia Alimentar L1 35 6  29 Engenharia Civil L1 48 12 126,4

36 Engenharia Civil (regime nocturno) L1 25 1  24 Engenharia Mecânica L1 35 24 125,1 11 Engenharia

Eléctrica e Electrónica L1 35 23 113,9 12 Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo de Faro

(Portimão) Assessoria de Administração (regime nocturno) L1 25 4  21 Gestão L1 30 21 116,3 9

Gestão (regime nocturno) L1 30 9 120,1 21 Turismo L1 20 114,6 10 Informação e Animação Turística

L1 25 5 125,3 20 INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA      Escola Superior de Educação,

Comunicação e Desporto Comunicação Multimédia L1 50 18 114,7 32 Animação Sociocultural L1 25 5

113,2 20 Desporto L1 60 50 95,0 10 Comunicação e Relações Públicas L1 50 15 111,9 35 Educação

Básica L1 40 9 111,3 31 Escola Superior de Saúde da Guarda      Enfermagem L1 40 40 137,8 0

Estabelecimento/Curso Grau Vagas  iniciais Colocados Nota  último  coloc.

Vagas  sobr.

Estabelecimento/Curso Grau Vagas  iniciais Colocados Nota  último  coloc.

Vagas  sobr.

Estabelecimento/Curso Grau Vagas  iniciais Colocados Nota  último  coloc.

Vagas  sobr.

Enfermagem (entrada no 2.º semestre) L1 45 13 100,0 32 Farmácia L1 40 40 135,8 0 Escola Superior

de Tecnologia e Gestão      Gestão de Recursos Humanos (regime pós-laboral) L1 15 0  15

Contabilidade L1 30 3 117,2 27 Contabilidade (regime nocturno) L1 5 0  5 Design de Equipamento L1

40 12 119,7 28 Engenharia Civil L1 30 4 121,2 26 Engenharia Informática L1 40 3  37 Engenharia

Topográfica L1 20 1 121,0 19 Gestão L1 40 11 113,9 29 Gestão de Recursos Humanos L1 35 3  32

Marketing L1 30 4 115,0 26 Secretariado e Assessoria de Direcção L1 20 3 115,2 17 Energia e
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Ambiente L1 30 3 118,5 27 Escola Superior de Turismo e Hotelaria      Gestão Hoteleira L1 48 21 96,0

27 Turismo e Lazer L1 28 9 116,8 19 Restauração e Catering L1 28 6 121,4 22       INSTITUTO

POLITÉCNICO DE LEIRIA      Escola Superior de Educação e Ciências Sociais Serviço Social (regime

pós-laboral) L1 25 4  21 Educação Básica (regime de ensino a distância) L1 25 5 113,7 20 Desporto e

Bem-Estar (regime pós-laboral) L1 25 12 108,9 13 Rel. Hum. Comunic. Organizacional (ens.distância)

L1 30 2 120,7 28 Educação Social L1 40 30 110,0 10 Serviço Social L1 40 39 116,9 1 Animação

Cultural L1 30 6 112,7 24 Trad. e Interp.: Português/Chinês - Chinês/Português L1 15 15 134,8 0

Comunicação Social e Educação Multimédia L1 40 40 132,1 0 Relações Humanas e Comunicação

Organizacional L1 45 25 108,5 20 Desporto e Bem-Estar L1 25 25 126,3 0 Educação Básica L1 70 48

109,7 22 Comum. Social e Educ. Multimédia (pós-laboral) L1 25 8 110,3 17 Educação Social (regime

pós-laboral) L1 25 6 129,9 19 Escola Superior de Saúde de Leiria      Terapia Ocupacional L1 30 30

146,2 0 Dietética L1 138,6 0 Enfermagem L1 48 48 146,4 0 Enfermagem (entrada no 2.º semestre)

L1 48 48 127,8 0 Fisioterapia L1 35 35 157, 0 Terapia da Fala L1 30 30 141,2 0 Escola Superior de

Tecnologia e Gestão      Solicitadoria (regime pós-laboral) L1 40 5 125,8 35 Marketing (regime de

ensino a distância) L1 30 5 118,0 25 Engenharia de Redes e Serviços de Comunicação L1 25 2 126,5

23 Protecção Civil (regime pós-laboral) L1 25 2 115,2 23 Administração Pública L1 30 14 113,7 16

Engenharia Civil L1 40 15 118,5 25 Engenharia Electrotécnica L1 45 18 116,5 27 Engenharia

Informática L1 50 42 118,5 8 Engenharia Mecânica L1 40 25 113,4 15 Gestão L1 70 70 131,4 0

Marketing L1 40 28 107,9 12 Solicitadoria L1 6 51 105,0 9 Informática para a Saúde L1 30 13 116,2

17 Tecnologia dos Equipamentos de Saúde L1 30 7 101,0 23 Contabilidade e Finanças L1 40 37 107,8

3 Engenharia da Energia e do Ambiente L1 30 10 118,0 20 Biomecânica L1 25 6 122, 19 Engenharia

Automóvel L1 40 26 111,9 14 Contabilidade e Finanças (regime pós-laboral) L1 30 8 123,4 22

Engenharia Civil (regime pós-laboral) L1 15 1  14 Engenharia Electrotécnica (regime pós-laboral) L1

15 1  14 Engenharia Informática (regime pós-laboral) L1 15 4 140,2 11 Engenharia Mecânica (regime

pós-laboral) L1 15 2  13 Gestão (regime pós-laboral) L1 35 15 114,0 20 Escola Superior de Artes e

Design das Caldas da Rainha Design Gráfico e Multimédia (regime pós-laboral) L1 25 25 123,4 0 Som

e Imagem (regime pós-laboral) L1 25 9 115,6 16 Artes Plásticas L1 50 50 130,1 0 Design Industrial L1

30 30 141,0 0 Teatro L1 20 20 141,3 0 Som e Imagem L1 60 60 128,4 0 Design de Ambientes L1 30

30 122,3 0 Design de Cerâmica e Vidro L1 20 7 111,0 13 Design Gráfico e Multimédia L1 65 65 143,4

0 Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche Marketing Turístico (regime pós-laboral)

L1 25 1 110,0 24 Marketing Turístico (regime de ensino a distância) L1 35 1  34 Biologia Marinha e

Biotecnologia L1 50 33 108,7 17 Engenharia Alimentar L1 35 12 116,2 23 Gestão Turística e Hoteleira

L1 50 50 124,3 0 Marketing Turístico L1 35 15 117,2 20 Turismo L1 40 40 125,4 0 Restauração e

Catering L1 25 10 116,5 15 Animação Turística L1 25 15 123,1 10 Gestão do Lazer e Turismo de

Negócios L1 30 8 109,3 22 Gestão Turística e Hoteleira (regime pós-laboral) L1 35 7 117,5 28

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA      Escola Superior de Educação de Lisboa      Animação

Sociocultural (regime pós-laboral) L1 25 8 104,0 17 Artes Visuais e Tecnologias L1 25 25 140,5 0

Animação Sociocultural L1 30 30 111,5 0 Educação Básica L1 139 139 118,8 0 Educação Básica (reg.

pós-laboral) L1 25 14 110,5 11 Rel.Públicas e Comunic. Empresarial (pós-laboral) L1 20 20 141,5 0

Publicidade e Marketing (regime pós-laboral) L1 20 20 140,0 0 Audiovisual e Multimédia (regime pós-
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laboral) L1 20 20 136,5 0 Jornalismo (regime pós-laboral) L1 20 20 140,5 0 Audiovisual e Multimédia

L1 60 60 147,0 0 Jornalismo L1 6 6 157, 0 Publicidade e Marketing L1 60 60 150,5 0 Relações Públicas

e Comunicação Empresarial L1 60 60 149,0 0 Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa

Cardiopneumologia L1 35 35 149,2 0 Estabelecimento/Curso Grau Vagas  iniciais Colocados Nota

último  coloc.

Vagas  sobr.

Estabelecimento/Curso Grau Vagas  iniciais Colocados Nota  último  coloc.

Vagas  sobr.

Estabelecimento/Curso Grau Vagas  iniciais Colocados Nota  último  coloc.

Vagas  sobr.

Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica L1 35 35 159,3 0 Ortóptica L1 131,9 0 Dietética e

Nutrição L1 35 35 149,5 0 Medicina Nuclear L1 35 35 154,8 0 Ortoprotesia L1 131,1 0 Radioterapia L1

35 35 141, 0 Análises Clínicas e de Saúde Pública L1 35 35 143,8 0 Fisioterapia L1 164,9 0 Radiologia

L1 35 35 140, 0 Farmácia L1 159,1 0 Saúde Ambiental L1 35 35 120,3 0 Instituto Superior de

Contabilidade e Administração de Lisboa Solicitadoria (regime pós-laboral) L1 60 50 103,0 10

Contabilidade e Administração L1 120 120 132,2 0 Gestão L1 105 105 145, 0 Solicitadoria L1 30 30

133,3 0 Finanças Empresariais L1 50 50 138,1 0 Contabilidade e Administração (regime pós-laboral)

L1 120 76 95,0 44 Finanças Empresariais (regime pós-laboral) L1 50 32 112,9 18 Gestão (regime pós-

laboral) L1 60 60 131,7 0 Instituto Superior de Engenharia de Lisboa      Eng. Electr. Telecomunic. e

de Comput.s (pós-laboral) L1 30 13 119,7 17 Engenharia Civil L1 150 78 107,4 72 Eng. Electrónica e

Telecomunic, e de Computadores L1 110 25 119,3 85 Engenharia Electrotécnica L1 115 57 108,7 58

Engenharia Informática e de Computadores L1 120 75 113,0 45 Engenharia Mecânica L1 115 115

113,7 0 Engenharia Química e Biológica L1 70 66 109,2 4 Engenharia de Redes de Comunicação e

Multimédia L1 40 25 110,5 15 Engenharia Civil (regime pós-laboral) L1 50 4 116,9 46 Eng. de Redes

de Comuni. e Multimédia (pós-laboral) L1 20 2 143,5 18 Engenharia Electrotécnica (regime pós-

laboral) L1 30 7 121,2 23 Engenharia Mecânica (regime pós-laboral) L1 35 16 112,2 19 Engenharia

Química e Biológica (reg. pós-laboral) L1 24 2 124,0 22       INSTITUTO POLITÉCNICO DE

PORTALEGRE Escola Superior de Educação      Serviço Social (regime pós-laboral) L1 30 4  26

Animação Sociocultural L1 25 1  24 Serviço Social L1 35 13 115,2 22 Turismo L1 114,8 22 Jornalismo

e Comunicação L1 35 35 121,1 0 Educação Artística L1 20 3 126,2 17 Educação Básica L1 35 12 112,6

23 Escola Superior de Saúde      Enfermagem L1 80 80 116,0 0 Higiene Oral L1 20 7 113,8 13 Escola

Superior de Tecnologia e Gestão      Relações Públicas e Secretariado L1 25 2 129,6 23 Design de

Comunicação L1 25 19 115,2 6 Engenharia Civil L1 25 2  23 Engenharia e Gestão Industrial L1 25 1

128,0 24 Engenharia Informática L1 25 1  24 Gestão L1 45 15 106, 30 Design e Animação Multimédia

L1 25 21 120,1 4 Bioengenharia L1 2 136,4 23 Administração de Publicidade e Marketing L1 35 5 95,0

30 Engenharia das Energias Renováveis e Ambiente L1 30 8 115,8 22 Gestão (regime pós-laboral) L1

25 1  24 Escola Superior Agrária      Enfermagem Veterinária L1 40 18 114,3 22 Engenharia

Agronómica L1 30 1 131,6 29 Equinicultura L1 25 9 109,3 16       INSTITUTO POLITÉCNICO DO

PORTO      Escola Superior de Educação      Línguas e Culturas Estrangeiras L1 20 20 149,1 0 Traduç.e

Interpr. Língua Gestual Port. (pós-laboral) L1 20 6 121,5 14 Gestão do Património (regime pós-
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laboral) L1 30 3 157,1 27 Artes Visuais e Tecnologias Artísticas L1 25 25 147,9 0 Educação Social L1

55 55 135,9 0 Ciências do Desporto L1 25 25 144,7 0 Gestão do Património L1 30 25 118,4 5 Trad. e

Interpretação em Líng. Gestual Portuguesa L1 25 25 129,0 0 Educação Básica L1 74 74 139,8 0

Educação Musical L1 20 10 126,2 10 Educação Social (regime pós-laboral) L1 55 31 116,8 24 Escola

Superior de Música e das Artes do Espectáculo Tecnologia da Comunicação Audiovisual L1 25 25 143,6

0 Tecnologia da Comunicação Multimédia L1 25 25 152,0 0 Escola Superior de Estudos Industriais e de

Gestão Ciências e Tecnol. da Documentação e Informação L1 29 29 116,0 0 Contabilidade e

Administração L1 55 55 125,9 0 Design L1 43 43 127,0 0 Engenharia e Gestão Industrial L1 28 28

144,1 0 Engenharia Mecânica L1 28 28 128,3 0 Gestão e Administração Hoteleira L1 41 41 160,3 0

Recursos Humanos L1 43 43 137,8 0 Engenharia Biomédica L1 28 28 152,0 0 Contabilidade e

Administração (regime pós-laboral) L1 30 15 112,9 15 Instituto Superior de Contabilidade e

Administração do Porto Marketing (regime pós-laboral) L1 40 40 118,4 0 Gestão das Actividades

Turísticas (pós-laboral) L1 72 69 105,0 3 Assessoria e Tradução L1 40 40 147,0 0 Comunicação

Empresarial L1 45 45 151,3 0 Contabilidade e Administração L1 235 235 128,4 0 Marketing L1 90 90

143,6 0 Comércio Internacional L1 35 35 129,7 0 Assessoria e Tradução (regime pós-laboral) L1 30 30

117,7 0 Comércio Internacional (regime pós-laboral) L1 25 18 110,0 7 Comunicação Empresarial

(regime pós-laboral) L1 35 35 125,2 0 Contabilidade e Administração (reg. pós-laboral) L1 95 68

112,7 27 Instituto Superior de Engenharia do Porto      Eng. Electrotécnica e de Computad. (reg. pós-

laboral) L1 25 15 111,3 10 Engenharia de Sistemas L1 20 20 120,8 0 Engenharia Civil L1 130 130

119,5 0 Engenharia de Instrumentação e Metrologia L1 20 20 125,4 0 Eng. Electrotécnica - Sistemas

Eléctricos de Energia L1 70 70 119,7 0 Engenharia Electrotécnica e de Computadores L1 130 130

134,9 0 Engenharia Geotécnica e Geoambiente L1 30 30 130,0 0 Engenharia Informática L1 135 135

142,8 0 Engenharia Mecânica L1 110 110 147,2 0 Engenharia Química L1 60 60 146,2 0 Engenharia

de Computação e Instrum. Médica L1 30 30 122,4 0 Engenharia Civil (regime pós-laboral) L1 20 10

112,6 10 Engenharia Informática (regime pós-laboral) L1 20 18 111,3 2 Engenharia Mecânica (regime

pós-laboral) L1 20 20 118,8 0 Engenharia Mecânica Automóvel L1 35 35 131,3 0 Escola Superior de

Tecnologia da Saúde do Porto Cardiopneumologia L1 30 30 163,0 0 Terapia Ocupacional L1 45 45

144,5 0 Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica L1 30 30 165,0 0 Audiologia L1 20 20 140,0 0

Neurofisiologia L1 165,5 0 Medicina Nuclear L1 20 20 177,0 0 Radioterapia L1 158, 0 Análises Clínicas

e de Saúde Pública L1 30 30 149,5 0 Fisioterapia L1 60 60 167,0 0 Radiologia L1 45 45 150, 0

Farmácia L1 60 60 157,5 0 Saúde Ambiental L1 45 45 132,5 0 Terapia da Fala L1 30 30 145,5 0

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras Solicitadoria (regime pós-laboral) L1 50 17 98,0

33 Ciências Empresariais (regime pós-laboral) L1 40 29 115,2 11 Engenharia de Segurança do

Trabalho L1 25 25 122,3 0 Segurança Informática em Redes de Computadores L1 26 1 118,0 25

Segur. Inform. em Redes Comput. (reg. pós-laboral) L1 20 0  20 Eng. de Segurança do Trabalho (reg.

pós-laboral) L1 30 10 113,8 20 Ciências Empresariais L1 40 40 122,1 0 Engenharia Informática L1 45

35 113,3 10 Solicitadoria L1 50 50 134,1 0       INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM      Escola

Superior Agrária de Santarém      Engenharia do Ambiente (regime pós-laboral) L1 25 1 126,4 24

JOSÉ CARLOS COELHO Engenharia Agronómica (regime pós-laboral) L1 25 2  23 Engenharia

Agronómica L1 25 19 118,6 6 Engenharia Alimentar L1 40 13 95,0 27 Engenharia da Produção Animal
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L1 25 7 119,5 18 Nutrição Humana e Qualidade Alimentar L1 45 16 120,1 29 Escola Superior de

Educação de Santarém      Educação Social L1 35 21 114,8 14 Animação Cultural e Educação

Comunitária L1 35 5 140,4 30 Artes Plásticas e Multimédia L1 35 25 104,0 10 Educação e

Comunicação Multimédia L1 35 24 108,6 11 Educação Básica L1 35 35 119,8 0 Educação Básica

(regime pós-laboral) L1 25 6 101,0 19 Educação e Comunic. Multimédia (pós-laboral) L1 25 2 142,4

23 Educação Social (regime pós-laboral) L1 30 4 129,2 26 Escola Superior de Gestão e Tecnologia de

Santarém Marketing e Publicidade (regime pós-laboral) L1 25 6 116,0 19 Administração Pública L1 20

2 111,3 18 Gestão de Empresas L1 80 38 110,5 42 Informática L1 35 10 117,2 25 Marketing e

Publicidade L1 60 23 115,5 37 Contabilidade e Fiscalidade L1 45 16 116,7 29 Contabilidade e

Fiscalidade (regime pós-laboral) L1 35 2  33 Gestão de Empresas (regime pós-laboral) L1 40 10 127,9

30 Informática (regime pós-laboral) L1 25 2 111,6 23 Escola Superior de Desporto de Rio Maior

Treino Desportivo (regime pós-laboral) L1 30 13 105,0 17 Condição Física e Saúde no Desporto L1 40

40 126,4 0 Desporto de Natureza e Turismo Activo L1 25 25 119,0 0 Gestão das Organizações

Desportivas L1 27 19 102,2 8 Psicologia do Desporto e Exercício L1 27 27 114,8 0 Treino Desportivo

L1 50 50 120,4 0 Escola Superior de Saúde de Santarém      Enfermagem L1 45 45 141,8 0

Enfermagem (entrada no 2.º semestre) L1 45 45 116,6 0       INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

   Escola Superior de Educação      Comunicação Social L1 35 35 131,8 0 Desporto L1 30 30 125,4 0

Animação e Intervenção Sociocultural L1 35 31 102,8 4 Promoção Artística e Património L1 25 10

111,2 15 Tradução e Interp. de Língua Gestual Portuguesa L1 20 6 121,2 14 Educação Básica L1 70

66 108,0 4 Escola Superior de Tecnologia de Setúbal      Eng. de Automação, Controlo e

Instrumentação L1 40 3  37 Engenharia do Ambiente L1 40 21 116,1 19 Engenharia Electrotécnica e

de Computadores L1 70 10 123,6 60 Engenharia Informática L1 60 20 118,2 40 Engenharia Mecânica

L1 70 18 126,0 52 Engenharia Biomédica L1 50 41 109,8 9 Tecnologia e Gestão Industrial (regime

nocturno) L1 40 1 133,9 39 Escola Superior de Ciências Empresariais      Gestão de Recursos Humanos

(regime pós-laboral) L1 50 14 106,0 36 Gestão de Recursos Humanos L1 60 48 110,6 12 Marketing L1

80 57 112,6 23 Contabilidade e Finanças L1 80 39 105,0 41 Contabilidade e Finanças (regime

nocturno) L1 50 7 115,9 43 Gestão da Distribuição e da Logística L1 58 35 121,0 23 Gestão de

Sistemas de Informação L1 60 25 105,7 35 Gestão da Distribuição e da Logística (pós-laboral) L1 50

23 125,3 27 Escola Superior de Tecnologia do Barreiro      Engenharia Civil L1 50 10 112,0 40

Engenharia Civil (regime nocturno) L1 22 2 135,8 20 Engenharia Química L1 30 11 106,9 19 Gestão

da Construção L1 20 2 133,4 18 Gestão da Construção (regime nocturno) L1 22 0  22 Escola Superior

de Saúde      Enfermagem L1 46 46 142,6 0 Fisioterapia L1 42 42 155, 0 Terapia da Fala L1 27 27

145,8 0       INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO Escola Superior Agrária

Biotecnologia L1 24 16 114,2 8 Enfermagem Veterinária L1 24 24 127,1 0 Engenharia Agronómica L1

24 6 118,2 18 Engenharia do Ambiente L1 24 12 120,7 12 Escola Superior de Educação      Gestão

Artística e Cultural (regime pós-laboral) L1 30 8 119,7 22 Educação Social Gerontológica L1 30 30

121,0 0 Educação Básica L1 80 70 113,9 10 Escola Superior de Saúde      Enfermagem L1 66 66 143,0

0 Escola Superior de Tecnologia e Gestão      Turismo (regime pós-laboral) L1 35 29 112,3 6

Engenharia Civil e do Ambiente (reg. pós-laboral) L1 30 1  29 Engenharia e Tecnologias de Materiais

L1 24 2 118,8 22 Engenharia da Computação Gráfica e Multimédia L1 28 11  17 Eng. Sist.de Energias
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Renováveis (pós-laboral) L1 30 8 99,0 22 Engenharia Alimentar L1 35 34 106,0 1 Engenharia

Informática L1 30 30 123,0 0 Gestão L1 37 37 133,3 0 Gestão (regime nocturno) L1 30 20 107,2 10

Turismo L1 35 35 140, 0 Design de Ambientes L1 30 23 108,8 7 Design do Produto L1 38 38 120,5 0

Engenharia Civil e do Ambiente L1 35 21 110,1 14 Engenharia Electrónica e Redes de Computadores

L1 30 17 128,6 13 Engenharia de Sistemas de Energias Renováveis L1 30 30 125,2 0 Engenharia

Informática (regime pós-laboral) L1 30 3 123,7 27 Escola Superior de Ciências Empresariais

Marketing e Comunic. Empresarial (pós-laboral) L1 30 2  28 Gestão da Distribuição e Logística L1 26 3

95,0 23 Informática de Gestão L1 26 0  26 Marketing e Comunicação Empresarial L1 35 19 95,0 16

Contabilidade e Fiscalidade (regime pós-laboral) L1 35 3 109,8 32 Escola Superior de Desporto e Lazer

de Melgaço Desporto e Lazer L1 30 30 130,6 0 Estabelecimento/Curso Grau Vagas  iniciais Colocados

Nota  último  coloc.

Vagas  sobr.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU      Escola Superior de Educação de Viseu      Comunicação Social

L1 70 52 111,9 18 Educação Ambiental L1 30 10 109,7 20 Educação Social L1 65 25 105,6 40 Artes

Plásticas e Multimédia L1 32 32 124,9 0 Animação Cultural L1 26 2 117,2 24 Desporto e Actividade

Física L1 32 32 126,9 0 Educação Básica L1 72 28 100,0 44 Publicidade e Relações Públicas L1 70 50

108,0 20 Escola Superior de Saúde de Viseu      Enfermagem L1 50 50 142,4 0 Enfermagem (entrada

no 2.º semestre) L1 50 40 113,8 10 Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu Contabilidade e

Administração (regime nocturno) L1 40 13 110,0 27 Engenharia Civil L1 50 15 115,8 35 Engenharia

de Madeiras L1 20 0 100,0 20 Engenharia do Ambiente L1 45 9 123,4 36 Engenharia e Gestão

Industrial L1 35 11 119,3 24 Engenharia Electrotécnica L1 55 7 129,7 48 Engenharia Informática L1

53 28 115,1 25 Engenharia Mecânica L1 45 21 111,1 24 Gestão de Empresas L1 65 47 109,7 18

Marketing L1 42 1 105,0 25 Turismo L1 45 35 105, 10 Tecnologias e Design de Multimédia L1 45 32

104,1 13 Gestão de Empresas (regime pós-laboral) L1 35 6 108,4 29 Escola Superior Agrária de Viseu

    Ecologia e Paisagismo L1 25 2 131,9 23 Enfermagem Veterinária L1 45 38 119,5 7 Engenharia

Agronómica L1 25 7 121,7 18 Engenharia Alimentar L1 40 5 115,6 35 Engenharia Zootécnica L1 25 7

110,0 18 Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego Serviço Social (regime pós-laboral) L1 50

1 121,8 49 Contabilidade e Auditoria (regime pós-laboral) L1 55 0  55 Contabilidade e Auditoria L1 25

3  22 Engenharia Informática e Telecomunicações L1 25 4 112,6 21 Gestão e Informática L1 25 2

145,2 23 Gestão Turística, Cultural e Patrimonial L1 25 11 127,8 14 Informação Turística L1 20 6 96,0

14 Serviço Social L1 30 30 124,9 0 Secretariado de Administração (regime nocturno) L1 55 2 122,1 53

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR      Escola Superior de Gestão de Tomar      Gestão de Empresas

L1 50 12 108,0 38 Gestão e Administração de Serviços de Saúde L1 30 3 120,5 27 Auditoria e

Fiscalidade L1 25 5 123,0 20 Gestão de Rec. Humanos e Comport. Organizacional L1 35 10 110,0 25

Gestão Turística e Cultural L1 35 3 105,0 32 Gestão e Administração Bancária (pós-laboral) L1 25 4

114,5 21 Gestão de Empresas (regime pós-laboral) L1 15 2 114,5 13 Escola Superior de Tecnologia de

Tomar      Eng. Electrotécn. e de Computad. (reg. pós-laboral) L1 10 1 121,2 9 Engenharia Civil L1 45

2 123,7 43 Engenharia do Ambiente e Biológica L1 30 6 119,3 24 Engenharia Electrotécnica e de

Computadores L1 40 2 121,0 38 Engenharia Informática L1 50 8 135,8 42 Engenharia Química e

Bioquímica L1 25 3 139,4 22 Conservação e Restauro L1 35 16 110,0 19 Artes Plásticas - Pintura e
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Intermédia L1 30 5 124,3 25 Design e Tecnologia das Artes Gráficas L1 45 22 112,6 23 Fotografia L1

30 30 119,9 0 Engenharia Civil (regime pós-laboral) L1 10 0  10 Gestão do Território L1 30 3 114,1 27

Escola Superior de Tecnologia de Abrantes      Comunicação Social L1 35 21 109,3 14 Engenharia

Mecânica L1 25 2  23 Tecnologias de Informação e Comunicação L1 30 0  30 Vídeo e Cinema

Documental L1 30 22 115,6 8       ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA Serviço Social

(regime pós-laboral) L1 35 35 125,0 0 Finanças e Contabilidade L1 80 80 144,3 0 Sociologia (regime

pós-laboral) L1 35 34 95,0 1 Eng. Telecomunic. e Informática (reg. pós-laboral) L1 35 14 109,5 21

Informática e Gestão de Empresas (reg.pós-laboral) L1 35 33 111,0 2 Antropologia (regime pós-

laboral) L1 25 9 112,5 16 Ciência Política L1 40 40 146,5 0 Economia L1 8 8 155,0 0 Engenharia de

Telecomunicações e Informática L1 60 60 120,5 0 Engenharia Informática L1 60 60 125,0 0 Gestão L1

200 200 158, 0 Gestão de Marketing L1 40 40 150,5 0 Gestão de Recursos Humanos L1 40 40 155,0 0

Gestão e Engenharia Industrial L1 40 40 143,5 0 Informática e Gestão de Empresas L1 60 60 132,5 0

Psicologia L1 70 70 148,0 0 Sociol 70 70 132,5 0 Arquitectura MI 50 50 153,5 0 Antropologia L1 40 40

123, 0 História Moderna e Contemporânea L1 40 28 108,0 12       ESCOLA SUPERIOR DE

ENFERMAGEM DE COIMBRA Enfermagem L1 320 320 145,6 0       ESCOLA SUPERIOR DE

ENFERMAGEM DE LISBOA Enfermagem L1 300 300 145,8 0       ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM

DO PORTO     Enfermagem L1 270 270 155,5 0 ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO

ESTORIL    Informação Turística (regime pós-laboral) L1 25 13 109,8 12 Prod. Alimentar em

Restauração (reg. pós-laboral) L1 40 40 123,4 0 Direcção e Gestão Hoteleira L1 60 60 159,0 0 Gestão

do Lazer e Animação Turística L1 40 40 147,0 0 Gestão Turística L1 60 60 151,8 0 Informação

Turística L1 40 40 143,4 0 Produção Alimentar em Restauração L1 40 40 145,2 0 Direcção e Gestão

Hoteleira (regime pós-laboral) L1 40 40 141,2 0 Gestão do Lazer e Animação Turística (pós-laboral) L1

40 40 126,4 0 Gestão Turística (regime pós-laboral) L1 45 45 130,2 0       ESCOLA SUPERIOR

NÁUTICA INFANTE D. HENRIQUE Engenharia de Máquinas Marítimas (reg. nocturno) L1 30 3 123,9 27

Engenharia de Máquinas Marítimas L1 35 9 115,5 26 Engenharia de Sistemas Electrónicos Marítimos

L1 25 4 118,2 21 Pilotagem L1 28 28 132,7 0 Gestão de Transportes e Logística L1 35 13 112,3 22

Gestão Portuária L1 20 15 110,0 5 Estabelecimento/Curso Grau Vagas  iniciais Colocados Nota  último

coloc.

Vagas  sobr.

Estabelecimento/Curso Grau Vagas  iniciais Colocados Nota  último  coloc.

Vagas  sobr.

Estabelecimento/Curso Grau Vagas  iniciais Colocados Nota  último  coloc.

Vagas  sobr.

Notas:  1. A ausência de nota de  candidatura do último colocado  no contingente geral resulta da

ausência de colocados neste  contingente (embora possam  ter sido colocados estudantes  nesse par

estabelecimento/curso  noutros contingentes); 2. Na 2.ª fase são colocadas a  concurso: a) As vagas

sobrantes da 1.ª fase  do concurso; b) As vagas sobrantes dos  concursos especiais (Decreto-Lei  n.º

393-B/99, de 2 de Outubro); c) As vagas ocupadas na 1.ª  fase do concurso em que não  se

concretizou a matrícula e  inscrição, com excepção das  vagas adicionais criadas para  os candidatos

sem classificação  final de ensino secundário; d) As vagas libertadas em  consequência da recolocação
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de estudantes colocados na 1.ª  fase, com excepção das vagas  adicionais criadas para os  candidatos

sem classificação  final de ensino secundário;  depois de deduzidas: e) As vagas adicionais criadas

para desempate; f) As vagas que, até ao início da  seriação dos candidatos, sejam  utilizadas no

atendimento de  reclamações.

3. Quando, tendo sobrado  vagas na 1.ª fase do concurso,  o resultado das deduções atrás  referidas

conduza a um valor  igual a zero ou negativo, o  número de vagas colocado a  concurso é um.

4. Tendo em vista corresponder à  procura efectivamente verificada,  as instituições de ensino superior

 podem aprovar novas vagas  para os seus cursos, a colocar  a concurso na 2.ª fase, quando

demonstrem: – A existência de procura, em  1.ª opção, na 1.ª fase, superior à  oferta de vagas na

instituição; – A existência de procura,  em 1.ª opção, na 1.ª fase, na  respectiva área de formação

sem a correspondente oferta no  conjunto da rede pública; – Dispor de condições  adequadas,

designadamente  em recursos humanos e  materiais, para o aumento do  número de vagas.

Abreviaturas L1  Licenciatura (Organizada  de acordo com os princípios  decorrentes do processo de

Bolonha.) MI  Ciclo de estudos integrado de  mestrado (Organizado de acordo  com os princípios

decorrentes do  processo de Bolonha.) PL  Preparatórios: os dois anos  iniciais de um ciclo de estudos

de licenciatura. O estudante que  os conclui prossegue os seus  estudos no estabelecimento de  ensino

com que a instituição onde  frequentou os dois primeiros  anos firmou um protocolo.

PM  Preparatórios: os dois  anos iniciais de um ciclo de  estudos integrado de mestrado.  O estudante

que os conclui  prossegue os seus estudos no  estabelecimento de ensino  com que a instituição onde

frequentou os dois primeiros  anos firmou um protocolo.

Ficha técnica Menos 3 mil colocados  no ensino superior do  que no ano passado Primeira queda em

seis anos  a 91% dos candidatos colocados  na 1.ª fase a 58% fi caram no curso que escolheram a

647 vieram  das Novas Oportunidades a Medicina continua com as notas  mais altas a A lista completa

das colocações Págs. 24 a 32

 

 

Pela primeira vez em seis anos, o número de alunos colocados sofreu redução
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/09/2011

Meio: Público Online - Peso & Medida

Online

URL: http://static.publico.clix.pt/pesoemedida/noticia.aspx?id=1512387&idCanal=74

 

Dos dez cursos com nota mais alta de entrada, oito são de Medicina

 

 18.09.2011 - 00h01 Clara Viana

 

 O número de alunos que conseguiu lugar no ensino superior diminui este ano, o que já não sucedia

desde 2005. Foram colocados na 1.ª fase 42243 candidatos, menos 3349 do que em 2010.
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 Questionado pelo PÚBLICO, o director-geral do Ensino Superior, António Morão Dias, atribuiu esta

quebra ao facto de se terem candidatado, na 1.ª fase, menos 5279 alunos. Dos 46.899 que se

apresentaram foram colocados 91%, o que constitui a maior percentagem dos últimos anos, frisa.

 

 "Esperamos que o número aumente na 2.ª fase do concurso", afirma Morão Dias. À 2.ª fase, que

decorrerá entre 19 e 30 deste mês, podem candidatar-se não só os alunos que não foram colocados

agora, como aqueles que ainda não estavam em condições de o fazer no início do concurso, em

Agosto, por não saberem ainda se tinham concluído o ensino secundário. São os estudantes que se

apresentaram na segunda fase dos exames nacionais e este ano o seu número aumentou.

 

 Dos que já foram colocados, 62% escolheram o ensino universitário e 38% o ensino politécnico. No

primeiro foram colocados 26.321 alunos; no segundo 15.922.

 

 No conjunto foram disponibilizados 53.500 lugares no ensino superior, cerca de mais 100 do que em

2010. Metade dos 1151 cursos existentes no ensino universitário e politécnico esgotaram as vagas na

1.ª fase. Doze cursos não conseguiram atrair nenhum candidato e em 438 o número de colocados foi

inferior a 20.

 

 A Universidade do Porto voltou a ser a instituição com maior número de alunos colocados (4130),

tendo preenchido 99% das suas vagas. Em segundo e terceiro lugar, no que respeita a número de

colocados, ficaram, respectivamente, a Universidade Técnica de Lisboa (3533) e a Universidade de

Lisboa (3453). Preencheram 94 e 88% das suas vagas.

 

 As escolas de Enfermagem de Coimbra, Lisboa e Porto ficaram com 100% das suas vagas

preenchidas; a escola superior de Hotelaria do Estoril com 99%, a Universidade de Coimbra com 97%

e o ISCTE, em Lisboa, com 96%. No outro extremo, o Instituto Politécnico do Tomar apenas

preencheu 26% dos 715 lugares que disponibilizou.

 

 Direito à frente

 

 A percentagem de estudantes que consegue ficar no curso que escolheu voltou a aumentar: 58%

foram colocados na sua primeira opção, mais três percentuais por comparação com 2010; e 87%

tiveram lugar num das suas três primeiras opções. A área de Ciências Sociais, Comércio e Direito volta

também a ser a que soma mais novos alunos para o 1.º ano. Mais uma vez o curso de Direito da

Universidade de Lisboa foi aquele que disponibilizou mais vagas. Foram 450 e ficaram já todas

preenchidas. O curso de Direito da Universidade de Coimbra foi o segundo com mais vagas (330) e

estes lugares já estão todos ocupados.

 

 A área de Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção foi a segunda com mais alunos
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colocados, mas é também aquela que ainda tem mais vagas para preencher. O que já não acontece na

área de Saúde e Protecção Social, a terceira mais procurada. Os principais cursos de Medicina

esgotaram as vagas na 1.ª fase.

 

 As notas dos últimos colocados nestes cursos oscilaram entre 18,1 e 18,6 (numa escala de 0 a

 

 20). Dos dez cursos com nota mais alta de entrada, oito são de Medicina. Bioengenharia e

Arquitectura da Universidade do Porto são os "intrusos" neste top.

 

 Das áreas de classificação dos cursos, Agricultura foi a menos procurada, registando-se apenas 706

entradas, com cerca de 500 vagas a sobrar para a segunda fase. Em 33 cursos, como Ciências da

Educação e Formação na Universidade do Algarve ou Gestão da Qualidade na Universidade de Aveiro,

as notas dos últimos colocados foram inferiores a 10.

 

 Do programa Novas Oportunidades candidataram-se ao ensino superior mais de 700 pessoas depois

de terem realizado, como autopropostos, os exames nacionais do secundário que funcionam como

provas específicas para os cursos que escolheram. A nota de candidatura é a obtida nestes exames.

Foram colocados 647. O Ministério da Educação e Ciência esclarece que foram criadas vagas adicionais

em igual número, de modo a não prejudicar os alunos que concluíram o secundário nas escolas. Em

33 cursos a nota do último colocado oscilou entre 9,5 e 9,9.

 

 Da 1.ª fase do concurso sobraram 11.938 vagas, distribuídas entre o ensino universitário (2710) e

politécnico (9228). O curso de Direito (regime pós-laboral) da Universidade de Lisboa, com 132 vagas,

é aquele que ainda tem mais vagas por preencher.

 

 

Pela primeira vez em seis anos, o número de alunos colocados sofreu redução
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/09/2011

Meio: Público Online

URL: http://www.publico.pt/Educa%C3%A7%C3%A3o/pela-primeira-vez-em-seis-anos-o-
numero-de-alunos-colocados-sofreu-reducao_1512387

 

18.09.2011 - 00:01 Por Clara Viana

 

 Foram colocados na primeira opção 58% dos candidatos

 

 O número de alunos que conseguiu lugar no ensino superior diminui este ano, o que já não sucedia

desde 2005. Foram colocados na 1.ª fase 42243 candidatos, menos 3349 do que em 2010.
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 Questionado pelo PÚBLICO, o director-geral do Ensino Superior, António Morão Dias, atribuiu esta

quebra ao facto de se terem candidatado, na 1.ª fase, menos 5279 alunos. Dos 46.899 que se

apresentaram foram colocados 91%, o que constitui a maior percentagem dos últimos anos, frisa.

 

 "Esperamos que o número aumente na 2.ª fase do concurso", afirma Morão Dias. À 2.ª fase, que

decorrerá entre 19 e 30 deste mês, podem candidatar-se não só os alunos que não foram colocados

agora, como aqueles que ainda não estavam em condições de o fazer no início do concurso, em

Agosto, por não saberem ainda se tinham concluído o ensino secundário. São os estudantes que se

apresentaram na segunda fase dos exames nacionais e este ano o seu número aumentou.

 

 Dos que já foram colocados, 62% escolheram o ensino universitário e 38% o ensino politécnico. No

primeiro foram colocados 26.321 alunos; no segundo 15.922.

 

 No conjunto foram disponibilizados 53.500 lugares no ensino superior, cerca de mais 100 do que em

2010. Metade dos 1151 cursos existentes no ensino universitário e politécnico esgotaram as vagas na

1.ª fase. Doze cursos não conseguiram atrair nenhum candidato e em 438 o número de colocados foi

inferior a 20.

 

 A Universidade do Porto voltou a ser a instituição com maior número de alunos colocados (4130),

tendo preenchido 99% das suas vagas. Em segundo e terceiro lugar, no que respeita a número de

colocados, ficaram, respectivamente, a Universidade Técnica de Lisboa (3533) e a Universidade de

Lisboa (3453). Preencheram 94 e 88% das suas vagas.

 

 As escolas de Enfermagem de Coimbra, Lisboa e Porto ficaram com 100% das suas vagas

preenchidas; a escola superior de Hotelaria do Estoril com 99%, a Universidade de Coimbra com 97%

e o ISCTE, em Lisboa, com 96%. No outro extremo, o Instituto Politécnico do Tomar apenas

preencheu 26% dos 715 lugares que disponibilizou.

 

 Direito à frente

 

 A percentagem de estudantes que consegue ficar no curso que escolheu voltou a aumentar: 58%

foram colocados na sua primeira opção, mais três percentuais por comparação com 2010; e 87%

tiveram lugar num das suas três primeiras opções. A área de Ciências Sociais, Comércio e Direito volta

também a ser a que soma mais novos alunos para o 1.º ano. Mais uma vez o curso de Direito da

Universidade de Lisboa foi aquele que disponibilizou mais vagas. Foram 450 e ficaram já todas

preenchidas. O curso de Direito da Universidade de Coimbra foi o segundo com mais vagas (330) e

estes lugares já estão todos ocupados.

 

 A área de Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção foi a segunda com mais alunos

Página 41



A42

colocados, mas é também aquela que ainda tem mais vagas para preencher. O que já não acontece na

área de Saúde e Protecção Social, a terceira mais procurada. Os principais cursos de Medicina

esgotaram as vagas na 1.ª fase.

 

 As notas dos últimos colocados nestes cursos oscilaram entre 18,1 e 18,6 (numa escala de 0 a

 

 20). Dos dez cursos com nota mais alta de entrada, oito são de Medicina. Bioengenharia e

Arquitectura da Universidade do Porto são os "intrusos" neste top.

 

 Das áreas de classificação dos cursos, Agricultura foi a menos procurada, registando-se apenas 706

entradas, com cerca de 500 vagas a sobrar para a segunda fase. Em 33 cursos, como Ciências da

Educação e Formação na Universidade do Algarve ou Gestão da Qualidade na Universidade de Aveiro,

as notas dos últimos colocados foram inferiores a 10.

 

 

Ciências Sociais foi área mais procurada pelos candidatos ao concurso de acesso
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/09/2011

Meio: SIC Notícias Online

Jornalistas: Sandra Varandas

URL: http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2011/09/18/ciencias-sociais-foi-area-mais-procurada-
pelos-candidatos-ao-concurso-de-acesso?service=print

 

Data de Publicação: Sep 18, 2011 12:02 AM

 

 Última actualização: Sep 18, 2011 12:02 AM

 

 A área de Ciências Sociais, Comércio e Direito foi a preferida pelos alunos no concurso de acesso ao

ensino superior deste ano, com mais de doze mil colocações, segundo dados do Ministério da

Educação e Ciência (MEC).

 

 A área de Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção foi a segunda nas preferências dos

alunos, com mais de nove mil colocações, seguindo-se Saúde, com cerca de 7500 entradas. Das áreas

principais de classificação dos cursos, a Agricultura foi a menos procurada, registando-se apenas 706

entradas, com cerca de 500 vagas a sobrar para a segunda fase.

 

 Este ano entram 42243 alunos na primeira fase, de entre 46.636 candidatos aceites ao concurso. Em

2010 entraram 45.592 na primeira fase, de 51.842 candidaturas aceites. Com 53.500 vagas

disponíveis no total, sobraram para a segunda fase mais de 3500 vagas quer na área de Ciências
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Sociais quer de Engenharia.

 

 Enquanto as notas mais altas de entrada se registaram nos cursos de Medicina -- a rondar os 18

valores - , no outro lado do espectro estão cursos com médias de entrada inferiores a 10, como

Ciências da Educação e Formação na Universidade do Algarve ou Gestão da Qualidade na Universidade

de Aveiro.

 

 De 19 a 30 de setembro decorre a segunda fase do concurso, cujos resultados serão divulgados a 06

de outubro.

 

 Lusa

 

Sandra Varandas

 

 

Desce número de entradas nas universidades

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 18/09/2011

Meio: Correio da Manhã - Ensino

Superior

Jornalistas: André Pereira

Bernardo Esteves

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Acesso ao Ensino Superior: 58% dos candidatos na 1? opção
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/09/2011

Meio: Universia.pt

URL: http://noticias.universia.pt/vida-universitaria/noticia/2011/09/18/868089/acesso-ao-
ensino-superior-58-dos-candidatos-na-1-opco.html

 

18/09/2011

 

 Das 54.068 vagas disponibilizadas este ano pelas instituições de ensino superior, e que equivale a

apenas mais 82 do que no ano passado, ficaram colocados 42243 alunos, menos 3349 do que em

2010.
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 Foto: MCTES

 

 As vagas para 2011-2012 no ensino superior público distribuem-se por 1.181 cursos, dos quais 176

em regime pós-laboral e 10 no sistema de ensino a distância

 

 Das 46.899 candidaturas apresentadas, 91% teve colocação nesta 1? fase

 

 António Morão Dias, director-geral do Ensino Superior, , atribui esta quebra ao facto de se terem

candidatado, na 1.ª fase, menos 5279 alunos. Dos 46.899 que se apresentaram foram colocados 91%,

o que constitui a maior percentagem dos últimos anos.

 

 "Esperamos que o número aumente na 2.ª fase do concurso", afirmou Morão Dias. ao Público .

 

 A 2.ª fase, começa esta 2ª feira e termina a 30 de setembro, e está aberta a alunos que não ficaram

colocados agora, bem como àqueles que ainda não estavam em condições de o fazer no início do

concurso, em agosto, por não saberem ainda se tinham concluído o ensino secundário. São os

estudantes que se apresentaram na segunda fase dos exames nacionais e este ano o seu número

aumentou.

 

 Dos que já foram colocados, 62% escolheram o ensino universitário e 38% o ensino politécnico. No

primeiro foram colocados 26.321 alunos; no segundo 15.922.

 

 No conjunto foram disponibilizados 53.500 lugares no ensino superior, cerca de mais 100 do que em

2010. Metade dos 1151 cursos existentes no ensino universitário e politécnico esgotaram as vagas na

1.ª fase. Doze cursos não conseguiram atrair nenhum candidato e em 438 o número de colocados foi

inferior a 20.

 

 A Universidade do Porto voltou a ser a instituição com maior número de alunos colocados (4130),

tendo preenchido 99% das suas vagas. Em segundo e terceiro lugar, no que respeita a número de

colocados, ficaram, respectivamente, a Universidade Técnica de Lisboa (3533) e a Universidade de

Lisboa (3453). Preencheram 94 e 88% das suas vagas.

 

 As escolas de Enfermagem de Coimbra, Lisboa e Porto ficaram com 100% das suas vagas

preenchidas; a escola superior de Hotelaria do Estoril com 99%, a Universidade de Coimbra com 97%

e o ISCTE, em Lisboa, com 96%. No outro extremo, o Instituto Politécnico do Tomar apenas

preencheu 26% dos 715 lugares que disponibilizou.

 

 A percentagem de estudantes que consegue ficar no curso que escolheu voltou a aumentar: 58%

foram colocados na sua primeira opção, mais três percentuais por comparação com 2010; e 87%
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tiveram lugar num das suas três primeiras opções. A área de Ciências Sociais, Comércio e Direito volta

também a ser a que soma mais novos alunos para o 1.º ano. Mais uma vez o curso de Direito da

Universidade de Lisboa foi aquele que disponibilizou mais vagas. Foram 450 e ficaram já todas

preenchidas. O curso de Direito da Universidade de Coimbra foi o segundo com mais vagas (330) e

estes lugares já estão todos ocupados.

 

 A área de Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção foi a segunda com mais alunos

colocados, mas é também aquela que ainda tem mais vagas para preencher. O que já não acontece na

área de Saúde e Protecção Social, a terceira mais procurada. Os principais cursos de Medicina

esgotaram as vagas na 1.ª fase.

 

 As notas dos últimos colocados nestes cursos oscilaram entre 18,1 e 18,6 (numa escala de 0 a

 

 20). Dos dez cursos com nota mais alta de entrada, oito são de Medicina. Bioengenharia e

Arquitectura da Universidade do Porto são os "intrusos" neste top.

 

 Das áreas de classificação dos cursos, Agricultura foi a menos procurada, registando-se apenas 706

entradas, com cerca de 500 vagas a sobrar para a segunda fase. Em 33 cursos, como Ciências da

Educação e Formação na Universidade do Algarve ou Gestão da Qualidade na Universidade de Aveiro,

as notas dos últimos colocados foram inferiores a 10.

 

 Do programa Novas Oportunidades candidataram-se ao ensino superior mais de 700 pessoas depois

de terem realizado, como autopropostos, os exames nacionais do secundário que funcionam como

provas específicas para os cursos que escolheram. A nota de candidatura é a obtida nestes exames.

Foram colocados 647. O Ministério da Educação e Ciência esclarece que foram criadas vagas adicionais

em igual número, de modo a não prejudicar os alunos que concluíram o secundário nas escolas. Em

33 cursos a nota do último colocado oscilou entre 9,5 e 9,9. Da 1.ª fase do concurso sobraram 11.938

vagas, distribuídas entre o ensino universitário (2710) e politécnico (9228). O curso de Direito (regime

pós-laboral) da Universidade de Lisboa, com 132 vagas, é aquele que ainda tem mais vagas por

preencher.

 

 Para Alberto Amaral, presidente da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), o

número de vagas disponibilizado terá sido suficiente para satisfazer as necessidades do país.

 

 Em declarações à Lusa aquando da divulgação do número de vagas disponibilizadas para o ensino

superior público, em  julho de 2011,  Alberto Amaral, defendeu que a evolução das vagas destinadas

aos estudantes que concluem o ensino secundário reflete ainda a queda demográfica nacional. A

passagem da escolaridade obrigatória para 12 anos poderá, no entanto, vir a ditar dentro de alguns

anos um aumento da procura.
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 Fonte:Universia, MCTES, Público

 

 

Jornadas científicas

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 17/09/2011

Meio: Correio da Manhã - Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

«Desafios em Contraceção» é tema de reunião científica na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/09/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=119950

 

A Sociedade Portuguesa da Contracepção (SPDC) vai promover a sua 2.ª reunião científica anual,

dedicada ao tema Desafios em Contraceção e marcada para os dias 23 e 24 de setembro, na

Universidade do Algarve, em Faro.

 

 No primeiro dia do encontro, realizam-se workshops formativos e apresentação de comunicações

livres.

 

 Temas como saúde sexual e reprodutiva em Portugal, educação sexual, práticas contracetivas em

diferentes culturas, contraceção em mulheres com comportamento aditivo e controvérsias em

contraceção, serão discutidos no segundo dia, em conferências, palestras e debates com a presença

de vários peritos nacionais e internacionais.

 

 O especialista Daniel Sampaio estará presente para falar sobre educação sexual em Portugal, no

passado, presente e futuro.

 

 Uma perspetiva nacional e outra regional, no caso, o Algarve, sobre as várias vertentes da saúde

sexual e reprodutiva, é o propósito de uma das mesas redondas.

 

 Para terminar o evento, um "prós e contras" sobre vários métodos contracetivos, onde se pretende

uma participação ativa e uma discussão com todos os participantes da reunião.
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 "Estamos certos que 2.ª Reunião será interessante para todos os colegas que pretendam aumentar,

atualizar os seus conhecimentos e partilhar a sua experiência na área da saúde sexual e reprodutiva",

destacou o presidente da SPDC, David Rebelo.

 

 Redacção/RS

 

 07:56 sábado, 17 setembro 2011

 

 

Ciências Sociais foi área mais procurada pelos candidatos ao concurso de acesso
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/09/2011

Meio: i Online

URL: http://www.ionline.pt/conteudo/150157-ciencias-sociais-foi-area-mais-procurada-pelos-
candidatos-ao-concurso-acesso

 

A área de Ciências Sociais, Comércio e Direito foi a preferida pelos alunos no concurso de acesso ao

ensino superior deste ano, com mais de doze mil colocações, segundo dados do Ministério da

Educação e Ciência (MEC).

A área de Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção foi a segunda nas preferências dos

alunos, com mais de nove mil colocações, seguindo-se Saúde, com cerca de 7500 entradas.

Das áreas principais de classificação dos cursos, a Agricultura foi a menos procurada, registando-se

apenas 706 entradas, com cerca de 500 vagas a sobrar para a segunda fase.

Este ano entram 42243 alunos na primeira fase, de entre 46.636 candidatos aceites ao concurso. Em

2010 entraram 45.592 na primeira fase, de 51.842 candidaturas aceites.

Com 53.500 vagas disponíveis no total, sobraram para a segunda fase mais de 3500 vagas quer na

área de Ciências Sociais quer de Engenharia.

Enquanto as notas mais altas de entrada se registaram nos cursos de Medicina -- a rondar os 18

valores - , no outro lado do espectro estão cursos com médias de entrada inferiores a 10, como

Ciências da Educação e Formação na Universidade do Algarve ou Gestão da Qualidade na Universidade

de Aveiro.

De 19 a 30 de setembro decorre a segunda fase do concurso, cujos resultados serão divulgados a 06

de outubro.
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Santiago ajuda futuros médicos no hospital do litoral

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 17/09/2011

Meio: Sem Mais Jornal

 

O exeCutIVO de Vítor proença  assinou um contrato de comodato  com o núcleo de estudantes de

medicina da associação académica da universidade do algarve  para a cedência de um apartamento

em Vila nova de Santo andré.

a cedência destina-se à habituação exclusiva de alunos do Curso  de medicina da universidade do

algarve durante os estágios de  Cirurgia Geral no Hospital do Litoral  alentejano epe, sob a orientação

do clínico Carlos de Sousa.  Os estágios  terão uma  duração de quatro semanas, para  grupos de

quatro estudantes de  cada vez, e por um período total  de 32 semanas, o último em Julho  de 2012.

a Direcção do Curso de medicina da ualg escolheu o Serviço  de Cirurgia Geral do HLa.epe para  os

estágios de Cirurgia Geral, com  base na excelência dos serviços  médicos nele prestados e na

adequação da actividade do Serviço  aos objectivos pedagógicos do  Curso de medicina.

À semelhança do que já aconteceu na altura da vinda para o  concelho, de quatro médicos  cubanos, a

autarquia santiaguense acedeu de imediato ao  pedido feito pela universidade,  sendo que as despesas

decorrentes do fornecimento e  consumo de água, energia eléctrica e gás são da responsabilidade de

cada um dos alunos.  Santiago ajuda futuros médicos no hospital do litoral             Um dos apoios é a

habitação Ar qui v o

 

 

Abertura da Conferência Europeia de Criatividade e Inovação com Carlos Mendes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/09/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51071&tnid=5

 

Cultura

 

 Carlos Mendes

 

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

em várias ações distribuídas por diferentes pontos da região algarvia, num raio de 30 quilómetros

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

Superior de Saúde da Universidade do Algarve, o Auditório do Castelo de Loulé, o Museu da Cidade de

Faro, o Museu do Traje de São Brás de Alportel, as Aldeias da Tôr e Querença, entre outros.
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 Este evento, que decorre de 14 a 17 de setembro, conta com a participação de mais de meia centena

dos maiores especialistas mundiais nas temáticas da criatividade e inovação distribuídos, ao longo dos

3 dias do evento, por 30 workshops, 15 conferências e 6 painéis temáticos. Para além disto, o

programa inclui ainda espetáculos, festas, instalações e provas gastronómicas.

 

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

Neste espetáculo, de caráter inovador, o público é convidado a participar, assumindo-se como o seu

principal protagonista na interpretação da peça Nabucco do compositor Giuseppe Verdi.

 

 Mas a participação de Carlos Mendes neste evento não fica por aqui. Neste mesmo dia está

igualmente agendada uma atuação do artista na Festa da Aldeia da Tôr que, juntamente com outros

artistas e com a colaboração da companhia de teatro Ao Luar e da companhia de dança Pálinka, irão

recriar o ambiente do filme ??Jour de Fête?? de Jacques Tati, em integração com toda a comunidade,

na realização de um evento original de carácter lúdico / cultural.

 

 Falámos com Carlos Mendes e ficámos a saber o que o levou a unir-se a este projeto pioneiro.

 

 1 - O seu nome encontra-se associado ? 12ª conferência europeia de criatividade e inovação, o que o

levou a unir-se a este projeto inovador?

 

 CM - Quando o convite me foi dirigido pelo Fernando Sousa , pensei que estava a entrar num filme do

fantástico de proporções indetermináveis. Finalmente acalmei quando percebi que se tratava de um

desafio a minha criatividade.

 

 Trantando-se da 12ª Conferência Europeia de Criatividade e Inovação, ECCI XII, não restavam

duvidas que qualquer coisa que se pensasse teria de ter uma forte componente criativa e

consequentemente inovadora..

 

 Para mim o acto criativo é o mais apetecivel, o que mais me põe á prova, que me desafia. Eu gosto

de correr riscos. Por isso, aceitei. Vou correr o risco!!!

 

 2 - Fale-nos um pouco do espetáculo de abertura da ECCI XII. Ele decorre em moldes um pouco

distintos do habitual, em que irá afinal consistir e o que podemos esperar dele?

 

 CM - Não irei, como deve entender, desvendar aquilo que se pretende venha a ser uma surpresa para

todos. Recordo a propósito de que foi para ser surpreendente que Verdi escondeu a celebre área "la

donna é mobile?? da opera Rigolleto até ao dia da estreia. Eu também e salvas as devidas distâncias

irei reservar um pouco o que se irá passar, para ser surpreendente.
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 Contudo digo-lhe que é duma criatividade e de uma inovação extraordinária.vou levantar um pouco o

veu ... convidadarei todos os conferencistas a no palco do Teatro das Figuras de Faro integrar uma

grande orquestra e um coro, que irá obrigatoriamente interpretar da opera Nabucco do compositor

Giuseppe Verdi a celebre área "Va pensiero??. É excitante não é? Eu também acho. Mas mais não

digo!

 

 3 - Já na festa da Aldeia da Tôr teremos o privilégio de assistir ? sua atuação. Que surpresas nos

reservou para essa noite?

 

 CM - Estou neste momento em digressão com um espectáculo intitulado IBERIA. Eu e o meu piano

interpretaremos as minhas mais significativas obras musicais.

 

 4 - As questões colaborativas tem sido associadas geralmente ao mundo empresarial. Que

importância terão, para si, estes temas no mundo artístico?

 

 CM- Não creio que exista uma grande diferença entre esses dois mundos. O mundo artístico sempre

foi um mundo empresarial. Contudo no mundo artístico falta aquilo que no mundo empresarial existe

em "quantidades industriais?? .Gestores. Não me recordo em quase 50 de actividade artística de ver

algum gestor interessado na "industria?? artístico-musical. Também se poderá por a questão ..mas

existe em Portugal "industria artístico-musical??. A ver vamos se conseguiremos ser suficiente

criativos e inovadores para a desenvolver ?

 

 5 - Do seu ponto de vista, que papeis poderão a criatividade e inovação desempenhar, no

desenvolvimento e na procura de soluções para uma sociedade que vive actualmente imensas

dificuldades e desafios?

 

 CM- A criatividade pode ser perversa, e em más mãos, poderá servir interesses menos saudáveis e

perigosos. Não nos esqueçamos dessa frase ? partida tão criativa : "Deixem funcionar os

mercados??!!!e vejam no que deu.

 

 Porem a verdade é que em todos os grandes temas da Histórias (ciência, filosofia, politica..), a

criatividade, a inovação (em boas mãos )sempre contribuíram para os grandes avanços civilizacionais.

 

 Como diz o Poeta Antonio Gedeão -"sempre que um homem sonha o mundo pula e avança..??

 

 No campo das Artes e em particular da Musica é notória a relação directa da criatividade com o seu

desenvolvimento.

 

 12 de Setembro de 2011 | 20:26
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 barlavento

 

 

Bolsa de Investigação (m/f)(16-09-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/09/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=42823&bl=1&viewall=true

 

CCMAR

 

 Anúncio para atribuição de Bolsa de Investigação

 

 No âmbito do projecto PTDC/CVT/102481/2008

 

 Ref. ª: CCMAR/BI/0041/2011

 

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

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

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

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

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

condições:

 

 Funções a desempenhar:

 

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

 

 . Preparação de ensaios de reprodução controlada

 

 . Participação em experiências de permeabilização de embriões de peixe zebra e linguado, tal como a

posterior análise por ensaios fluorimétricos e microscopia;

 

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

 

 . Recolha de amostras e preparação de ácidos nucleicos;

 

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

Investigador Auxiliar do CCMAR.
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 Requisitos:

 

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

 

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

 

 Critérios de avaliação:

 

 1. Media de Licenciatura em área relevante - 30%

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 Condições da bolsa:

 

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

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

em.

 

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

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

 

 Prazos de recepção: De 16 a 30 de Setembro de 2011.

 

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

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

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

eventualmente referências.

 

 Envio de candidaturas: As candidaturas devem ser enviadas por email para. ou por correio para

Centro de Ciências do Mar, Ref. ª: CCMAR/BI/0041/2011, Secretariado, Gab. 2.90, Edifício 7,

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

 

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

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

 

 Comissão responsável pela selecção: Doutor Jorge Proença Dias, Investigador Auxiliar do CCMAR e

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

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

(vogal).

 

 Faro, 31 de Agosto de 2011

 

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

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

Twitter em]

 

 

Bolsa de Investigação II (m/f)(16-09-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/09/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=42828&bl=1&viewall=true

 

CCMAR

 

 Anúncio para atribuição de Bolsa de Investigação

 

 No âmbito do projecto PTDC/MAR/105152/2008

 

 Ref. ª: CCMAR/BI/0042/2011

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve - grupo EDGE - Biologia Molecular de Organismos Marinhos,

abre concurso para atribuição de uma bolsa de Investigação no âmbito do projecto

PTDC/MAR/105152/2008, intitulado SPECIAL-K "Efeitos da suplementação nutricional em vitamina K

no crescimento e desenvolvimento esquelético de peixes teleósteos", financiado pela Fundação para a

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

 

 Tarefas a desempenhar:
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 Tarefa 1 - Manutenção de linguado Senegalês e peixe zebra sob condições experimentais em sistemas

de recirculação: limpeza, alimentação, parâmetros ambientais, trocas de água.

 

 Tarefa 2 - Tratamento experimental de larvas e juvenis de peixe-zebra e linguado com alimentos

comerciais compostos enriquecidos

 

 Tarefa 3 - Avaliar os níveis de conteúdo mineral em amostras tratadas

 

 Tarefa 4 - Extracção de ARN e ADN e análise dos níveis de expressão genética por PCR em tempo real

e clonagem de genes por RT-PCR.

 

 Tarefa 5 - Avaliação de deformações esqueléticas em amostras de peixes de tratamentos nutricionais,

através da coloração dupla de osso e cartilagem.

 

 Tarefa 6 - Colaborar na elaboração de relatórios, apresentações públicas.

 

 Orientação Cientifica: Doutor Paulo Jorge Travessa Gavaia, Investigador auxiliar no CCMAR.

 

 Requisitos:

 

 1. Possuir licenciatura em Biologia, Biologia Marinha, Bioquímica, ou área afim.

 

 2. Possuir experiência efectiva em manutenção de circuitos para peixe zebra e linguado

 

 3. Possuir experiência efectiva de trabalho em técnicas de biologia celular e molecular

 

 Critérios de avaliação:

 

 Os candidatos serão avaliados segundo a experiência nos seguintes critérios:

 

 . Licenciatura em área relevante - 30%

 

 . Experiência em trabalho em manutenção de peixe zebra e linguado - 20%

 

 . Experiência em trabalho em técnicas de biologia molecular -20%

 

 . Experiência em trabalho em técnicas de histoquímica  - 20%

 

 . Conhecimentos de informática ao nível do utilizador -5%
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 . Conhecimentos de inglês, escrito e falado -5%

 

 Nota: O Júri reserva-se o direito de, perante dúvidas suscitadas na análise das candidaturas,

contactar/ entrevistar os candidatos para esclarecimentos adicionais.

 

 Condições da bolsa: Duração de 3 meses, com inicio previsto para 24 de Outubro de 2011, em regime

de exclusividade, conforme regulamento de bolsas de investigação científica do CCMAR em. A Bolsa

poderá, eventualmente, ser renovada.

 

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

pelo CCMAR. (745EUR -Licenciado)

 

 Prazos de recepção: De 16 a 30 de Setembro de 2011.

 

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

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

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

eventualmente referências.

 

 Envio de candidaturas: As candidaturas devem ser enviadas para Centro de Ciências do Mar, com a

Ref.ª: CCMAR/BI/0042/2011 por email paraou por correio para Centro de Ciências do Mar,

Secretariado, Gab. 2.90, Edifício 7, Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro. A

recepção só é considerada válida após confirmação por escrito.

 

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

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

 

 Comissão responsável pela selecção: Doutor Paulo Gavaia, Investigador no CCMAR e coordenador do

Projecto (Presidente do Júri), pelo Doutor Vincent Laizé, Investigador no CCMAR (vogal) e pelo Doutor

Luís Conceição Investigador no CCMAR (vogal).

 

 Faro, 31 de Agosto de 2011

 

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

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

Twitter em]
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HOJE EM ANGRA Especialistas discutem agricultura e ambiente
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/09/2011

Meio: União.com

URL: http://www.auniao.com/noticias/ver.php?id=25265

 

Publicado na Sexta-Feira, dia 16 de Setembro de 2011, em Actualidade

 

 O Centro de Estudos de Economia do Atlântico (CEEAplA) da Universidade dos Açores leva hoje a

cabo, no Departamento de Ciências Agrárias desta instituição, em Angra do Heroísmo, um workshop

sobre Modelos de Decisão na Agricultura e Ambiente.

 

 O evento, aberto a todos os profissionais, estudantes e público em geral com interesse nas áreas de

agricultura e ambiente, tem como objectivo o debate te temas relacionados com estas duas temáticas,

contando com a presença de dois oradores espanhóis, Carlos Romero e Laura Riesgo e ainda com

vários especialistas nacionais e estrangeiros.

 

 O dia de actividades começa pelas 9h30 com a sessão de abertura onde estarão presentes Jorge

Medeiros, reitor da Universidade dos Açores, Alfredo Borba, director do Departamento de Ciências

Agrárias, Armando Mendes e Emiliana Silva do CEEAplA e Ana Marta Costa, estando por confirmar

Andreia Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.

 

 A primeira sessão plenária começa pelas 10h30 com coordenação de Emiliana Silva e uma

intervenção de Carlos Romero, da Universidade Técnica de Madrid sobre "

 

 Goal Programming and Multiobjective Programming approaches as a tool for agricultural planning".

 

 A partir das 11h30 têm lugar as intervenções de Nuno Martins da Universidade Católica sobre "A

Agricultura na Estrutura dos Modelos Económicos Clássicos", Jorge Santos e Elsa Negas da

Universidade de Évora sobre "Introdução às Principais Técnicas de Multicritério com Aplicações na Área

de Agricultura", de novo Jorge Santos e Palmira Caseiro, desta vez sobre o tema "Introdução às

técnicas de Data Envelopment Analysis", Emiliana Silva, Armando Mendes e Veska Noncheva com uma

intervenção sobre "Efficient Decisions using DEA" e finalmente, Ana Alexandra da Universidade de

Trás-os-Montes sobre "Modelos de Exploração Agro-pecuária Sustentável em áreas de montanha".

 

 Após o almoço, o programa da tarde arranca com a segunda sessão de comunicações, que tem início

com a intervenção de Maria de Belém Martins, António Xavier e Rui Fragoso das universidade do

Algarve e Évora sobre "An Eco-sustainable Forest Management Model for the Mediterranean Forests -

a multiple criteria approach".
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 Seguem-se, Francisco Silva e Vânia Pimentel do CEEAplA com uma palestra sobre o tema

"Optimização do Serviço de Recolha dos Resíduos Urbanos de Ponta Delgada", Emiliana Silva e

Armando Mendes com "Um Modelo para a Produção Intensiva de Leite nos Açores", Vasco Silva, Luísa

Calado e Tomaz Dentinho "Water Management in Small Agriculture Areas";: Félix Rodrigues e Alonso

Miguel debruçam-se sobre "Modelo para a Avaliação da Vulnerabilidade de um Local à Subida do Nível

Médio da água do Mar" e João Reis e Tomaz Dentinho enceram esta parte do programa com a

aprsentação do estudo "Environmental Constrainston Agricultural Landscape Dynamics: a case study

in Terceira island"

 

 A partir das 15h40 começa nova sessão plenária sobre "Modeling farmers' Decision

 

 utility: an application to irrigation water pricing" com Laura Riesgo da Universidade Pablo de Olavide.

 

 Pelas cinco da tarde, mesa redonda sobre "Logística dos produtos alimentares", com coordenação de

Tomaz Dentinho e a presença de Noé Rodrigues, secretário regional da Agricultura, Félix Rodrigues,

Aura Reggiani, da Universidade de Bolonha, Piet Rietveld da Vrije Universiteit e Moshe Givoni da

Universidade de Oxford, Inglaterra, estando por confirmar a presença do secretário regional do

Ambiente, Álamo Meneses.

 

 A sessão de enceramento deste workshop está marcada para as 19h00, com a presença de Alfredo

Borba, Emiliano Silva, Ana Alexandra Marta e Armando Mendes, estando por confirmar a comparência

de Carlos César, presidente do Governo Regional dos Açores.

 

 

Susana Ferreira candidata-se ao PS/Lagoa

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 15/09/2011

Meio: Barlavento

 

Susana Ferreira  candidata-se  ao PS/Lagoa Susana Ferreira anunciou candadatar-se à presidência da

próxima Comissão Política Concelhia do Partido Socialista de Lagoa. A candidata,  docente e

investigadora da Universidade do Algarve,  desempenhou  diversos cargos partidários a nível  local e

«esteve com Aurélio Marcos  nas autárquicas de 2009». É atualmente vereadora da CM Lagoa.
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"Olheiros" dos Olhos de Água alvo de estudo pioneiro do LNEC

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 15/09/2011

Meio: Jornal do Algarve

Jornalistas: Autor Desconhecido

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

GAJ de Albufeira acolhe exposição de pintura

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 15/09/2011

Meio: Jornal do Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

´O Abstracionismo´, de Daniela Magalhães

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 15/09/2011

Meio: Notícias de Albufeira

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Jornadas de Engenharia e Tecnologia decorrem na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/09/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=119900

 

O Instituto Superior de Engenharia (ISE) da Universidade do Algarve vai organizar as Jornadas de

Engenharia e Tecnologia, nos dias 22 e 23 de setembro, no Campus da Penha, iniciativa inserida num

ciclo de seminários no âmbito da Investigação Aplicada que é desenvolvida nas Universidades do
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Algarve e de Cádiz.

 

 Com estas jornadas, pretende-se proporcionar o diálogo entre investigadores e profissionais de

diferentes áreas de engenharia, possibilitando a divulgação das suas atividades de investigação, de

inovação e desenvolvimento e envolvendo toda a comunidade académica, organismos oficiais e os

vários agentes económicos.

 

 Segundo a comissão organizadora, "a oferta formativa do Instituto Superior de Engenharia da UAlg e

da Escuela Politécnica Superior de Algeciras da Universidade de Cádiz (EPSA) tem bastante em comum

e existe interesse por parte das duas instituições em aprofundar o conhecimento mútuo".

 

 Nesse sentido, já decorreram seminários e reuniões de trabalho, quer sobre as experiências de ensino

no domínio da engenharia, quer sobre a investigação e inovação das temáticas em comum.

 

 Sobre esta parceria, a mesma fonte explica ainda que o programa Erasmus tem servido para "apoiar

esta troca de experiências". As duas instituições estão também a trabalhar num projecto de oferta

conjunta de licenciaturas em Engenharia que venham a conferir um duplo diploma.

 

 Este encontro realiza-se no auditório José Silvestre e nos anfiteatros 0.3 e 0.4 do complexo

pedagógico do Campus da Penha e tem entrada livre.

 

 Mais informações e pedido de certificado deverão solicitados através do endereço eletrónico

mobise@ualg.pt.

 

 Redacção/RS

 

 08:21 quinta-feira, 15 setembro 2011

 

 

Dinis Caetano apresenta tese sobre incubadoras empresariais

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 15/09/2011

Meio: Postal do Algarve

 

UNIVERSIDADE Dinis Caetano apresenta tese  sobre incubadoras empresariais A INCUBAÇÃO DE

EMPRESAS é  considerada um instrumento  de promoção do empreendedorismo através do apoio à

criação e desenvolvimento de  empresas, sobretudo de base  tecnológica. Interessado desde  longa

data no tema, Dinis Caetano concluiu recentemente  o Mestrado em Economia da  Inovação e

Empreendedorismo, na Universidade do Algarve, com a defesa da dissertação  “Incubadoras de
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Empresas e  Modelos de Incubação em Portugal: Incubadoras Regionais  versus Universitárias”.  Na

sua dissertação, Dinis Caetano abordou as  i n c u b a d o r a s  e n q u a n t o  instrumentos de apoio

ao  empreendedorismo.  Em declarações ao POSTAL,  Dinis Caetano defende “uma  aposta clara num

novo paradigma na educação para o  empreendedorismo nas escolas e universidades, de modo  a

suscitar mais empreendedores e jovens com espírito  de iniciativa e foco imediato  no crescimento

económico e  criação de emprego, apesar  das condições económicas  adversas”.  Para Dinis Caetano,

“a  dinamização da economia  do Algarve passa necessariamente por desenhar uma  nova estratégia

de desenvolvimento empresarial sedeada  no empreendedorismo”.

 

 

SPDC: Reunião Científica debate Desafios em Contracepção
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/09/2011

Meio: RCM Pharma.com

URL: http://www.rcmpharma.com/actualidade/saude/15-09-11/spdc-reuniao-cientifica-
debate-desafios-em-contracepcao

 

15/09/2011 - 08:12

 

 A Sociedade Portuguesa da Contracepção (SPDC) promove a sua segunda Reunião Científica anual,

dedicada ao tema "Desafios em Contracepção". A iniciativa decorre nos dias 23 e 24 de Setembro, na

Universidade do Algarve, em Faro, avança comunicado de imprensa.

 

 No primeiro dia do encontro realizam-se workshops formativos e apresentação de comunicações

livres. Temas como Saúde Sexual e Reprodutiva em Portugal, Educação Sexual, Práticas

contraceptivas em diferentes culturas, Contracepção em mulheres com comportamento aditivo e

Controvérsias em contracepção, são discutidos no segundo dia, em conferências, palestras e debates,

com a presença de vários peritos nacionais e internacionais.

 

 "Estamos certos que 2ª Reunião será interessante para todos os colegas que pretendam aumentar,

actualizar os seus conhecimentos e partilhar a sua experiência na área da saúde sexual e reprodutiva",

destaca David Rebelo, presidente da SPDC.

 

 Consulte o programa.
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Praga destrói montados
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/09/2011

Meio: Sol Online

URL: http://sol.sapo.pt/inicio/Sociedade/Interior.aspx?content_id=28552

 

Mais de 90% dos viveiros florestais em Portugal podem estar afectados pelanova praga que apodrece

os sobreiros, as azinheiras e os castanheiros a partir da raiz, condenando-os à morte.

 

 Trata-se de novas estirpes de, uma doença que está a afectar milhares de árvores no país e que,

alertam produtores florestais e biólogos,e ainda não tem cura. A 'sida das árvores', como é conhecida,

está a alarmar os produtores, cada vez mais preocupados com a situação. As más práticas agrícolas e

as condições de clima extremas potenciam o desenvolvimento da epidemia.

 

 Foram encontradas 25 novas espécies denos viveiros florestais analisados por biólogos, revelou ao

SOL o maior especialista na patologia, Thomas Jung, acrescentando que o mesmo se verifica em

Espanha, Alemanha, Hungria, Itália, Áustria e Polónia. Por isso, o investigador alemão avisa que se

não forem tomadas medidas urgentes, estes níveis de infestação levarão a um desastre ecológico

tremendo na Europa.

 

 Segundo o especialista, estes resultados revelam não só as falhas no controlo à circulação de plantas

na Europa, mas também nas quarentenas a que as jovens árvores deveriam ser sujeitas, de acordo

com a legislação comunitária. O comércio internacional de plantas veio colocar a floresta nativa em

risco porque trouxe estirpes mais agressivas contra as quais as nossas árvores não têm defesas,

explica Marília Horta, investigadora da Universidade do Algarve.

 

 Há árvores plantadas há cinco anos que já estão completamente mortas, lamenta Jorge Turíbio,

proprietário de 400 hectares de montado de sobro e de azinho na zona do Guadiana, e membro da

Associação de Produtores de Porco Preto de Barrancos.

 

 Miguel Vieira, da Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão (APFSC), por seu lado, diz

que nas fronteiras não há controlo absolutamente nenhum às árvores importadas para reflorestação. E

muitas destas árvores são portadoras do fungo, espalhando a doença: Mais de 5% das árvores

plantadas entre 2000 e 2007 morreram ou porque não se adaptaram ou porque estavam afectadas.

 

 Ao SOL, fonte oficial da Autoridade Florestal Nacional (AFN) nega a falta de controlo, garantindo que

a entrada de plantas no espaço comunitário obriga ao acompanhamento do certificado fitossanitário,

documento que atesta as boas condições das plantas, e de inspecção fitossanitária, no local de

entrada. Além disso, a mesma fonte assegura que os inspectores do Ministério da Agricultura, Mar,
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Ambiente e Ordenamento do Território visitam periodicamente os viveiros.

 

 Em Portugal, a praga de (estirpe que já existe há vários anos no país) é já visível de Norte a Sul e

está alarmar os proprietários de azinho e de sobro, sobretudo no Alentejo e no Algarve. As folhas

começam a secar nas árvores e, de repente, é demasiado tarde, lamenta Jorge Turíbio, dono de duas

propriedades de 200 hectares cada com montado de azinho e de sobro. Este empresário diz que o

problema está a alastrar-se na margem esquerda do Guadiana. Todos os anos, morrem 2 a 3% das

nossas árvores, o que representa milhares de euros de prejuízo, estima, recordando que há cerca de

dois anos foi obrigado a arrancar mais de mil sobreiros para controlar a praga. Sem qualquer efeito.

 

 De resto, em todas as propriedades da zona, estão a morrer árvores, centenárias e jovens. A Sul, os

produtores florestais deparam-se com o mesmo problema. A situação é gravíssima, assegura Miguel

Vieira, da APFSC, que congrega 400 associados na Serra do Caldeirão. A taxa de mortalidade do

sobreiral naquela zona, calcula, chega aos 25%. Pelos menos 20 mil hectares de montado estão

mortos ou a morrer. O problema, lamenta o produtor, é que não existe uma estratégia nacional para

controlar a epidemia, ou medidas para ajudar os produtores a prevenir os ataques da planta.

 

 Helena Bragança, do Instituto Nacional de Recursos Biológicos, explica que, apesar de haver um

produto (o Fosetil de Alumínio) que ajuda a combater o fungo - pois torna as árvores mais fortes -, o

controlo da doença só pode ser feito com prevenção.

 

 Os produtores devem evitar práticas que mobilizem solos contaminados, impedindo a circulação de

pessoas em áreas afectadas, como fazem os australianos (onde o problema tem grande proporção),

desinfectar alfaias e pneus, controlar os viveiros que produzem plantas para a floresta e restringir a

importação de plantas envasadas, diz a responsável.

 

 

´Sida das árvores´ destrói montados
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/09/2011

Meio: Sol Online

URL: http://sol.sapo.pt/inicio/Sociedade/Interior.aspx?content_id=28552

 

Mais de 90% dos viveiros florestais em Portugal podem estar afectados pelanova praga que apodrece

os sobreiros, as azinheiras e os castanheiros a partir da raiz, condenando-os à morte.

 

 Trata-se de novas estirpes de, uma doença que está a afectar milhares de árvores no país e que,

alertam produtores florestais e biólogos,e ainda não tem cura. A 'sida das árvores', como é conhecida,

está a alarmar os produtores, cada vez mais preocupados com a situação. As más práticas agrícolas e
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as condições de clima extremas potenciam o desenvolvimento da epidemia.

 

 Foram encontradas 25 novas espécies denos viveiros florestais analisados por biólogos, revelou ao

SOL o maior especialista na patologia, Thomas Jung, acrescentando que o mesmo se verifica em

Espanha, Alemanha, Hungria, Itália, Áustria e Polónia. Por isso, o investigador alemão avisa que se

não forem tomadas medidas urgentes, estes níveis de infestação levarão a um desastre ecológico

tremendo na Europa.

 

 Segundo o especialista, estes resultados revelam não só as falhas no controlo à circulação de plantas

na Europa, mas também nas quarentenas a que as jovens árvores deveriam ser sujeitas, de acordo

com a legislação comunitária. O comércio internacional de plantas veio colocar a floresta nativa em

risco porque trouxe estirpes mais agressivas contra as quais as nossas árvores não têm defesas,

explica Marília Horta, investigadora da Universidade do Algarve.

 

 Há árvores plantadas há cinco anos que já estão completamente mortas, lamenta Jorge Turíbio,

proprietário de 400 hectares de montado de sobro e de azinho na zona do Guadiana, e membro da

Associação de Produtores de Porco Preto de Barrancos.

 

 Miguel Vieira, da Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão (APFSC), por seu lado, diz

que nas fronteiras não há controlo absolutamente nenhum às árvores importadas para reflorestação. E

muitas destas árvores são portadoras do fungo, espalhando a doença: Mais de 5% das árvores

plantadas entre 2000 e 2007 morreram ou porque não se adaptaram ou porque estavam afectadas.

 

 Ao SOL, fonte oficial da Autoridade Florestal Nacional (AFN) nega a falta de controlo, garantindo que

a entrada de plantas no espaço comunitário obriga ao acompanhamento do certificado fitossanitário,

documento que atesta as boas condições das plantas, e de inspecção fitossanitária, no local de

entrada. Além disso, a mesma fonte assegura que os inspectores do Ministério da Agricultura, Mar,

Ambiente e Ordenamento do Território visitam periodicamente os viveiros.

 

 Em Portugal, a praga de (estirpe que já existe há vários anos no país) é já visível de Norte a Sul e

está alarmar os proprietários de azinho e de sobro, sobretudo no Alentejo e no Algarve. As folhas

começam a secar nas árvores e, de repente, é demasiado tarde, lamenta Jorge Turíbio, dono de duas

propriedades de 200 hectares cada com montado de azinho e de sobro. Este empresário diz que o

problema está a alastrar-se na margem esquerda do Guadiana. Todos os anos, morrem 2 a 3% das

nossas árvores, o que representa milhares de euros de prejuízo, estima, recordando que há cerca de

dois anos foi obrigado a arrancar mais de mil sobreiros para controlar a praga. Sem qualquer efeito.

 

 De resto, em todas as propriedades da zona, estão a morrer árvores, centenárias e jovens. A Sul, os

produtores florestais deparam-se com o mesmo problema. A situação é gravíssima, assegura Miguel

Vieira, da APFSC, que congrega 400 associados na Serra do Caldeirão. A taxa de mortalidade do
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sobreiral naquela zona, calcula, chega aos 25%. Pelos menos 20 mil hectares de montado estão

mortos ou a morrer. O problema, lamenta o produtor, é que não existe uma estratégia nacional para

controlar a epidemia, ou medidas para ajudar os produtores a prevenir os ataques da planta.

 

 Helena Bragança, do Instituto Nacional de Recursos Biológicos, explica que, apesar de haver um

produto (o Fosetil de Alumínio) que ajuda a combater o fungo - pois torna as árvores mais fortes -, o

controlo da doença só pode ser feito com prevenção.

 

 Os produtores devem evitar práticas que mobilizem solos contaminados, impedindo a circulação de

pessoas em áreas afectadas, como fazem os australianos (onde o problema tem grande proporção),

desinfectar alfaias e pneus, controlar os viveiros que produzem plantas para a floresta e restringir a

importação de plantas envasadas, diz a responsável.

 

 

Jornadas de Engenharia e Tecnologia decorrem na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/09/2011

Meio: Universia.pt

URL: http://noticias.universia.pt/ciencia-tecnologia/noticia/2011/09/15/866903/jornadas-
engenharia-e-tecnologia-decorrem-na-ualg.html

 

15/09/2011

 

 O Instituto Superior de Engenharia (ISE) da Universidade do Algarve realiza as "Jornadas de

Engenharia e Tecnologia", nos dias 22 e 23 de Setembro, no Campus da Penha. A iniciativa insere-se

num ciclo de seminários no âmbito da Investigação Aplicada que é desenvolvida nas Universidades do

Algarve e de Cádiz.

 

 Universidade do Algarve

 

 Com estas jornadas pretende-se proporcionar o diálogo entre investigadores e profissionais de

diferentes áreas de Engenharia

 

 Fonte: Universidade do Algarve
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Fina flor à mesa

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 15/09/2011

Meio: Visão

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

País e mundo

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 14/09/2011

Meio: Diário As Beiras

 

diário as beiras  |  14-09-2011   20 | essencial |  país e mundo  1 2 3 Cerca de 3.500  funcionários

públicos gregos  deverão entrar  no desemprego 111 Cerca de 3.500 funcionários de empresas

públicas gregas deverão entrar em  “desemprego parcial” até ao  fi nal de setembro, no quadro  de

aceleração das medidas  económicas anunciadas pelo  governo grego para reduzir o  défice, noticiou

ontem a imprensa grega. Esta é uma estimativa da agência noticiosa  grega ANA, citada pela AFP,

que tem por base uma circular  enviada aos responsáveis de  150 empresas públicas, segundo a qual

devem enviar até 26  de setembro ao Ministério das  Finanças uma lista de 10 por  cento do número

de funcionários a mais.  Fumos tóxicos  de incêndio no  Algarve são risco  para saúde pública 111 A

propagação de fumos tóxicos causados pelo  incêndio que há mais de um  dia consome resíduos num

centro de reciclagem no Ludo  constitui, ainda que em pequena escala, um risco para a  saúde pública,

estimou ontem  um especialista. O fogo, que  deflagrou na madrugada de  segunda-feira e já

consumiu  toneladas de plástico e madeira, entre outros materiais,  mantém-se sob vigilância dos

bombeiros, que conseguiram  evitar que se propagasse para  o pinhal contíguo. Contudo,  apesar de

estar confinado às  instalações do centro, existem  riscos para a saúde pública  causados pela

propagação de  fumos “altamente tóxicos”,  disse à Lusa um docente de Engenharia do Ambiente da

Universidade do Algarve (UAlg).

Aumento da  pobreza nos  Estados Unidos  111 A taxa de pobreza nos  Estados Unidos aumentou

para 15,1 por cento em 2010,  face aos 14,3 por cento do ano  anterior, o que representa 46,2

milhões de pessoas a viver em  situação de pobreza. Segundo  dados divulgados ontem, citados pela

Efe, em 2009, havia  43,6 milhões de pessoas em  situação de pobreza. O valor  conhecido representa

o quarto aumento anual consecutivo  e o valor mais alto dos últimos  52 anos.

Bancário suspeito  de violar fi lhos  deixa prisão 111 Um bancário de Matosinhos, que estava em

prisão  preventiva por suspeita de ter  violado dois fi lhos – uma menina e um rapaz –, vai passar a

aguardar julgamento em prisão domiciliária, disse ontem  um advogado ligado ao processo. A fonte
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precisou que o juiz  que decretou a prisão preventiva ressalvou desde logo que  o suspeito passaria a

fi car com  pulseira eletrónica.

111 Cerca de 700 mil famílias “economicamente vulneráveis” vão ter um desconto de  dois por cento

na fatura da luz  e 150 mil agregados pagarão  menos seis por cento no gás,  anunciou ontem o

Governo.  Esta medida, anunciada pelo  ministro da Solidariedade e  Segurança Social, Pedro Mota

Soares, corresponde a 30 milhões de euros no Orçamento  do Estado.  “O aumento do IVA na energia

não é uma opção do Governo, é um compromisso que  o anterior Governo assumiu  com a troika nos

termos do  memorando de entendimento e que tem de ser honrado.  Não podemos mudar, mas

podemos e devemos ajudar  os portugueses com o poder  de compra mais reduzido nos  seus

consumos de energia”,  anunciou o ministro durante a  conferência de imprensa para  anunciar os

descontos sociais  de energia.  Nas palavras de Pedro Mota  Soares, “tem de haver ética  social em

tempos de austeridade” e é isso que justifi ca que  o Governo queira “suavizar”  os aumentos do IVA

de seis  para 23 por cento nas tarifas  de luz e gás para “os casos de  maior exclusão”. Os descontos

sociais de energia pressupõem  um Apoio Social Extraordinário ao Consumidor de Energia  (ASECE),

uma Tarifa Social de  Gás e uma Tarifa Social de Eletricidade, descontos que são  cumulativos.

 “Podem requerer estes descontos os clientes de eletricidade e de gás natural que sejam  benefi

ciários do Complemento Solidário para Idosos, do  subsídio social de desemprego,  do primeiro escalão

do abono  de família, da Pensão Social  de Invalidez ou do RSI [Rendimento Social de Inserção] com

verifi cação dos rendimentos”,  adiantou o ministro.  Famílias economicamente vulneráveis  com

descontos na luz e água 1 2 3 2 2 DR

 

 

Circuito Regional de Escalada de Dificuldade arranca na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/09/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=119902

 

A 1.ª prova do Circuito Regional do Algarve de Escalada de Dificuldade vai decorrer dia 24 de

setembro, na parede de escalada do Pólo da Penha da Universidade do Algarve, uma iniciativa inserida

nas atividades do Faro Activo - Feira de Desporto e Juventude 2011.

 

 Partindo do êxito do Circuito Regional de Escalada de Dificuldade realizado no ano transacto, este ano

a Associação de Montanhismo e Escalada do Algarve (AMEA) propõe novamente a realização de um

mínimo de duas provas, que no seu conjunto apurarão os respectivos campeões nos diferentes

escalões.

 

 A competição decorrerá entre as 9:30 horas e as 18:00, nos escalões de infantis a seniores, na

vertente de escalada de dificuldade, sendo as eliminatórias constituídas por duas vias em sistema de à
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vista (ou em sistema de flash se assim for indicado no dia da prova) e as finais, apenas nos escalões

de seniores e juniores, por uma via em sistema de à vista.

 

 No final, serão atribuídos os respetivos pontos consoante a classificação e, após a realização da

segunda e última prova (marcada para 25 de outubro), serão distribuídos prémios aos três primeiros

classificados nos diferentes escalões.

 

 Poder-se-ão inscrever na prova todos os praticantes da modalidade residentes na região do Algarve

(em caso de dúvida, será solicitado o comprovativo de residência), não sendo obrigatório estar

federado.

 

 Todos os participantes deverão possuir um seguro desportivo válido para a modalidade da escalada, o

qual deverão apresentar no momento da formalização da inscrição no secretariado da prova.

 

 Para os participantes que não possuem seguro válido, a organização disponibilizará a obtenção de um

seguro desportivo diário, apenas se o participante o tiver solicitado na pré-inscrição até dia 21 de

Setembro.

 

 Para mais informações sobre o evento e inscrições, os interessados devem contactar o endereço

eletrónico geral@amea.pt.

 

 Redacção/RS

 

 11:05 quarta-feira, 14 setembro 2011

 

 

Lagoa: Susana Ferreira candidata-se à presidência do PS local
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/09/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=119865

 

A docente Susana Ferreira anunciou, em comunicado, a sua candidatura à presidência da comissão

concelhia do PS em Lagoa, afirmando ter o apoio "de metade dos militantes socialistas" no concelho.

 

 Susana Ferreira, docente e investigadora na Universidade do Algarve e atualmente vereadora na

câmara de Lagoa, diz apresentar "um percurso claro e inequívoco de militância no PS, que atestam a

sua identidade socialista e coerência ideológica".
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 Lagoa 2013 - muitas vozes, um objetivo é a moção que apresentará aos militantes, assente "na

defesa inequívoca da pessoa e do socialismo democrático como resposta às exigências do nosso tempo

e na adoção de uma atitude proativa que ultrapasse a inércia e as soluções casuísticas que consomem

os escassos recursos disponíveis", sublinha.

 

 A candidata refere não estar preocupada relativamente à data que venha a ser marcada para as

eleições internas e considera que, até ao ato eleitoral, "é tempo de caminhar e construir, para que a

próxima comissão política venha a ser uma plataforma dinâmica de convergência de opiniões e

ideias".

 

 A existência de outras candidaturas à liderança do PS Lagoa é vista por Susana Ferreira como sinal

"muito positivo". "A divergência responsável e o debate de ideias contribuirão para o ressurgimento de

um PS mais forte e unido em Lagoa", acrescenta.

 

 A candidata à liderança do PS/Lagoa foi membro e líder da bancada socialista na assembleia

municipal local, fez parte da direção do PS/Lagoa, e foi membro do secretariado e comissão política da

Federação do Algarve do PS.

 

 Redacção/RS

 

 08:51 quarta-feira, 14 setembro 2011

 

 

SIMPATICO recolhe dados importantes para a comunidade científica na foz do
Guadiana
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/09/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=119840

 

Investigadores do Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) da Universidade do Algarve

(UAlg) desenvolveram um sistema autónomo, o SIMPATICO, para monitorização de correntes e da

qualidade da água, revelou a instituição.

 

 A utilização deste sistema já foi alvo de interesse pela conceituada revista internacional Ocean

Dynamics, que publicou um artigo elaborado por Erwan Garel e Óscar Ferreira, investigadores do

CIMA.

 

 O SIMPATICO esteve a funcionar de março de 2008 a janeiro de 2010, na Foz do Rio Guadiana, o que
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permitiu recolher "uma quantidade elevada de dados com interesse para a comunidade científica e

para as entidades envolvidas na gestão do Guadiana".

 

 Estes dados podem ser usados para diferentes objetivos como, por exemplo, na monitorização de

parâmetros ecológicos e na evolução morfológica do estuário e zona costeira adjacente.

 

 A medição contínua dos parâmetros permite compreender possíveis alterações no ecossistema e

identificar quais os factores envolvidos (construção de barragens, dragagens, quantidade e qualidade

dos efluentes, alterações climáticas, entre outros).

 

 O trabalho já realizado permitiu aprofundar o conhecimento sobre a circulação da água no estuário e

as variações sazonais dos parâmetros ecológicos.

 

 Foram identificados elementos "que interferem na qualidade da água, o que, consequentemente,

afecta as comunidades biológicas e a produtividade do estuário, tais como o ressurgimento ou

upwelling costeiro e blooms de algas".

 

 Além disso, foi detetada uma importante diminuição da taxa de exportação de areia do rio para a

zona costeira, devido ao encerramento de diversas barragens ao longo da bacia hidrográfica do

Guadiana.

 

 Esta diminuição no fornecimento de areia provoca a aceleração da erosão que ocorre nas praias

adjacentes a esta zona costeira.

 

 O SIMPATICO - Sistema de Monitorização de Parâmetros Ambientais é constituído por uma bóia, que

inclui uma sonda multiparamétrica, acoplada a um currentómetro. A sonda mede, à superfície, os

seguintes parâmetros: temperatura, clorofila, oxigénio dissolvido, pH, salinidade e turbidez.

 

 O currentómetro mede as correntes ao longo da coluna de água, a temperatura no fundo e as

variações de elevação da superfície da água (ou seja a maré). Os dados são registados de 15 em 15

minutos. Todos os dias estes registos são automaticamente descarregados, via comunicação por GSM

(Sistema Global para Comunicações Móveis), para um servidor remoto.

 

 Os dados podem ser visualizados no sítio http://webserver.mohid.com/simpatico.

 

 Redacção/RS

 

 07:44 quarta-feira, 14 setembro 2011
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Câmara de Santiago do Cacém apoia estágios no Hospital do Litoral Alentejano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/09/2011

Meio: Correio Alentejo.com

URL: http://www.correioalentejo.com/?diaria=6123

 

Terça-feira, 13 de Setembro de 2011

 

 A Câmara Municipal de Santiago do Cacém celebrou um contrato de comodato com o Núcleo de

Estudantes de Medicina da Associação Académica da Universidade do Algarve para a cedência de um

apartamento em Vila Nova de Santo André.

 

 Fonte municipal adianta ao "CA" que a cedência "destina-se à habituação exclusiva de alunos do

curso de Medicina da Universidade do Algarve durante os estágios de cirurgia geral no Hospital do

Litoral Alentejano".

 

 Acrescenta a mesma fonte que os estágios, que terão uma duração de quatro semanas para grupos

de quatro estudantes de cada vez, arrancaram esta segunda-feira, 12, e vão decorrer por um período

total de 32 semanas, até Julho de 2012.

 

 "A direcção do curso de Medicina da Universidade do Algarve escolheu o Serviço de Cirurgia Geral do

Hospital do Litoral Alentejano para os estágios de cirurgia geral com base na excelência dos serviços

médicos nele prestados e na adequação da actividade do Serviço aos objectivos pedagógicos do

curso", acrescenta a fonte da autarquia de Santiago do Cacém.

 

 Insira as letras que vê na imagem
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NERA debate oportunidades e desafios do turismo sustentável
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/09/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=47493

 

13-09-2011 9:06:00

 

 Casos exemplares de empreendorismo no sector do Turismo vão ser apresentados no workshop

agendado para o dia 14 a partir das 14h00 no auditório da Escola Superior de Saúde da Universidade

do Algarve.

 

 Numa parceria entre o NERA, a Associação Industrial Portuguesa (AIP) e a Câmara de Comércio e

Indústria (CCI) o workshop sobre empreendorismo vai abordar casos de estudo sobre turismo

sustentável.

 

 Entre outros, prestarão o seu testemunho a empresa Mundo Aquático - Parques Oceanográficos de

Entretenimento Educativo, S. A. (Zoomarine) e a Garvetur, Sociedade de Mediação Imobiliária. O

docente universitário Frederico Carvalho Pinto modera.

 

 O workshop, que não tem custos para os participantes é uma iniciativa do projecto Plataforma do

Empreendedor, criado pela AIP-CCI .

 

 O objectivo é levar a um público cada vez mais alargado a temática do empreendorismo, criando

diferentes dinâmicas de abordagem que visam a motivação e o despertar para novas oportunidades de

saídas profissionais, como seja o auto-emprego, refere em comunicado a Associação Regional dos

Empresários do Algarve - NERA.

 

 Recorde-se que no âmbito da Plataforma do Empreendedor se realizaram em 2010 nove workshops e

uma sessão plenária com um orador internacional, o economista Soumodip Sarkar, autor do livro

"Empreendedorismo e Inovação", Professor da Universidade de Évora e Mestre em Economia (U.

Northeastern, 1991), em que o tema do empreendorismo foi abordado em experiências diferenciadas

designadamente por professores, peritos, investigadores e consultores, entre outros.

 

 Para 2011, a AIP-CCI apostou na realização de um roadshow, com a realização de workshops de

empreendorismo em diferentes regiões do país, em parceria com as diferentes associações
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empresariais Regionais, sendo que no Algarve a parceria foi estabelecida com o NERA. Para saber

mais clique aqui .

 

 

Propagação de fumos tóxicos em Loulé é perigosa para a saúde pública
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/09/2011

Meio: Jornal de Notícias Online

URL: http://www.jn.pt/Common/print.aspx?content_id=1993167

 

A propagação de fumos tóxicos causados pelo incêndio que há mais de um dia consome resíduos num

centro de reciclagem no Ludo constitui, ainda que em pequena escala, um risco para a saúde pública,

estimou esta terça-feira um especialista.

 

 O fogo, que deflagrou na madrugada de segunda-feira e já consumiu toneladas de plástico e madeira,

entre outros materiais, mantém-se sob vigilância dos bombeiros, que conseguiram evitar que se

propagasse para o pinhal contíguo.

 

 Contudo, apesar de estar confinado às instalações do centro existem riscos para a saúde pública

causados pela propagação de fumos "altamente tóxicos", disse à Lusa um docente de Engenharia do

Ambiente da Universidade do Algarve (UAlg).

 

 "Tem efeito a uma escala relativamente pequena, mas a exposição prolongada ao fumo constitui um

risco sobretudo para os bombeiros e pessoas com problemas respiratórios, idosos ou crianças", refere

Luís Nunes.

 

 Apesar de considerar que vai ser difícil quantificar os danos para o ambiente causados pelo fogo,

aquele responsável não duvida que aquele centro não devia estar localizado tão próximo de uma

reserva natural.

 

 O centro de reciclagem da empresa Inertegarve situa-se junto ao Parque Natural da Ria Formosa,

numa área de baixa densidade de construção onde são autorizadas aquelas actividades.

 

 Carmen Lima, da associação ambientalista Quercus, aponta ainda a emissão de dióxido de carbono

para a atmosfera como uma das consequências ambientais do fogo, a par de impactos de ordem

económica.

 

 "Estão a ser queimados resíduos que podiam ser valorizados e que depois de incinerados já não o

podem ser", refere, sublinhando que se trata de matéria-prima que perde "valorização ambiental e
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económica".

 

 A ambientalista lembra que materiais como a madeira e o plástico são "um rastilho" por serem

inflamáveis e que por isso o seu tempo de armazenamento deve ser o mais curto possível.

 

 "Não se tratam de resíduos perigosos, mas têm algum perigo e têm que ser geridos com bom senso",

afirma, considerando que o ideal seria que aqueles materiais fossem processados assim que chegam

aos centros.

 

 O centro existe há cerca de três anos e dedica-se à reciclagem de resíduos de construção e

demolição, material que é depois encaminhado para centros de tratamento, explicou.

 

 Embora esteja também licenciado como aterro, a empresa não está ainda a dedicar-se a essa

actividade.

 

 publicado a 2011-09-13 às 17:44

 

 Para mais detalhes consulte:

 

http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Faro&Concelho=Loul%E9&Option=Interior

&content_id=1993167

 

 GRUPO CONTROLINVESTE

 

 Copyright © - Todos os direitos reservados

 

 

Loulé: Propagação de fumos tóxicos causados por incêndio são risco para saúde
pública - especialista
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/09/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=119890

 

A propagação de fumos tóxicos causados pelo incêndio que há mais de um dia consome resíduos num

centro de reciclagem no Ludo constitui, ainda que em pequena escala, um risco para a saúde pública,

estimou hoje um especialista.

 

 O fogo, que deflagrou na madrugada de segunda-feira e já consumiu toneladas de plástico e madeira,
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entre outros materiais, mantém-se sob vigilância dos bombeiros, que conseguiram evitar que se

propagasse para o pinhal contíguo.

 

 Contudo, apesar de estar confinado às instalações do centro existem riscos para a saúde pública

causados pela propagação de fumos "altamente tóxicos", disse à Lusa um docente de Engenharia do

Ambiente da Universidade do Algarve (UAlg).

 

 "Tem efeito a uma escala relativamente pequena mas a exposição prolongada ao fumo constitui um

risco sobretudo para os bombeiros e pessoas com problemas respiratórios, idosos ou crianças", refere

Luís Nunes.

 

 Apesar de considerar que vai ser difícil quantificar os danos para o ambiente causados pelo fogo,

aquele responsável não duvida que aquele centro não devia estar localizado tão próximo de uma

reserva natural.

 

 O centro de reciclagem da empresa Inertegarve situa-se junto ao Parque Natural da Ria Formosa,

numa área de baixa densidade de construção onde são autorizadas aquelas atividades.

 

 Carmen Lima, da associação ambientalista Quercus, aponta ainda a emissão de dióxido de carbono

para a atmosfera como uma das consequências ambientais do fogo, a par de impactos de ordem

económica.

 

 "Estão a ser queimados resíduos que podiam ser valorizados e que depois de incinerados já não o

podem ser", refere, sublinhando que se trata de matéria prima que perde "valorização ambiental e

económica".

 

 A ambientalista lembra que materiais como a madeira e o plástico são "um rastilho" por serem

inflamáveis e que por isso o seu tempo de armazenamento deve ser o mais curto possível.

 

 "Não se tratam de resíduos perigosos mas têm algum perigo e têm que ser geridos com bom senso",

afirma, considerando que o ideal seria que aqueles materiais fossem processados assim que chegam

aos centros.

 

 O centro existe há cerca de três anos e dedica-se à reciclagem de resíduos de construção e

demolição, material que é depois encaminhado para centros de tratamento, explicou.

 

 Embora esteja também licenciado como aterro, a empresa não está ainda a dedicar-se a essa

atividade.

 

 Redacção/RS
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 18:37 terça-feira, 13 setembro 2011

 

 

Cultura Online - O Portal da Cultura (o verdadeiro) - IX Moura Encantada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/09/2011

Meio: Cultura Online.net

URL: http://www.culturaonline.net/musica/calendario/eventos/57192-ix-moura-
encantada.html?tmpl=component&print=1&page=

 

Festival de Tunas Femininas, com a participação de 4 tunas femininas de diversos pontos do país, a

concurso.

 

 Conta ainda com a participação extra-concurso de uma tuna convidada e da tuna organizadora. O

Moura Encantada - Festival de Tunas Femininas no Algarve sobe pela primeira vez ao palco do Teatro

das Figuras já na sua oitava edição.

 

 Reunindo a concurso quatro tunas femininas oriundas de diversos pontos do país, constitui-se como

um espectáculo de grande qualidade musical, em que o espírito académico se alia à tradição tunante,

proporcionando ao público em geral uma noite inesquecível.

 

 Conta também com as presenças extra-concurso da Feminis Ferventis - Tuna Académica Feminina da

Universidade do Algarve, tuna organizadora do certame, e da Versus Tuna - Tuna Académica da

Universidade do Algarve.

 

 

Propagação de fumos tóxicos em Loulé é perigosa para a saúde pública
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/09/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=19791&visual=8&id=0&print_article
=1

 

13-09-11

 

 A propagação de fumos tóxicos causados pelo incêndio que há mais de um dia consome resíduos num

centro de reciclagem no Ludo constitui, ainda que em pequena escala, um risco para a saúde pública,
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estimou esta terça-feira um especialista.

 

 O fogo, que deflagrou na madrugada de segunda-feira e já consumiu toneladas de plástico e madeira,

entre outros materiais, mantém-se sob vigilância dos bombeiros, que conseguiram evitar que se

propagasse para o pinhal contíguo.

 

 Contudo, apesar de estar confinado às instalações do centro existem riscos para a saúde pública

causados pela propagação de fumos "altamente tóxicos", disse à Lusa um docente de Engenharia do

Ambiente da Universidade do Algarve (UAlg).

 

 "Tem efeito a uma escala relativamente pequena, mas a exposição prolongada ao fumo constitui um

risco sobretudo para os bombeiros e pessoas com problemas respiratórios, idosos ou crianças", refere

Luís Nunes.

 

 Apesar de considerar que vai ser difícil quantificar os danos para o ambiente causados pelo fogo,

aquele responsável não duvida que aquele centro não devia estar localizado tão próximo de uma

reserva natural.

 

 O centro de reciclagem da empresa Inertegarve situa-se junto ao Parque Natural da Ria Formosa,

numa área de baixa densidade de construção onde são autorizadas aquelas actividades.

 

 Carmen Lima, da associação ambientalista Quercus, aponta ainda a emissão de dióxido de carbono

para a atmosfera como uma das consequências ambientais do fogo, a par de impactos de ordem

económica.

 

 "Estão a ser queimados resíduos que podiam ser valorizados e que depois de incinerados já não o

podem ser", refere, sublinhando que se trata de matéria-prima que perde "valorização ambiental e

económica".

 

 A ambientalista lembra que materiais como a madeira e o plástico são "um rastilho" por serem

inflamáveis e que por isso o seu tempo de armazenamento deve ser o mais curto possível.

 

 "Não se tratam de resíduos perigosos, mas têm algum perigo e têm que ser geridos com bom senso",

afirma, considerando que o ideal seria que aqueles materiais fossem processados assim que chegam

aos centros.

 

 O centro existe há cerca de três anos e dedica-se à reciclagem de resíduos de construção e

demolição, material que é depois encaminhado para centros de tratamento, explicou.

 

 Embora esteja também licenciado como aterro, a empresa não está ainda a dedicar-se a essa
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actividade.
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Criatividade e Inovação em debate na 12? conferência europeia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/09/2011

Meio: Universia.pt

URL: http://noticias.universia.pt/publicacoes/noticia/2011/09/13/865953/criatividade-e-
inovaco-em-debate-na-12-conferencia-europeia.html

 

13/09/2011

 

 A Associação Portuguesa de Criatividade e Inovação (APGICO) organiza, de 14 a 17 de Setembro, a

12.ª Conferência Europeia de Criatividade e Inovação, que decorrerá nos concelhos de Faro e Loulé.

 

 Foto: Associação Europeia de Criatividade e Inovação

 

 Fonte: Universidade do Algarve

 

 

Abertura da Conferência Europeia de Criatividade e Inovação com Carlos Mendes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/09/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51071

 

Cultura

 

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

em várias ações distribuídas por diferentes pontos da região algarvia, num raio de 30 quilómetros

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

Superior de Saúde da Universidade do Algarve, o Auditório do Castelo de Loulé, o Museu da Cidade de

Faro, o Museu do Traje de São Brás de Alportel, as Aldeias da Tôr e Querença, entre outros.

 

 Este evento, que decorre de 14 a 17 de setembro, conta com a participação de mais de meia centena

dos maiores especialistas mundiais nas temáticas da criatividade e inovação distribuídos, ao longo dos

3 dias do evento, por 30 workshops, 15 conferências e 6 painéis temáticos. Para além disto, o

programa inclui ainda espetáculos, festas, instalações e provas gastronómicas.
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 A sessão de abertura, no Teatro das Figuras estará a cargo do reconhecido artista Carlos Mendes.

Neste espetáculo, de caráter inovador, o público é convidado a participar, assumindo-se como o seu

principal protagonista na interpretação da peça Nabucco do compositor Giuseppe Verdi.

 

 Mas a participação de Carlos Mendes neste evento não fica por aqui. Neste mesmo dia está

igualmente agendada uma atuação do artista na Festa da Aldeia da Tôr que, juntamente com outros

artistas e com a colaboração da companhia de teatro Ao Luar e da companhia de dança Pálinka, irão

recriar o ambiente do filme ??Jour de Fête?? de Jacques Tati, em integração com toda a comunidade,

na realização de um evento original de carácter lúdico / cultural.

 

 Falámos com Carlos Mendes e ficámos a saber o que o levou a unir-se a este projeto pioneiro.

 

 1 - O seu nome encontra-se associado ? 12ª conferência europeia de criatividade e inovação, o que o

levou a unir-se a este projeto inovador?

 

 CM - Quando o convite me foi dirigido pelo Fernando Sousa , pensei que estava a entrar num filme do

fantástico de proporções indetermináveis. Finalmente acalmei quando percebi que se tratava de um

desafio a minha criatividade.

 

 Trantando-se da 12ª Conferência Europeia de Criatividade e Inovação, ECCI XII, não restavam

duvidas que qualquer coisa que se pensasse teria de ter uma forte componente criativa e

consequentemente inovadora..

 

 Para mim o acto criativo é o mais apetecivel, o que mais me põe á prova, que me desafia. Eu gosto

de correr riscos. Por isso, aceitei. Vou correr o risco!!!

 

 2 - Fale-nos um pouco do espetáculo de abertura da ECCI XII. Ele decorre em moldes um pouco

distintos do habitual, em que irá afinal consistir e o que podemos esperar dele?

 

 CM - Não irei, como deve entender, desvendar aquilo que se pretende venha a ser uma surpresa para

todos. Recordo a propósito de que foi para ser surpreendente que Verdi escondeu a celebre área "la

donna é mobile?? da opera Rigolleto até ao dia da estreia. Eu também e salvas as devidas distâncias

irei reservar um pouco o que se irá passar, para ser surpreendente.

 

 Contudo digo-lhe que é duma criatividade e de uma inovação extraordinária.vou levantar um pouco o

veu ... convidadarei todos os conferencistas a no palco do Teatro das Figuras de Faro integrar uma

grande orquestra e um coro, que irá obrigatoriamente interpretar da opera Nabucco do compositor

Giuseppe Verdi a celebre área "Va pensiero??. É excitante não é? Eu também acho. Mas mais não

digo!
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 3 - Já na festa da Aldeia da Tôr teremos o privilégio de assistir ? sua atuação. Que surpresas nos

reservou para essa noite?

 

 CM - Estou neste momento em digressão com um espectáculo intitulado IBERIA. Eu e o meu piano

interpretaremos as minhas mais significativas obras musicais.

 

 4 - As questões colaborativas tem sido associadas geralmente ao mundo empresarial. Que

importância terão, para si, estes temas no mundo artístico?

 

 CM- Não creio que exista uma grande diferença entre esses dois mundos. O mundo artístico sempre

foi um mundo empresarial. Contudo no mundo artístico falta aquilo que no mundo empresarial existe

em "quantidades industriais?? .Gestores. Não me recordo em quase 50 de actividade artística de ver

algum gestor interessado na "industria?? artístico-musical. Também se poderá por a questão ..mas

existe em Portugal "industria artístico-musical??. A ver vamos se conseguiremos ser suficiente

criativos e inovadores para a desenvolver ?

 

 5 - Do seu ponto de vista, que papeis poderão a criatividade e inovação desempenhar, no

desenvolvimento e na procura de soluções para uma sociedade que vive actualmente imensas

dificuldades e desafios?

 

 CM- A criatividade pode ser perversa, e em más mãos, poderá servir interesses menos saudáveis e

perigosos. Não nos esqueçamos dessa frase ? partida tão criativa : "Deixem funcionar os

mercados??!!!e vejam no que deu.

 

 Porem a verdade é que em todos os grandes temas da Histórias (ciência, filosofia, politica..), a

criatividade, a inovação (em boas mãos )sempre contribuíram para os grandes avanços civilizacionais.

 

 Como diz o Poeta Antonio Gedeão -"sempre que um homem sonha o mundo pula e avança..??

 

 No campo das Artes e em particular da Musica é notória a relação directa da criatividade com o seu

desenvolvimento.

 

 12 de Setembro de 2011 | 20:26

 

 barlavento
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Criatividade e Inovação em debate na 12ª conferência europeia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/09/2011

Meio: CiênciaPT.net

URL: http://www.cienciapt.net/pt/index2.php?option=com_content&task=view&id=104569&p
op=1&page=0&Itemid=333

 

Escrito por CienciaPT

 

 12-Sep-2011

 

 Este encontro, que conta com a participação de docentes da Universidade do Algarve, tem como

principais objectivos:

 

 - Abordar qualquer actividade, disciplina ou desempenho colaborativo que utilize métodos e técnicas

para implicar participantes diversificados no processo de tomada de decisão;

 

 - Aprender a ser criativo em conjunto e a desenvolver inovações radicais;

 

 - Participar numa conferência ao estilo de uma peça de teatro em que os participantes são os actores;

 

 - Utilizar os talentos dos participantes como meio para aumentar a participação e a partilha;

 

 - Proporcionar oportunidades de contacto com a cultura local.

 

 Desde 1987 que a Associação Europeia de Criatividade e Inovação (EACI; www.eaci.net) organiza a

conferência bianual de Criatividade e Inovação (ECCI), com o objectivo de proporcionar aos

profissionais e académicos uma plataforma de acordo com a fórmula AECD: A (Académicos), E

(Empresários), C (Consultores e formadores) e D (Difusão no resto do mundo).

 

 Este ano, coube à APGICO (http://www.apgico.pt) a organização da ECCI XII, que conta com as

parcerias da Universidade do Algarve - através do Centro de Investigação sobre o Espaço e as

Organizações (CIEO) e do Centro Regional para a Inovação no Algarve - da Entreprise Europe

Network, da Universidade Politécnica de Cartagena, da Associação Industrial Portuguesa (AIP) e da

Fundação Brasil Criativo.

 

 Actualizado em ( 13-Sep-2011 )
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Revista com arbitragem científica

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 12/09/2011

Meio: Jornal da Madeira

Jornalistas: Paulo Esteireiro

 

SUGESTÕES DE LIVROS

 

Revista com arbitragem cientí?ca

A Revista Portuguesa de Educação Artística (RPEA) aceita artigos sobre qualquer tema do domínio da

educação artística, resultantes de investigação original ou de cariz ensaístico, preferencialmente numa

das seguintes áreas: Educação Musical, Dança, Teatro, Artes Plásticas, Musicologia, Administração

Educacional e História da Arte. São bem-vindos artigos provenientes de todos os Países de Língua

O?cial Portuguesa e, em caso de especial relevância, podem ser aceites textos escritos em inglês. Os

artigos propostos não podem ter sido objecto de qualquer outro tipo de publicação. Esta restrição não

se aplica a notas de imprensa ou a resumos publicados no âmbito de reuniões cientí?cas. Os

manuscritos são inicialmente avaliados por membros da equipa editorial e os considerados adequados

são submetidos ao parecer técnico de pelo menos dois revisores externos, seleccionados entre os

membros do Conselho Cientí?co da RPEA. A revisão é feita anonimamente, podendo os revisores

propor a rejeição, aceitação sem modi?cações ou propor alterações de conteúdo ou de forma,

condicionando a publicação do artigo às mesmas.Os pareceres da equipa editorial e dos revisores são

comunicados ao(s) autor(es). Fazem parte do Conselho Cientí?co da RPEA os seguintes membros: Ana

Maria Bertão - Escola Superior de Educação do Porto; Ana Paula Batalha - Universidade Técnica de

Lisboa - Faculdade de Motricidade Humana; António da Silva - APROTED Associação de Professores de

Teatro-Educação; António Manuel da Costa Guedes Branco - Universidade do Algarve; Graça Mota –

Escola Superior de Educação do Porto; Idalina Sardinha – Universidade da Madeira; Isabel Santa Clara

– Universidade da Madeira; José Carlos Godinho – Escola Superior de Educação de Setúbal; Laureano

Carreira - Universidade de Évora; Lucília Valente – Universidade de Évora; Luísa Roubaud -

Universidade Técnica de Lisboa - Faculdade de Motricidade Humana.

Paulo Esteireiro

 

 

Revista com arbitragem científica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/09/2011

Meio: Jornal da Madeira.pt

URL: http://www.jornaldamadeira.pt/not2008.php?Seccao=13&id=194963&sup=0&sdata=
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Jornal da Madeira Cultura2011-09-12

 

 Versão para impressão

 

 Enviar este artigo

 

 SUGESTÕES DE LIVROS

 

 A Revista Portuguesa de Educação Artística (RPEA) aceita artigos sobre qualquer tema do domínio da

educação artística, resultantes de investigação original ou de cariz ensaístico, preferencialmente numa

das seguintes áreas: Educação Musical, Dança, Teatro, Artes Plásticas, Musicologia, Administração

Educacional e História da Arte.

 

 São bem-vindos artigos provenientes de todos os Países de Língua Oficial Portuguesa e, em caso de

especial relevância, podem ser aceites textos escritos em inglês. Os artigos propostos não podem ter

sido objecto de qualquer outro tipo de publicação. Esta restrição não se aplica a notas de imprensa ou

a resumos publicados no âmbito de reuniões científicas.

 

 Os manuscritos são inicialmente avaliados por membros da equipa editorial e os considerados

adequados são submetidos ao parecer técnico de pelo menos dois revisores externos, seleccionados

entre os membros do Conselho Científico da RPEA. A revisão é feita anonimamente, podendo os

revisores propor a rejeição, aceitação sem modificações ou propor alterações de conteúdo ou de

forma, condicionando a publicação do artigo às mesmas.Os pareceres da equipa editorial e dos

revisores são comunicados ao(s) autor(es).

 

 Fazem parte do Conselho Científico da RPEA os seguintes membros: Ana Maria Bertão - Escola

Superior de Educação do Porto; Ana Paula Batalha - Universidade Técnica de Lisboa - Faculdade de

Motricidade Humana; António da Silva - APROTED - Associação de Professores de Teatro-Educação;

António Manuel da Costa Guedes Branco - Universidade do Algarve; Graça Mota - Escola Superior de

Educação do Porto; Idalina Sardinha - Universidade da Madeira; Isabel Santa Clara - Universidade da

Madeira; José Carlos Godinho - Escola Superior de Educação de Setúbal; Laureano Carreira -

Universidade de Évora; Lucília Valente - Universidade de Évora; Luísa Roubaud - Universidade Técnica

de Lisboa - Faculdade de Motricidade Humana.

 

 Paulo Esteireiro

 

 www.jornaldamadeira.pt :

 

 Jornal da Madeira - Edição Impressa :
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 Empresa Jornal da Madeira, Lda :

 

 

Bolsa de Investigação (m/f)(12-09-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/09/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=42524&bl=1&viewall=true

 

CCMAR

 

 Anúncio para atribuição de Bolsa de Investigação

 

 No âmbito do projecto PTDC/MAR/099887/2008

 

 Ref. ª: CCMAR/BI/0040/2011

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve - grupo MAREE, abre concurso para atribuição de uma bolsa

de Técnico de Investigação no âmbito do projecto PTDC/MAR/099887/2008, intitulado RiaScapeGen

"Genética paisagística duma lagoa costeira; uma abordagem empírica e de modelação usando a erva

marinha Zostera noltii na Ria Formosa", financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, nas

seguintes condições:

 

 Funções a desempenhar:

 

 1. Colaborar na amostragem e processamento de amostras recolhidas.

 

 2. Organização e catalogação do material biológico recolhido: a) tecidos vegetais conservados em

sílica e b) correspondentes amostras de  ADN.

 

 3. Extracção, purificação e quantificação de ADN das amostras de tecido vegetal recolhidas.

 

 4. Amplificação via PCR de multiplexes contendo 9 loci microssatélites.

 

 5. Coordenação com os serviços do CCMAR para o envio de amostras para sequenciação.

 

 6. Leitura dos fragmentos resultantes da sequenciação com recurso ao software Strand e MsatAllele.
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 Orientação Cientifica: Doutor Filipe Alexandre Oliveira dos Santos Alberto, Investigador auxiliar no

CCMAR.

 

 Requisitos:

 

 1) Licenciatura em Biologia Marinha, Biologia, Biotecnologia, Bioquímica, ou área afim.

 

 2) Experiência por períodos superiores a 6 meses com as técnicas laboratoriais associadas à

genotipagem com recurso a marcadores microssatélites (extracção de ADN, amplificação via PCR,

leitura de fragmentos após sequenciação).

 

 3) Conhecimento de inglês escrito e falado

 

 Critérios de avaliação:

 

 1. Experiência na execução das técnicas de genotipagem de loci microssatélites. (60%)

 

 2. Notas curriculares. (30%)

 

 3. Número de publicações (10%).

 

 Condições da bolsa: Duração de 6 meses, com inicio previsto para 17 de Outubro de 2011, em regime

de exclusividade, conforme regulamento de bolsas de investigação científica do CCMAR em. A Bolsa

poderá, eventualmente, ser renovada por períodos adicionais até à totalidade de 12 meses.

 

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

pelo CCMAR. (745EUR -Licenciado)

 

 Prazos de recepção: De 12 a 26 de Setembro de 2011.

 

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

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

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

eventualmente referências.

 

 Envio de candidaturas: As candidaturas devem ser enviadas para Centro de Ciências do Mar, com a

Ref.ª: CCMAR/BI/0040/2010 por email paraou por correio para Centro de Ciências do Mar,

Secretariado, Gab. 2.90, Edifício 7, Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro. A

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

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

 

 Comissão responsável pela selecção: Prof. Doutora Ester Serrão (presidente do júri), Doutor Filipe

Alberto (vogal) e Doutor Gareth Pearson (vogal).

 

 Faro, 22 de Agosto de 2011

 

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

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

Twitter em]

 

 

Há tubarão na costa....

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 12/09/2011

Meio: Nova Gente

Jornalistas: Anabela Pereira Fernandes

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Curso de Cinema com Matt Cimber na Universidade | (A) Algarve Central
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/09/2011

Meio: Algarve Central Online

URL: http://press.algarvecentral.net/?p=11317

 

Matt Cimber vai dar um curso de realização e argumento na Universidade do Algarve durante Outubro

próximo. Este curso tem 20 vagas disponíveis, podendo os alunos desenvolver e concretizar as suas

ideias, produzindo curtas-metragens sob a direcção do referido realizador.

 

 Esta iniciativa é promovida pelo Centro em Investigação em Artes e Comunicação (CIAC), pelo

Departamento de Línguas, Comunicação e Artes da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais e pela

Algarve Film Commission.

 

 As aulas decorrerão todas as sextas (horário pós-laboral) e sábados, a partir de 14 de Outubro 2011,
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no Campus da Penha da Universidade do Algarve.

 

 As inscrições estão a decorrer na secretaria da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, no Campus

de Gambelas, das 8h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h30. Os interessados deverão fazer-se

acompanhar do CV, do Cartão de Cidadão ou do BI e do NIF.

 

 Para mais informações, queira por favor contactar o CIAC através deou 289 800 914.

 

 Para consultar a filmografia de Matt Cimber
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   	Meio: SIC - Notícias

 	Duração: 00:04:31

 	Hora de emissão: 06:33:00 
ID: 37426662

 
12/09/2011

Projecto da Universidade do Algarve, em

Querença

 

A aldeia de Querença reuniu-se em peso para ficar a conhecer os objectivos do projecto da

Universidade do Algarve. Na aldeia algarvia, nove jovens licenciados querem gerar riqueza e criar

emprego. Declarações de António Covas, Universidade do Algarve, Francisco Ferro, Agronomia,

Manuel Viegas, presidente da junta de freguesia de Querença, Cátia Guerreiro, Engenharia do

Ambiente, João Marum, Agronomia, Marlene Martins, Gestão de Empresas.
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   	Meio: SIC Notícias - Notícias

 	Duração: 00:04:31

 	Hora de emissão: 06:33:00 
ID: 37426400

 
12/09/2011

Projecto da Universidade do Algarve, em

Querença

 

A aldeia de Querença reuniu-se em peso para ficar a conhecer os objectivos do projecto da

Universidade do Algarve. Na aldeia algarvia, nove jovens licenciados querem gerar riqueza e criar

emprego. Declarações de António Covas, Universidade do Algarve, Francisco Ferro, Agronomia,

Manuel Viegas, presidente da junta de freguesia de Querença, Cátia Guerreiro, Engenharia do

Ambiente, João Marum, Agronomia, Marlene Martins, Gestão de Empresas.

 

 

Universidade do Algarve debate  Medicina do futuro

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 12/09/2011

Meio: Diário Económico - Emprego & Universidades

 

Universidade do Algarve debate “Medicina do futuro”

 

O Núcleo de Estudantes de Medicina da Associação Académica da Universidade do Algarve realiza, no

dia 17 de Setembro, as primeiras jornadas científicas, subordinadas ao tema “Medicina no Futuro”. O

programa das jornadas contempla três mesas redondas, que abordarão as seguintes temáticas:

“Emergência Médica - Que futuro?”, “Investigação laboratorial e aplicações futuras na prática médica”

e “Organização e Gestão de Saúde – Que futuro?”.

 

 

POLIEMPREENDE: SHOPPING DO BEM-ESTAR PODERÁ NASCER NO ALGARVE
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/09/2011

Meio: Canal Up.pt

URL: http://www.canalup.tv/?menu=noticia&id_noticia=9446

 

A ideia é proporcionar bem-estar aos utilizadores, disponibilizando vários serviços no mesmo espaço,

como ginásio, gabinete médico ou cabeleireiro. A ideia convenceu o júri da etapa regional do
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Poliempreende, que decorreu no Algarve.

 

 Pode começar por ir correr na passadeira do ginásio, depois relaxar com uma massagem, enquanto

deixa os miúdos na Kid's Zon e, antes de regressar a casa, fazer as compras que necessita.

 

 A ideia é agregar, no mesmo espaço, diversos serviços relacionados com a saúde, forma física e bem-

estar - por exemplo, snack-bar, gabinete médico, cabeleireiro, esteticista, lojas de vestuário ou loja de

produtos naturais.

 

 Uma das mais-valias do projecto, segundo os promotores, é a "conveniência da oferta", que permite

ao cliente "maximizar o tempo disponível para usufruir dos variados serviços oferecidos".

 

 A ideia de negócio de Ivo Silva Afonso e Carlos Nunes convenceu o júri da etapa regional do

Poliempreende disputada na Universidade do Algarve. Foi premiada com dois mil euros.

 

 

Estudantes de farmácia da UAlg organizam trianing project
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/09/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51041

 

Educação

 

 Universidade do Algarve

 

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

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

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

setembro, na cidade de Faro, no Campus de Gambelas, um Projecto Juvenil/Associativo de dimensão

nacional, no domínio do setor farmacêutico.

 

 O? APEF Training Project? (ATP) constitui uma atividade de caráter formativo e educativo, que reunirá

cerca de? 60 dirigentes associativos das principais Associações/Núcleos de Estudantes de Farmácia,

das diferentes Faculdades de Farmácia de Portugal, e ainda estudantes internacionais.

 

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

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

gestão de equipas? e conflitos, o teambuilding, a gestão de projetos, entre outros,? designados?
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normalmente por soft skills.

 

 O ATP constitui uma aposta da? APEF/NECiFarm? na formação dos estudantes do? Mestrado

Integrado em Ciências Farmacêuticas, proporcionando assim aos participantes? uma oportunidade

única de melhorarem a sua formação académica e pessoal que? irá ser extremamente útil no seu

percurso profissional futuro.

 

 O NECiFarm como? Comissão Organizadora,? acredita no sucesso deste projeto, e tem como principal

missão assegurar que este seja um marco único no calendário associativo nacional, por forma a

proporcionar uma união inigualável entre os? estudantes? de ciências farmacêuticas.

 

 11 de Setembro de 2011 | 12:13

 

 barlavento

 

 

Universidade - Matt Cimber

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 11/09/2011

Meio: Correio da Manhã - Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Aqui não se mostram só golfinhos, investiga-se

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 11/09/2011

Meio: Diário de Notícias

Jornalistas: Sónia Simões

 

Um biólogo marinho aliou a investigação das espécies a ofertas de interesse turístico. O negócio

chama-se Ecoceanus e vai ser expandido para Cabo Verde.

 

SÓNIA SIMÕES

 

Já a bordo, Daniel Machado pergunta a todos os clientes se sabem nadar, faz advertências de

segurança e remata: "Sempre que tiverem fome, podem ir à cozinha comer ou beber." A familiaridade
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é meio caminho andado para o sucesso de um passeio marítimo que se prolongará por sete horas. A

ideia não é apenas ver golfinhos - entre as espécies marinhas avistadas no canhão de Portimão há

baleias, atuns, peixes lua e, até, tubarões. Ainda há tempo para um mergulho. Só é preciso que a

meteorologia ajude.

 

A ideia de criar uma empresa de ciência e ecoturismo nasceu durante o estágio do engenheiro

marinho Daniel Machado, 32 anos. Na altura integrava o Grupo de Investigação Pesqueira Costeira do

Centro de Ciências do Mar, da Universidade do Algarve, em projectos vários de ecologia e conservação

de habitats costeiros e estuarinos. "Comecei a pensar que a investigação científica podia gerar

produtos interessantes", recorda.

 

O pai acabara de comprar um catamarã para passear quando Daniel lhe propôs um contrato, no qual

ambos podiam usufruir da embarcação. Ele usaria o veleiro catamarã para fins empresariais. À

empresa chamou Ecoceanus, à embarcação Oceanus. E é aqui que, a cerca de 10 milhas das costa,

revela o seu espírito empreendedor.

 

Dependente de condições climáticas, o empresário e biólogo optou por criar vários pacotes, desde os

passeios turísticos aos cursos e à investigação. Verão significa sol e mar, mas o vento nem sempre

ajuda. "Há dias em que é possível avistar tubarões azuis", explica a caminho do canhão - um vale

aquático a 12 milhas de Portimão com um vasto e rico ecossistema. Em todas as viagens faz questão

de mostrar aos turistas as imagens das espécies marinhas que poderão ser avistadas, dando conta

das suas cores, dimensão e sociabilidade.

 

Os passeios têm duração, objectivos e preços diferentes. Há serviços de 40 euros, como há de 130. A

maior parte inclui refeição: salada de frango, atum ou vegetariana. E para as crianças, além de preços

mais mais baixos, há a possibilidade de se ser "biólogo marinho por um dia". A ideia é que as crianças

comecem a conhecer as espécies marinhas e a familiarizar-se com os diferentes ecossistemas.

 

Mas não só de passeios turísticos se faz a empresa. Na vertente da investigação, Daniel Machado tem

promovido cursos a bordo que se prolongam por um fim-de-semana ou semana. E está disponível

para receber investigadores para amostragem biológica e recolha de dados. Trabalhos que permitem

identificar as espécies e perceber quais as suas rotas migratórias.

 

"No ano passado recebemos um grupo de investigadores espanhol. Este ano também ficaram de vir,

mas a crise é global. E cortaram-lhes o patrocínio", lamenta. A própria empresa tem feito

investigações para empresas. Mas a concorrência dos centros de investigação que funcionam nas

universidades com alunos bolseiros chega "a ser desleal".

 

Por cá, os meses de Julho, Agosto e Setembro costumavam ser fortes no Verão. Este ano, só Agosto

parece ter atraído clientela - limitada aos dez lugares disponíveis na embarcação (para além de Daniel
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e de um colaborador). É a crise " e o modelo económico que Portugal está a abraçar", critica, mas com

um objectivo: a ideia de expandir o negócio para outras margens. O destino é Cabo Verde e o projecto

idêntico ao que abraçou em Portimão. O investimento ronda os 220 mil euros e inclui um outro colega

também com experiência no mar.

 

"O projecto foi muito bem recebido. Na ilha do Sal existem já passeios de barco, mas não há uma

oferta qualificada." A ideia é passar por lá já este Inverno para implementar o projecto. Regressa-se

ao Verão do Algarve, para depois voltar. Só não sabe por quanto tempo.

 

 

Aqui não se mostram só golfinhos, investiga-se
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/09/2011

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=1987732

 

Ecoceanus

 

 por SÓNIA SIMÕES

 

 Um biólogo marinho aliou a investigação das espécies a ofertas de interesse turístico. O negócio

chama-se Ecoceanus e vai ser expandido para Cabo Verde.

 

 Já a bordo, Daniel Machado pergunta a todos os clientes se sabem nadar, faz advertências de

segurança e remata: "Sempre que tiverem fome, podem ir à cozinha comer ou beber." A familiaridade

é meio caminho andado para o sucesso de um passeio marítimo que se prolongará por sete horas. A

ideia não é apenas ver golfinhos - entre as espécies marinhas avistadas no canhão de Portimão há

baleias, atuns, peixes lua e, até, tubarões. Ainda há tempo para um mergulho. Só é preciso que a

meteorologia ajude.

 

 A ideia de criar uma empresa de ciência e ecoturismo nasceu durante o estágio do engenheiro

marinho Daniel Machado, 32 anos. Na altura integrava o Grupo de Investigação Pesqueira Costeira do

Centro de Ciências do Mar, da Universidade do Algarve, em projectos vários de ecologia e conservação

de habitats costeiros e estuarinos. "Comecei a pensar que a investigação científica podia gerar

produtos interessantes", recorda.

 

 O pai acabara de comprar um catamarã para passear quando Daniel lhe propôs um contrato, no qual

ambos podiam usufruir da embarcação. Ele usaria o veleiro catamarã para fins empresariais. À

empresa chamou Ecoceanus, à embarcação Oceanus. E é aqui que, a cerca de 10 milhas das costa,
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revela o seu espírito empreendedor.

 

 Dependente de condições climáticas, o empresário e biólogo optou por criar vários pacotes, desde os

passeios turísticos aos cursos e à investigação. Verão significa sol e mar, mas o vento nem sempre

ajuda. "Há dias em que é possível avistar tubarões azuis", explica a caminho do canhão - um vale

aquático a 12 milhas de Portimão com um vasto e rico ecossistema. Em todas as viagens faz questão

de mostrar aos turistas as imagens das espécies marinhas que poderão ser avistadas, dando conta

das suas cores, dimensão e sociabilidade.

 

 Os passeios têm duração, objectivos e preços diferentes. Há serviços de 40 euros, como há de 130. A

maior parte inclui refeição: salada de frango, atum ou vegetariana. E para as crianças, além de preços

mais mais baixos, há a possibilidade de se ser "biólogo marinho por um dia". A ideia é que as crianças

comecem a conhecer as espécies marinhas e a familiarizar-se com os diferentes ecossistemas.

 

 

Projecto da Universidade do Algarve foi apresentado à população de Querença (Veja
vídeo)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/09/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=19738&visual=8&id=0&print_article
=1

 

11-09-11

 

 A aldeia de Querença reuniu-se este sábado em peso, para ficar a conhecer os objectivos do projecto

da Universidade do Algarve. Na aldeia algarvia, nove jovens licenciados querem gerar riqueza e criar

emprego.
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   	Meio: SIC - Jornal da Noite

 	Duração: 00:04:33

 	Hora de emissão: 20:46:00 
ID: 37419609

 
11/09/2011

Projecto da UA em Querença

 

A aldeia de Querença reuniu-se ontem para ficar a conhecer os objectivos do projecto da Universidade

do Algarve. Na aldeia, 9 jovens licenciados querem gerar riqueza e criar emprego.

 

 

I JORNADAS CIENTÍFICAS NEMed/AAUALG
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/09/2011

Meio: Algarve Digital Online

URL: http://www.algarvedigital.pt/algarve/print.php?sid=5395

 

Educação e Formação / Faro

 

 Enviado por Admin em 10/09/11 - 00:00

 

 O Núcleo de Estudantes de Medicina da Associação Académica da Universidade do Algarve

(NEMed/AAUAlg) realiza, no dia 17 de Setembro, as I Jornadas Científicas NEMed/AAUAlg,

subordinadas ao tema Medicina no Futuro. A iniciativa decorre no Anfiteatro Verde (Edifício 8), no

Campus de Gambelas.

 

 O programa das jornadas contempla 3 mesas redondas, que abordarão as seguintes temáticas:

"Emergência Médica - Que futuro?", "Investigação laboratorial e aplicações futuras na prática médica"

e "Organização e Gestão de Saúde - Que futuro?"

 

 Constantino Saklarides, director da Escola Nacional de Saúde Pública, vai encerrar as palestras,

abordando o papel do "Médico do Futuro", com uma breve reflexão sobre o rumo da Medicina e sobre

o que é exigido ao médico na sociedade do século XXI.

 

 Segundo a Comissão Organizadora, estas jornadas vão debruçar-se sobre "temas actuais e de

interesse para a comunidade médica, em particular, e para a sociedade, em geral, porque as

mudanças ocorridas em Portugal e no Mundo nos últimos anos têm vindo a alterar o paradigma

médico nas suas várias vertentes: clínica, laboratorial/investigação e organização/gestão de saúde".
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 Paralelamente, vai ser apresentado um concurso de Posters Científicos, com o prémio monetário de

mil euros, a ser distribuído pelos dois primeiros lugares.

 

 Mais informações:.

 

 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=5395

 

 Ligações neste artigo

 

 [1] http://jornadasnemed.blogspot.com/

 

 

I Jornadas Científicas NEMed-AAUALg nas Gambelas

 

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

Meio: Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Bolsa de estudo preocupa alunos da UAlg

 

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

Meio: Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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Estágios no Hospital Alentejano

 

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

Meio: Correio da Manhã

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Curso de cinema com Matt Cimber
 

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

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=119740

 

Em outubro na Universidade do Algarve

 

 Promovido pelo Centro em Investigação em Artes e Comunicação (CIAC), pelo Departamento de

Línguas, Comunicação e Artes da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais e pela Algarve Film

Commission, o realizador Matt Cimber vai dar um curso de realização e argumento na Universidade do

Algarve durante o próximo mês de Outubro.

 

 Existem 20 vagas disponíveis, podendo os alunos desenvolver e concretizar as suas ideias,

produzindo curtas-metragens sob a direcção do referido realizador.

 

 As aulas decorrerão todas as sextas (horário pós-laboral) e sábados, a partir do dia 14, no Campus da

Penha da Universidade do Algarve.

 

 As inscrições estão a decorrer na secretaria da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, no Campus

de Gambelas, das 08:30 às 12:30 e das 14:00 às 17:30 horas. Os interessados deverão fazer-se

acompanhar do CV, do Cartão de Cidadão ou do BI e do NIF.

 

 Para mais informações, devem contactar o CIAC através de secretaria.ualg@ciac.pt ou 289 800 914.

 

 Redacção/RS

 

 13:04 sexta-feira, 09 setembro 2011
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Cineasta norte-americano lecciona curso de realização e argumento na UAlg
 

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

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=15811&visual=8&id=0&print_article
=1

 

09-09-11

 

 Matt Cimber vai dar um curso de realização e argumento na Universidade do Algarve durante o

próximo mês de Outubro. Este curso tem 20 vagas disponíveis, podendo os alunos desenvolver e

concretizar as suas ideias, produzindo curtas-metragens sob a direcção do realizador.

 

 Esta iniciativa é promovida pelo Centro em Investigação em Artes e Comunicação (CIAC), pelo

Departamento de Línguas, Comunicação e Artes da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais e pela

Algarve Film Commission.

 

 As aulas decorrerão todas as sextas (horário pós-laboral) e sábados, a partir do dia 14, no Campus da

Penha da Universidade do Algarve.

 

 As inscrições estão a decorrer na secretaria da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, no Campus

de Gambelas, das 8h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.

 

 Para mais informações contactar o CIAC através de secretaria.ualg@ciac.pt

 

 

Cineasta norte-americano lecciona curso de realização e argumento na UAlg
 

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

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=8121%20%3Cbr%3E&visual=8&id=0
&print_article=1

 

Matt Cimber vai dar um curso de realização e argumento na Universidade do Algarve durante o

próximo mês de Outubro. Este curso tem 20 vagas disponíveis, podendo os alunos desenvolver e

concretizar as suas ideias, produzindo curtas-metragens sob a direcção do realizador.
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Escapadelas

 

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

Meio: Setubalense (O)

 

CASINO – Amanhã pelas 22.30 horas o Casino de Tróia recebe o espectáculo dos “Danças Ocultas”,

que apresentará o seu mais recente trabalho discográfico “Alento”. O sopro atribuído às composições

através do recurso à concertina confere a este trabalho uma profunda originalidade. Depois de terem

a honra de encerrar o “Womex” em 2010", o mais prestigiado certame internacional dedicado à world

music e de terem triunfado na abertura dos concertos de Rodrigo Leão e Tindersticks, os “Danças

Ocultas” sobem ao palco do Centro de Espectáculos do Casino de Tróia para nos presentearem com a

emotividade e beleza da sua música.

Os bilhetes custam 12 euros.

EUROVISION - O largo José Afonso recebe amanhã pelas 21 horas o concerto organizado pela OGAE -

Organização Geral de Apoio à Eurovisão, onde será homenageada a cantora luso francesa Marie

Mayriam. Actuarão 12 artistas que participaram em diversas edições do festival da canção. Chiara

(Malta), Chen Aharoni (Israel) Jari Sillanpaa (Finlândia), Igor Cukrov (Croácia), Jenny Silver (Suécia),

Marcin Mrozinski (Polónia), Lucia Peres (Espanha), Rui Andrade e Filipa Ruas (Portugal), são alguns

nomes que vão marcar presença no espectáculo. O espectáculo musical, apresentado por Carla

Salgueiro e Pedro Penim, promete uma noite de convívio, com muita música e animação.

As entradas para o recinto do espectáculo, num espaço preparado com bares, esplanadas, som e luz,

custam cinco euros. O evento, com cerca de duas horas e meia, conta, igualmente, com as presenças

de Emad Slim, egípcio que desenvolve um estilo de dança muito próprio, do grupo espanhol D-Votion,

e do DJ alemão Ohrmeister, que actua pela noite dentro.

ACADEMIA – Hoje pelas 21.30 horas, na Academia Problemática e Obscura, decorrerá a iniciativa

“Cinema com Causas! - sobre os 140 anos da Comuna de Paris”. Será projectada a versão reduzida

(aprox. 2h) do filme La Commune (Paris, 1871), de Peter Watkins, é um filme-laboratório com mais de

200 actores (a maioria não-profissionais). La Commune explora os acontecimentos históricos da

Primavera de 1871 em Paris, não numa perspectiva comemorativa, mas sim para levantar questões

acerca do tempo presente, com particular incidência no papel dos mass media na nossa sociedade.

TEATRO - O Teatro Animação de Setúbal (TAS) vai apresentar a peça infantil “O príncipe Sapo” a

partir de amanhã, no auditório Charlot. A partir do conceito das marionetas, o TAS desenvolve um

espectáculo em que a forma resulta na conjugação de animação física e vocal de actores com a

manipulação de bonecos. Com encenação de Miguel Assis tem interpretações de Isabel Ganilho, Maria

Simões, Miguel Assis e Susana Brito, “O príncipe Sapo” pode ser visto aos sábados e domingos às 11

horas até 2 de Outubro. O preço do bilhete é de 10 euros para os adultos e de 5 euros para as

crianças.

CONCERTO - O ciclo de espectáculos do programa municipal “Noites da Baía” prossegue amanhã, às
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22 horas, na Casa da Baía, em Setúbal, com o concerto dos “Dear Telephone”. O nome da banda,

formada por Graciela Coelho, André Simão, Paulo Araújo e Pedro Oliveira, é uma inspiração na curta-

metragem de Peter Greenaway “Dear Phone”, de 1976. A música do conjunto vai buscar referências

às “soap operas” americanas e aos melodramas, apresentando um pop minimalista. Os bilhetes, à

venda na Casa da Baía, localizada na avenida Luísa Todi, n.º 468, custam 7,5 euros, tendo as

entradas duplas o preço de dez euros.

FADO - O fadista José da Câmara actua amanhã, a partir das 22 horas, na Pousada do de S. Filipe,

espectáculo em que também participam as artistas Inês Duarte, Maria do Céu, Inês Pereira e Teresa

Ventura. Os fadistas são acompanhados por Custódio Pinto, na guitarra portuguesa, e por Vítor

Pereira, na viola, num evento realizado no âmbito do programa municipal “Noites com… estória”. Além

do fado, o serão inclui um jantar na pousada, opcional, com início às 20 horas. Os bilhetes para o

espectáculo têm o valor de sete euros. As entradas duplas custam dez euros, enquanto as de crianças

dos 6 aos 12 anos têm o preço de quatro euros.

Se a opção incluir jantar, as entradas têm o preço de 25 euros. Os ingressos para crianças dos 6 aos

12 anos custam 12,5 euros.

FONTE NOVA - O Grupo Desportivo da Fonte Nova, freguesia da Anunciada, vai levar a efeito, este

sábado, a partir das 19 horas, um programa de fado vadio, integrado por fadistas locais e regionais.

UNIÃO – Amanhã pelas 21.30 horas realiza-se uma festa convívio na União Setubalense, cujo o

objectivo é juntar dançarinos, ex-dançarinos, pais, amigos, enfim toda a gente que ao longo do ano

nos apoia, para recordar, conversar, divertirmo-nos e claro dançar muito. As entradas são livres.

BAILE – No domingo realiza-se mais uma matiné na União Setubalense. O baile sertã animado pela

“Actual Band”.

AMBA – Bailarico é o que também vai acontecer, domingo à tarde, na sede social da Associação de

Moradores do Bairro da Anunciada, com o “Duo Contrate” em palco.

FESTA  - A Sociedade Filarmónica Providência e a Paróquia de S. Simão promovem a Festa de Nossa

Senhora da Saúde entre hoje e domingo, em Vila Fresca de Azeitão. Hoje às 21 horas reza-se o terço

na igreja e meia hora depois procede-se à abertura do arraial e actuação do ToquiVozes e da real

Tuna da Universidade do Algarve. A partir das 23 horas realiza-se um baile animado por “Setúbal

Trio”. Amanhã, pelas 16 horas, haverá cavalhadas à antiga portuguesa. Pelas 21 horas celebrase

missa pelos forasteiros. Às 21 horas, celebra-se missa pelos forasteiros falecidos, seguindo-se uma

hora mais tarde a actuação da Orquestra Bohémia e às 23 horas um baile abrilhantado pela Actual

Band. A festa encerra domingo, realizando-se pelas 11 horas uma missa solene, sendo o ponto alto do

certame a procissão em Vila Fresca e Vendas de Azeitão pelas 15 horas. Às 16 horas, animação

musical com Nuno Rafael e pelas 21.30 horas o concerto da Banda da Sociedade Filarmónica

Providência encerram o certame.

JAZZ -  Os momentos musicais de final de tarde nos espaços verdes de Setúbal estão de regresso com

a realização de mais um concerto no domingo, pelas 16 horas, no Jardim de Algodeia. A iniciativa está

inserida no programa municipal “Há Jazz nos Jardins”, uma parceria desenvolvida entre a Câmara

Municipal de Setúbal e a Jazz Class Dámsom.

CINEMA - Até ao dia 14 está em exibição o filme “A Conspiradora”, de Robert Redford, com Alexis
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Bledel, Evan Rachel Wood, James McAvoy, Kevin Kline e Robin Wright, no Cinema Charlot.

Seg a sex, às 21.30 e sab e dom, às 16 e às 21.30 horas.

CURTAS – No domingo, pelas 21.30 horas, decorre no Charlot a iniciativa “Projeto BI - Sentimento de

Pertença”, apresentação de curtas-metragens, da produtora Vende-se Filmes, antes da sessão

cinematográfica em exibição. “A Palmatória”, de Silvânea Monteiro, será exibido hoje.

TERTÚLIAS – Amanhã pelas 15.30 horas realiza-se uma tertúlia poética promovida pelo Núcleo de

Poesia de Setúbal, na Biblioteca Municipal de Setúbal. Mais tarde, pelas 18 horas, na Casa Bocage

decorre outra intitulada “Em torno de Agostinho da Silva”. Terceira sessão de ciclo de tertúlias, por

Dirk Hennrich, com o tema “O que é a Filosofia – de Kertchy Navarro? As Sete Cartas a um Jovem

Filósofo de Agostinho da Silva”. Org.: Associação Agostinho da Silva e CMS.

ARTES – A Associação de Artistas Plásticos de Setúbal (Artiset) inaugura amanhã pelas 17 horas, na

galeria do Clube Militar de Oficiais de Setúbal (à praça de Bocage), uma exposição de artes plásticas

com obras de artistas da associação, executadas com base no soneto de Bocage “Nascemos para

amar”.

A mostra ficará patente ao público até dia 16 de Setembro, das 10 às 12.30, e da 14.30 às 18 horas.

EXPOSIÇÃO – Está patente, desde 27 de Agosto, uma exposição de pintura do artista Carlos Martins

da Fonseca.

Intitulada apenas “Setúbal”, a mostra está patente na loja Fugas Lusas, sito no largo Dr. Francisco

Soveral, antigo largo da Ribeira Velha, nº 5.

Uma vez que o espaço alberga apenas seis peças de cada vez, o pintor decidiu mudar os quadros, de

15 em 15 dias.

Dedicado também à fotografia, o artista, pretende expor, no mesmo espaço, “Setúbal em contra-luz”,

com fotos da cidade sadina, de onde não é natural, mas pela qual diz ter uma paixão. Mais tarde, vão

ser expostos quadros pintados pelos seus cinco netos, em quem tenta incutir o gosto pela pintura,

além de fotografias que ilustram o processo de criação dessas obras. Na loja estão disponíveis

também livros de poesia, contos e um ensaio sobre Bocage, da autoria de Martins da Fonseca.

 

 

´Sida das árvores´ destrói montados

 

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

Meio: Sol

Jornalistas: Sónia Balasteiro

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Página 101



A102

I Jornadas Científicas debatem a Medicina no Futuro
 

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

Meio: Universia.pt

URL: http://noticias.universia.pt/destaque/noticia/2011/09/08/864314/i-jornadas-cientificas-
debatem-medicina-no-futuro.html

 

08/09/2011

 

 O Núcleo de Estudantes de Medicina da Associação Académica da Universidade do Algarve

(NEMed/AAUAlg) realiza, no dia 17 de Setembro, as I Jornadas Científicas NEMed/AAUAlg,

subordinadas ao tema Medicina no Futuro. A iniciativa decorre no Anfiteatro Verde (Edifício 8), no

Campus de Gambelas.

 

 Foto: Universidade do Algarve

 

 O programa das jornadas contempla 3 mesas redondas, que abordarão as seguintes temáticas:

"Emergência Médica - Que futuro?", "Investigação laboratorial e aplicações futuras na prática médica"

e "Organização e Gestão de Saúde - Que futuro?

 

 Constantino Saklarides, director da Escola Nacional de Saúde Pública, vai encerrar as palestras,

abordando o papel do "Médico do Futuro", com uma breve reflexão sobre o rumo da Medicina e sobre

o que é exigido ao médico na sociedade do século XXI.

 

 Segundo a Comissão Organizadora, estas jornadas vão debruçar-se sobre "temas actuais e de

interesse para a comunidade médica, em particular, e para a sociedade, em geral, porque as

mudanças ocorridas em Portugal e no Mundo, nos últimos anos, têm vindo a alterar o paradigma

médico nas suas várias vertentes: clínica, laboratorial/investigação e organização/gestão de saúde".

 

 Paralelamente, vai ser apresentado um concurso de Posters Científicos, com o prémio monetário de

mil euros, a ser distribuído pelos dois primeiros lugares.

 

 Consulte programa e mais informações em

 

 Fonte:Universidade do Algarve
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Apresentação do trabalho de recuperação do arquivo paroquial
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/09/2011

Meio: Avezinha.com

URL: http://www.jornalavezinha.com/noticia.asp?idEdicao=255&id=12552&idSeccao=2280&A
ction=noticia

 

Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Silves

 

 Cerca de 100 pessoas estiveram presentes no seminário organizado pela Paróquia, com o apoio da

Câmara Municipal de Silves (CMS), de apresentação do trabalho de preservação e organização do

Arquivo Paroquial da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Silves, no passado dia 3 de

Setembro, pelas 17h00, na Catedral de Silves.

 

 Esta pequena obra, agora disponível para consulta e à venda, resulta do trabalho desenvolvido pelas

técnicas do Arquivo Municipal desta cidade, na sequência da assinatura de um protocolo estabelecido

entre a Paróquia e a CMS, que previa o estudo e preservação do Arquivo Paroquial. Aliás, Luisa

Pereira, Vera Gonçalves e Eulina Ribeiro, as autoras do livro, fizeram uma comunicação sobre o

trabalho desenvolvido, mostrando o estado em que se encontravam os documentos e o seu

tratamento, bem como o trabalho de organização do referido espólio.

 

 Pedro Penteado, Diretor de Serviços de Arquivística e Apoio Técnico da Direcção-Geral de Arquivos e

do Dr. Luís Oliveira, na sua comunicação salientou a importância deste tipo de parcerias que, aliás,

estão previstas em documentação da própria Igreja católica relativa ao tema da Arquivística, referindo

que este pode e deve ser um caminho a seguir, de modo a que estes arquivos possam tornar-se

acessíveis, quer aos investigadores, quer às comunidades, já que só faz sentido que o passo final

deste tipo de iniciativa seja precisamente a abertura à consulta pública, com condições de segurança,

de acordo com normas definidas em regulamentos específicos. Aliás, o Arquivo Paroquial de Silves

iniciou esta semana, mesmo, o trabalho de elaboração do seu próprio regulamento.

 

 João Saboia, Diretor do Arquivo Distrital de Faro, fez, na sua comunicação, uma súmula do trabalho

desenvolvido no Algarve, relativamente aos Arquivos Paroquiais, já que esteve envolvido na

recuperação de quase todos aqueles que estão organizados. Destacou, igualmente, a importância

deste tipo de documentação para o conhecimento das localidades, da história e da demografia, dando

exemplos de como essa importância foi reconhecida ao longo do tempo, nomeadamente pelas

autoridades eclesiásticas, que previam, em muitos casos, penas que chegavam à excomunhão, para

os Párocos que não organizassem e cuidassem dos seus arquivos.

 

 Já Luis Filipe Oliveira, Professor da Universidade do Algarve, deu a conhecer, na sua intervenção, os

resultados obtidos até ao momento, de uma investigação que está a ser feita tendo como objeto três
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peças de pergaminho encontradas no Arquivo paroquial de Silves, a servirem de capa para outros

documentos. Estes pergaminhos, pertencentes a dois documentos distintos (ambos do séc. XVI) - uma

sentença judicial, que envolvia três pessoas à partida naturais de Silves e um contrato comercial,

escrito em francês antigo, que envolvia o transporte de bens entre portugueses, espanhóis e franceses

-, revelam-se muito interessantes e poderão ser objeto de uma análise mais profunda, ainda que não

sejam documentos originais da catedral de Silves, tendo em consideração a sua temática.

 

 O Padre Carlos Aquino, Pároco desta cidade, mostrou-se muito motivado com a realização deste

trabalho: É mais uma forma de darmos a conhecer a riqueza existente nesta Paróquia, que a maior

parte das pessoas desconhece. Simultaneamente, ao promovermos este tipo de iniciativas, queremos

que o espírito comunitário seja reforçado, estreitando-se laços entre as instituições da cidade, bem

como entre todos os membros da nossa comunidade paroquial.

 

 

Que medida(s) tomava para dinamizar o concelho de Faro?

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 08/09/2011

Meio: Barlavento

 

Que medida(s) tomava para  dinamizar o concelho de Faro? Bruno Laje (membro do PSD) Faro tem de

assumir de forma  clara e efetiva o desígnio de fazer  evoluir economicamente o concelho e

requalificar a cidade respeitando, contudo, a sua história e identidade. Para que isto se  torne uma

realidade, é necessário  apostar numa nova cultura urbana, rompendo definitivamente  com o

marasmo e com a inércia  a que o município tem estado sujeito nos últimos anos.

Neste sentido, é urgente valorizar e recuperar o nosso património arquitetónico e cultural e  avançar

com medidas objetivas,  inovadoras e criativas que visem  uma efetiva Reabilitação Urbana  do centro

da cidade, onde já é comum depararmo-nos com inúmeras casas fechadas, emparedadas e num

estado de degradação  acentuado, fomentando o «esvaziamento» da cidade, o sentimento de

insegurança e o rótulo de  cidade morta, abandonada e desleixada. Não promover políticas  que

invertam esta situação será  conduzir a cidade à decadência e  à morte pelo seu interior.

Por outro lado, parece-me evidente que Faro necessita de criar  as condições necessárias para se

voltar novamente para a Ria Formosa, tal como o fez ao longo de  tantos séculos, mas que

inexplicavelmente a ignorou e desprezou num passado recente. É fundamental desenvolver uma

política de Marketing Urbano, tendo por base a Ria Formosa como  elemento de integração urbana

com uma forte interação com os  seus habitantes e visitantes.       Só assim se poderá processar a

revitalização da cidade, afirmando Faro como uma cidade âncora, fortalecendo o seu papel no  Algarve

e mesmo no país.

Paulo Neves (membro do PS) Desde 1984 que participo na  construção de programas para a  cidade

de Faro e para a região,  tantos anos quanto leio as propostas e assisto às acções de quem  governa e
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quem perde as eleições  locais. Sim aqui trata-se ciclicamente de perder pois raramente  os eleitos são

renovados nos seus  mandatos contrariamente ao que  se torna quase normal nas demais  autarquias.

Não será pela falta de  ideias (aliás que se repetem de  uns para outros e de anos para  anos, «virar a

cidade à ria; melhoria do ordenamento e espaço urbano edificado; saneamento nas  áreas rurais;

trânsito e afirmação cultural»), do melhor esforço  e dedicação independentemente dos partidos e edil

em funções,  mas a população denota sempre  um descontentamento, quando  não desconfiança e

sempre alheamento da vida da sua comunidade de proximidade e descrença nas capacidades

colectivas que  faz sucederem-se os responsáveis  na condução dos destinos da capital da região

nunca assumida  além da localização de órgãos administrativos também muito por  falta de massa

critica (territorial,  financeiro, populacional) que a  destaque no contexto comparativo com demais

concelhos.

Afirmaria como necessário essencialmente então que Faro conseguisse: 1- A captação e fixação de

investimentos privados de cariz  transversal (serviços – tecnologia – investigação – recursos turísticos

naturais e patrimoniais saúde e bem estar – agro-alimentar – logística comercial e distribuição) com

incentivo/beneficio  fiscal local; 2- Um programa plurianual de despesa municipal de  base

participativa através de comunidades de bairro e colectividades associativas com envolvimento pessoal

e directo de cada  cidadão 3- A credibilização da organização técnico-administrativa  da autarquia.

Não desconheço as dificuldades  financeiras que não permitem  grandes obras nem mas pior é a

progressiva descrença dos concidadãos no seu poder de mudar  o estado das coisas e a manifesta

desconfiança que se afirma quanto maiores as dificuldades na sua  vida pessoal sem perceber que a

sua cidade tenha forças ou sequer  elementos diferenciadores que  ajudem a constituir-se como um

agente de desenvolvimento mas  apenas mais um «peso.morto» e  incumpridor debalde as

promessas. Enfim acreditar nas nossas  forças e no seu contributo para  a afirmação desta grande

cidade  que é afinal o Algarve.

Adriano Guerra (membro CDS/PP) O débil estado financeiro da Câmara Municipal de Faro é de todos

conhecido, com  esta a ter de  apresentar um plano de reequilíbrio financeiro, aprovado em  maio pelo

Governo, com as consequências e limitações que isto  implica em termos de futuros investimentos

camarários. O actual clima económico que o país e  o mundo atravessam são também  um travão ao

crescimento da cidade. Assim é essencial potenciar  as valências já existentes, bem  como captar

investimento privado.  Faro dispõe já de um conjunto de  fatores competitivos que lhe permitem

encarar o futuro com algum optimismo. A Universidade do Algarve é um deles, podendo no entanto

contribuir ainda  mais para o desenvolvimento da  cidade, quer por uma maior integração com as

empresas da região, quer pela continuação e aumento da oferta de cursos ligados  às novas

tecnologias.  É essencial  que se crie um Parque Tecnológico, onde empresas relacionadas  com as

novas tecnologias, nomeadamente produtores de software  se possam instalar. Faro tem todas as

condições para atrair esse  tipo de empresas. Boas acessibilidades, nomeadamente o aeroporto, boas

infraestuturas ao nível das telecomunicações. Esta  indústria é a das que apresenta  maiores taxas de

crescimento a  nível mundial Bem sei que repetir que a cidade  tem de se voltar para a ria Formosa é

um chavão gasto até à exaustão, mas é realmente vital. É essencial a concretização  do plano  Polis,

aguardando os farenses que  isso se torne uma realidade. Faro  tem condiçõe naturais óptimas  que
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lhe permitirão ter uma marina com características únicas.  Aqui a atracção de investimento  privado

vai-se revelar indispensável, bem como na construção de  novas unidades hoteleiras.  Olhar para

interior terá de ser  igualmente uma aposta a efectuar, nomeadamente através da divulgação das sua

riquezas natural e patrimonial, bem como realizando eventos que atraiam mais  turistas nacionais e

estrangeiros.

Pensar Faro como um todo, ao nível da estratégia de ordenamento  do território, da promoção e

animação é um desafio que terá de  ser ganho, contando com a participação de todos - orgãos

autárquicos, associações, empresários  e cidadãos.

Marta Correia (membro do PAN) A cidade de Faro, capital política e administrativa da região algarvia,

há muito que é sustentada pelos seus habitantes, que por  falta de emprego no concelho,  deslocam-

se para fora.

Como é sabido, este concelho  perde pelo baixo rendimento per  capita, sendo o principal problema na

gestão e desenvolvimento  desta capital de distrito.

É necessário aumentar a densidade populacional e erguer este  concelho.

Faro tem de criar uma identidade nacional e internacional de  excelência, não à sombra de outros

concelhos algarvios, mas primorando pela diferença.

É importante criar laços com os  estudantes universitários, seja ao  nível cultural, habitacional e saídas

de emprego.  Para isso, deve-se apostar mais  forte ainda, numa componente  cultural, evitando-se

assim, que  milhares de jovens se desloquem  a outras cidades, por necessidade  de cultura variada.

É necessário desenvolver também, soluções para a implementação de novos negócios emergentes das

capacidades e vocações profissionais dos estudantes  de agora.

Deve-se à partida criar-se um  género de entendimento, entre  Universidade do Algarve, Autarquia e

Empresas Públicas e Privadas, na orientação de estágios  profissionais.

Isto não só dinamiza o concelho,  como também aumentará a sua  demografia.

José Moreira (membro do BE) A estratégia para revitalizar o  concelho de Faro assenta na valorização

dos seus recursos próprios, dos quais destacamos: os  habitantes do concelho, a Campina, o Pontal e

as ilhas barreira,  o Aeroporto e a Universidade do  Algarve.

Os munícipes de Faro são o nosso recurso mais valioso, pelo que  apostamos na melhoria da sua

qualidade de vida e na sua participação na vida pública e comunitária. Para tal, defendemos a  criação

de uma rede de mobilidade pública assente na bicicleta e nos transportes públicos em  detrimento do

transporte individual.

A Campina de Faro é um espaço estratégico de produção de alimentos que tornará Faro numa  cidade

sustentável. Continuaremos a defender uma moratória sobre qualquer nova urbanização neste espaço

e promoveremos, em alternativa, a requalificação urbana.

Pugnamos pela abertura do Mercado de Faro aos produtores locais em condições vantajosas e  pela

dinamização de pequenos  mercados nos bairros da cidade  e nas freguesias rurais. Queremos  criar

as denominações de origem  Campina de Faro e Ria Formosa.

O Pontal e as ilhas barreira são  espaços chave para a preservação  da biodiversidade. Somos

intransigentes na defesa dos espaços naturais do concelho e na exigência do livre usufruto destes

espaços por todos. Queremos para o  Pontal um Parque Intermunicipal Faro/Loulé onde se articule a
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proteção da natureza com o usufruto público do mesmo em atividades de contacto com a natureza.

Potenciando a qualidade de vida,  a diversidade de atividades culturais e, usando como argumento a

facilidade das ligações via Aeroporto e caminho de ferro, bem  como a existência de dois campi  da

Universidade do Algarve, este  concelho tem um elevado potencial para fixar empresas de alto  valor

acrescentado da chamada  economia do conhecimento, devendo o município ter uma papel facilitador

ativo na instalação  destas empresas, que podem ser  um dos pólos de criação de riqueza da região.

Leonardo Abreu (membro CDU) “Se cá nevasse fazia-se cá ski…”.  Este verso da banda musical diz

muito das muito poucas medidas  que um único ser humano pode  tomar para dinamizar a sua terra.

Assim sendo, para que cá neve  será necessário que o concelho  de Faro se volte para si, aproveite as

suas sinergias e, de forma séria, olhe, estude e se (re)encontre  com a sua história milenária;  com a

sua geografia mediterrânea  e encontre a sua sociologia.

É necessário que as forças endógenas do concelho (re)comecem a  tirar partido das potencialidades

existente nas suas gentes; no  comércio tradicional, na ria formosa; nas micro-pequenas e médias

empresas (industriais, agro-alimentares e de serviços).

Para que cá neve é necessário que  no concelho haja uma política  desenvolvimentista sustentada,

onde os espaços rurais, possam  ter um papel de relevo, quer no  aspecto da produção de produtos

agrícolas/hortícolas e industriais  quer no setor turístico. Na dinamização de Faro  a aposta tem  que

ser nos sectores tradicionais,  na valorização da sua cultura para  ser atrativo turisticamente.  Neste

curto espaço está o diagnóstico. Quanto à terapêutica só  pode passar por um corte com as  políticas

das últimas décadas; as  quais se escoram na abundantíssima legislação asfixiante com  que o poder

autárquico, se vem  confrontando. Passa pela desobediência a essa lei – Lei das Finanças locais,

PROT, RAN, REN,  POLIS, etc. – Assim, as medidas que se impõem para a dinamização de Faro  são as

de sensibilização e mobilização da população para o combate, sem tréguas, às políticas de que  estes

instrumentos legislativos e  de des(ordenamento) são sustentáculo, fazendo com que, a agricultura

desapareça e no seu lugar  surjam os conglomerados de betão, que  pequenas e médias empresas e o

comércio tradicional se  definhe, o desemprego galope e a  fome e a miséria grassem.

Só com estas medidas o concelho  de Faro se poderá dinamizar harmonicamente, com a participação

de todos ou, dito de outra forma,  sem a exclusão de ninguém.Leonardo Abreu

 

 

Estudantes de farmácia da UAlg organizam training project

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 08/09/2011

Meio: Barlavento

 

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

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

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

setembro, na cidade de Faro,  no Campus de Gambelas, um  Projecto Juvenil/Associativo  de
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dimensão nacional, no domínio do setor farmacêutico.  O APEF Training Project (ATP) constitui uma

atividade de caráter formativo  e educativo, que reunirá cerca de 60 dirigentes associativos das

principais Associações/Núcleos de Estudantes  de Farmácia, das diferentes  Faculdades de Farmácia de

 Portugal, e ainda estudantes  internacionais.O ATP surge  da necessidade de preencher  uma lacuna

existente na formação dos estudantes de Ciências Farmacêuticas no que  se refere a algumas

competências fundamentais, como  a liderança, a gestão de equipas e conflitos, o «teambuilding», a

gestão de projetos,  entre outros, designados normalmente por «soft skills».

O ATP constitui uma  aposta da APEF / NECiFarm na formação dos estudantes do Mestrado  Integrado

em Ciências Farmacêuticas, proporcionando  assim aos participantes uma  oportunidade única de

melhorarem a sua formação académica e pessoal que irá ser  extremamente útil no seu  percurso

profissional futuro.

O NECiFarm como Comissão Organizadora, acredita no sucesso deste projeto,  e tem como principal

missão  assegurar que este seja um  marco único no calendário  associativo nacional, por forma a

proporcionar uma união  inigualável entre os estudantes de ciências farmacêuticas.  Estudantes de

farmácia da UAlg organizam training project

 

 

Mestres mundiais debatem criatividade e inovação no Algarve

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 08/09/2011

Meio: Jornal do Algarve

Jornalistas: Sofia Cavaco Silva

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Bolsa de Técnico de Investigação (m/f)(08-09-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/09/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=42354&bl=1&viewall=true

 

CCMAR

 

 Anúncio para atribuição de Bolsa de Técnico de Investigação

 

 No âmbito do projecto PTDC/MAR/102348/2008
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 Ref. ª: CCMAR/BTI/0032/2011

 

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

bolsa de técnico de investigação no âmbito do projecto SEPIAMETA - (PTDC/MAR/102348/2008),

designado por "Estudo do metabolismo do choco Europeu, Sepia officinalis (Linnaeus, 1758)",

financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), nas seguintes condições:

 

 Funções a desempenhar:

 

 Execução das actividades do projecto na área da manutenção de um stock de chocos na estação de

aquacultura do Ramalhete (CCMAR, Universidade do Algarve), que incluem a apanha de alimento vivo

na zona circundante da estação. Apoio a desenvolvimento de experiências, amostragens, outro

trabalho de rotina, e preparação de relatórios.

 

 Orientação Cientifica: Doutor António de Vilhena Andrade Ferreira Sykes, Investigador no CCMAR e

coordenador do projecto.

 

 Requisitos:

 

 1. Possuir licenciatura em Biologia Marinha ou relacionadas;

 

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

projecto o determine (demonstrada na carta de motivação);

 

 3. Possuir carta de condução.

 

 Critérios de avaliação:

 

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

 

 2. Experiência de trabalho em manutenção e cultivo de espécies marinhas (preferência dada a

cefalópodes) - factor de ponderação 50%;

 

 3. Experiência em colheita e transporte de organismos marinhos - factor de ponderação 10%;

 

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

 

 5. Conhecimentos de inglês, escrito e falado - factor de ponderação 5%;
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 6. Possuir certificação nos termos da alínea e) do nº3 da Portaria nº1005/92, de 23 de Outubro; ou

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

 

 Condições da bolsa:

 

 Duração de 6 meses, com inicio previsto para 12 de Outubro de 2011, em regime de exclusividade,

eventualmente renovável até ao limite da duração do projecto de investigação no qual se enquadra,

conforme regulamento de bolsas de investigação cientifica do CCMAR em.

 

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

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

 

 Prazos de recepção: De 6 a 21 de Setembro de 2011.

 

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

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

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

eventualmente referências.

 

 Envio de candidaturas: As candidaturas devem ser enviadas com a Ref. ª: CCMAR/BTI/0032/2011 por

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

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

após confirmação por escrito.

 

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

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

 

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

no CCMAR e coordenador do projecto (presidente do júri), Doutora Cláudia Raquel Cêa de Aragão

Teixeira, Investigadora no CCMAR (vogal) e Doutor José Pedro Andrade e Silva Andrade, Professor

Catedrático da Universidade do Algarve e Investigador no CCMAR (vogal).

 

 Faro, 22 de Agosto de 2011

 

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

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

Twitter em]
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I Jornadas Científicas debatem a Medicina no Futuro na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/09/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=119663

 

O Núcleo de Estudantes de Medicina da Associação Académica da Universidade do Algarve

(NEMed/AAUAlg) promove, no próximo dia 17, as I Jornadas Científicas NEMed/AAUAlg, subordinadas

ao tema Medicina no Futuro.

 

 A iniciativa decorre no anfiteatro verde (edifício 8), no Campus de Gambelas, e contempla três

mesas-redondas, sobre Emergência Médica - Que futuro?, Investigação laboratorial e aplicações

futuras na prática médica e Organização e Gestão de Saúde - Que futuro?.

 

 Constantino Sakellarides, diretor da Escola Nacional de Saúde Pública, vai encerrar as palestras,

abordando o papel do Médico do Futuro, com uma breve reflexão sobre o rumo da medicina e sobre o

que é exigido ao médico na sociedade do século XXI.

 

 Segundo a comissão organizadora, estas jornadas vão debruçar-se sobre "temas atuais e de interesse

para a comunidade médica, em particular, e para a sociedade, em geral, porque as mudanças

ocorridas em Portugal e no mundo, nos últimos anos, têm vindo a alterar o paradigma médico nas

suas várias vertentes: clínica, laboratorial/investigação e organização/gestão de saúde".

 

 Paralelamente, vai ser apresentado um concurso de posters científicos, com o prémio monetário de

mil euros, a ser distribuído pelos dois primeiros lugares.

 

 Os  i n te ressados  podem consu l ta r  o  p rograma e  ma i s  i n fo rmações  no  s í t i o

h t tp : / / jo rnadasnemed.b logspo t . com.

 

 Redacção/RS

 

 08:28 quinta-feira, 08 setembro 2011
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Alunos de Medicina da UAlg recebem apoio da Câmara Municipal de Santiago do
Cacém
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/09/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=119714

 

Autarquia viabiliza acomodação de alunos em estágio no Hospital do Litoral Alentejano

 

 A Câmara Municipal de Santiago do Cacém celebrou um contrato de comodato com o Núcleo de

Estudantes de Medicina da Associação Académica da Universidade do Algarve para a cedência de um

apartamento em Vila Nova de Santo André, destinado à habituação exclusiva de alunos do Curso de

Medicina da UAlg durante os estágios de Cirurgia Geral no Hospital do Litoral Alentejano, sob a

orientação do Dr. Carlos de Sousa.

 

 Com uma duração de quatro semanas, para grupos de quatro estudantes de cada vez, estes estágios

iniciam-se a 12 de Setembro e por um período total de 32 semanas, o último em Julho de 2012.

 

 Refira-se que a Direcção do Curso de Medicina da UAlg escolheu o Serviço de Cirurgia Geral do HLA

para os estágios de Cirurgia Geral, com base na excelência dos serviços médicos nele prestados e na

adequação da actividade do Serviço aos objectivos pedagógicos do Curso de Medicina.

 

 À semelhança do que já aconteceu com a presença de quatro médicos cubanos, a Câmara Municipal

de Santiago do Cacém "acedeu de imediato ao pedido feito pela

 

 Universidade do Algarve e cedeu através de contrato de comodato a habitação, sendo que as

despesas decorrentes do fornecimento e consumo de água, energia eléctrica e gás são da

responsabilidade de cada um dos alunos".

 

 Redacção/RS

 

 17:32 quinta-feira, 08 setembro 2011
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I Jornadas Científicas debatem a Medicina no Futuro na Ualg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/09/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=19642&visual=8&id=0&print_article
=1

 

06-09-11

 

 O Núcleo de Estudantes de Medicina da Associação Académica da Universidade do Algarve realiza, no

dia 17 de Setembro, as I Jornadas Científicas, subordinadas ao tema Medicina no Futuro. A iniciativa

decorre no Anfiteatro Verde (Edifício 8), no Campus de Gambelas.

 

 O programa das jornadas contempla 3 mesas redondas, que abordarão as seguintes temáticas:

"Emergência Médica - Que futuro?", "Investigação laboratorial e aplicações futuras na prática médica"

e "Organização e Gestão de Saúde - Que futuro?

 

 Constantino Saklarides, director da Escola Nacional de Saúde Pública, vai encerrar as palestras,

abordando o papel do "Médico do Futuro", com uma breve reflexão sobre o rumo da Medicina e sobre

o que é exigido ao médico na sociedade do século XXI.

 

 Segundo a Comissão Organizadora, estas jornadas vão debruçar-se sobre "temas actuais e de

interesse para a comunidade médica, em particular, e para a sociedade, em geral, já que as mudanças

ocorridas em Portugal e no Mundo, nos últimos anos, têm vindo a alterar o paradigma médico nas

suas várias vertentes: clínica, laboratorial/investigação e organização/gestão de saúde".

 

 Paralelamente, vai ser apresentado um concurso de Posters Científicos, com o prémio monetário de

mil euros, a ser distribuído pelos dois primeiros lugares.

 

 Consulte programa e mais informações: http://jornadasnemed.blogspot.com/

 

 

Cursos alternativos (a sério)

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 08/09/2011

Meio: Sábado

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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A voz aos alumni

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 08/09/2011

Meio: Visão - Pós Graduações, Mestrados, MBA

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Moura Encantada - Festival de Tunas Femininas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/09/2011

Meio: Guia da Cidade.pt

URL: http://www.guiadacidade.pt/pt/art/moura-encantada-festival-de-tunas-femininas-23118-
08

 

O IX Festival de Tunas Femininas no Algarve sobe ao palco do Teatro das Figuras. Dia 26 de

Novembro.

 

 

 

26/11/2011

Onde

Horta das Figuras, Estrada Nacional 125

Faro

GPS: N 37º 1' 36.21'' ,W 7º 56' 30.12'' (Ver Mapa  http://www.guiadacidade.pt/pt/artigo/mapa/23118

)

O Moura Encantada - Festival de Tunas Femininas no Algarve sobe ao palco do Teatro das Figuras já

na sua nona edição.

Reunindo a concurso quatro tunas femininas oriundas de diversos pontos do país, constitui-se como

um espectáculo de grande qualidade musical, em que o espírito académico se alia à tradição tunante,

proporcionando ao público em geral uma noite inesquecível.

Conta também com as presenças extra-concurso da Feminis Ferventis - Tuna Académica Feminina da

Universidade do Algarve, tuna organizadora do certame, e da Versus Tuna - Tuna Académica da

Universidade do Algarve.

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

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 07/09/2011

Meio: Região Sul

 

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

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

que reuniu duas dezenas de estudantes europeus.

 

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

do Algarve  acolheu, em agosto, o primeiro  Curso de Verão «Energised by  the Sea… The Tidal

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

reuniu  duas dezenas de estudantes europeus.

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

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

um eficaz  aproveitamento da, ainda bastante desconhecida, energia  das marés”.

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

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

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

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

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

do Algarve.

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

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

património  natural.

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

promovido,os  participantes desenvolveram  e apresentaram publicamente  projetos inovadores no

âmbito  de um potencial aproveitamento da energia das marés na barra de Faro-Olhão.

O BEST (Board of European  Students of Technology) é uma  ONG de estudantes de engenharia sem

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

cerca de 3000  membros envolvidos ativamente na organização.

 

 

Página 115



A116

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

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 07/09/2011

Meio: Região Sul

 

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

 peixes exóticos e a criação de  um centro náutico para alojar  temporariamente pessoas que  vivem

em barcos são alguns  dos projetos ligados ao mar que  estão a nascer no Barlavento  algarvio.

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

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

perdeu terreno nos últimos anos.

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

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

internacionalizar  produtos.

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

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

ao  “hobby” dos aquários.

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

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

acontecer  ainda este ano.

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

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

Guilherme à  Lusa.

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

lançar a construção de um centro náutico  com valências que, segundo  Hugo Henriques, são “únicas

no  país”.

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

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

restaurante, loja e escritórios.

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

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

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

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

criar a Arrifana Mar.

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

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

dez toneladas de peixe, contaram.

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

para chegar “fresquinho”  à lota, até porque a pesca, “tal  como a bolsa”, é um “negócio  volátil” com
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preços “que oscilam ao minuto”.

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

instaladora da Plataforma Mar do Algarve.

 

 

Algarve recebe XII Conferência Europeia de Criatividade e Inovação

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 07/09/2011

Meio: Região Sul

 

Algarve recebe XII Conferência  Europeia de Criatividade e Inovação Workshops, debates e painéis

misturam-se com espetáculos e festas O Algarve vai receber, entre  os dias 14 e 17 de setembro, a

12ª edição da Conferência Europeia de Criatividade e Inovação  – ECCI, evento que juntará alguns dos

maiores especialistas  a nível mundial destas temáticas em cenários tão variados  situados na região.

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

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

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

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

Loulé, entre outros.

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

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

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

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

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

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

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

representações teatrais.

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

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

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

Adolescence.

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

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

denominador comum.

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

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

Fórum Algarve.

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

comunidade, “proporcionando aos seus participantes  momentos de verdadeira colaboração e, em
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simultâneo,  levar ao maior número possível  pessoas os princípios e ideias  orientadoras deste evento

de  características singulares”.

Mais informações em www.

eaci.net/eccixii.

 

 

Presidente da Associação Académica da UALG preocupado com indefinição na

atribuição de bolsas

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 07/09/2011

Meio: Região Sul

 

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

presidente da Associação  Académica da Universidade do  Algarve (UAlg) mostrou-se  preocupado com

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

normal  regresso às aulas dos alunos.

Em declarações à Lusa, na  sexta feira, Guilherme Portada  afirmou já ter por duas vezes  pedido

esclarecimentos ao ministério da Educação e Ciência  sobre a questão, embora não  tenha obtido

qualquer resposta, a duas semanas para o arranque do ano letivo.

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

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

saber qual  será o regulamento de atribuição de bolsas.

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

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

que teme que  a situação se repita este ano.

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

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

possam  candidatar à bolsa.

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

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

por não  conseguirem emprego”, frisou.

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

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

melhorias necessárias para o  Ensino Superior.

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

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

academias  ouvidas”. “Em matérias de melhoria da qualidade e igualdade  no Ensino Superior não

existem  academias de primeira e de segunda classe, nem existem porta-vozes do movimento

associativo predefinidos”, concluiu.
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Criação de peixes exóticos e centro náutico são novos projetos ligados ao mar

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 06/09/2011

Meio: Diário dos Açores

 

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

de corais e peixes exóticos e a criação de um centro náutico para alojar temporariamente pessoas que

vivem em barcos são alguns  dos projetos ligados ao mar que estão a nascer no  Barlavento algarvio.

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

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

perdeu terreno nos últimos anos.

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

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

internacionalizar produtos.

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

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

“hobby” dos aquários.

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

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

acontecer ainda este ano.

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

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

Guilherme à Lusa.

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

lançar a construção de um centro náutico  com valências que, segundo Hugo Henriques, são  “únicas

no país”.

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

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

restaurante, loja e escritórios.

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

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

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

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

criar a Arrifana Mar.

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

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

dez toneladas de peixe, contaram.
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Algarve: Silves apresentou trabalho de recuperação do arquivo paroquial
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/09/2011

Meio: Agência Ecclesia Online

URL: http://www.agencia.ecclesia.pt/cgi-bin/noticia.pl?id=87183

 

Faro, 06 set 2011 (Ecclesia) - A paróquia de Silves, diocese do Algarve, apresentou este sábado, o

trabalho de recuperação do seu arquivo histórico-documental desenvolvido ao abrigo de um protocolo

estabelecido em setembro de 2009 com a Câmara Municipal.

 

 A ação de apresentação, que teve lugar na Sé, inseriu-se no ciclo Memórias Escondidas, no âmbito do

projeto "Rota das Catedrais" que visa a recuperação patrimonial daqueles monumentos mas também a

sua promoção como verdadeiros polos de cultura.

 

 O pároco de Silves lembrou que o arquivo constitui um "instrumento imprescindível na vida da Igreja

pois respeita à atividade pastoral e evangelizadora desenvolvida nestes espaços, dá constância aos

cânones que lhe estão vinculados e é verdadeiro testemunho da história e da vida de uma

comunidade" e salientou a referência do Código de Direito Canónico que "anota o cuidado com os

livros, o património e o arquivo".

 

 O padre Carlos de Aquino lamentou que a comunidade cristã de Silves "não seja ainda uma

comunidade aberta à cultura como é à fé".

 

 "Sei que, a este nível do património, há algumas pessoas particulares que, indevidamente, têm parte

do espólio e do património que, por direito, pertenceria à comunidade paroquial" - disse

 

 O diretor geral do Arquivo Nacional - Torre do Tombo e representante da Conferência Episcopal

Portuguesa da secção de arquivos do Concelho Nacional da Cultura, considerou uma "boa estratégia" o

trabalho desenvolvido em parceria pela paróquia e autarquia no quadro da desejável colaboração

mútua entre as entidades religiosas e civis.

 

 Pedro Penteado destacou que o trabalho agora apresentado é apenas o início de um caminho a

percorrer e aconselhou a paróquia ao estabelecimento de uma "política de arquivos", através da

criação de uma "estratégia de gestão integrada dos seus arquivos", e à elaboração de um

"regulamento" para o arquivo paroquial, agora disponível para consulta, que permita "definir as

regras" do seu funcionamento.
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 "Que a comunidade não pense só no arquivo histórico mas também no que está a produzir hoje e que

amanhã será a sua memória", pediu.

 

 O diretor do Arquivo Distrital de Faro, assegurou que "a Igreja tem demonstrado, ao longo dos anos,

preocupação pela segurança e proteção dos seus documentos" e lembrou que o inventário publicado é

"defesa muito importante contra a perda de documentos da própria paróquia", manifestando desejo

que "as colaborações entre a Igreja e as entidades civis continuem porque o Algarve necessita

bastante que os seus documentos sejam disponibilizados, recuperados e defendidos".

 

 João Saboia adiantou que, no Algarve, já se encontram "organizados, com inventariados publicados

de acordo com as normas arquivistas", os arquivos das paróquias de São Clemente e São Sebastião de

Loulé, Salir, Alte, Querença e São Pedro de Faro, assim como o arquivo da Ordem Terceira de Nossa

Senhora do Carmo de Faro, acrescentando que o Arquivo da Diocese do Algarve "tem uma sala própria

onde está a organizar-se e tem um inventário que devia ser melhor trabalhado".

 

 Luís Oliveira, investigador e professor da Universidade do Algarve, que lamentou que este não seja o

desaparecido Arquivo Medieval da Sé de Silves, lembrou por sua vez que, "para os arquivos poderem

ser lugar de memória, é necessário, não apenas conservá-los, inventariá-los e divulgar os inventários

respetivos, mas também assegurar, não apenas aos investigadores mas também aos cidadãos,

condições para a consulta".

 

 Maria Luísa Pereira e Vera Gonçalves, técnicas superiores do Arquivo Municipal de Silves responsáveis

pelo trabalho, explicaram que o mesmo consistiu na "identificação, organização e inventariação do

arquivo paroquial".

 

 "Realizou-se o diagnóstico preliminar que constatou que existiam situações de perigo de conservação

do arquivo, carências de condições de guarda e acondicionamento e inexistência de instrumentos de

controlo documental", constataram, evidenciando haver "documentos em visível deterioração causada

por humidades excessivas, fungos e insetos bibliófagos resultante do seu deficiente

acondicionamento".

 

 Feita a higienização dos documentos, passou-se ao tratamento arquivístico propriamente dito, tendo

sido identificadas e organizadas todas as séries documentais existentes, produzido o inventário

disponível através de aplicação informática digital e de uma publicação (apresentada igualmente no

sábado) e feito o acondicionamento do arquivo, cuja datação se compreende entre 1638 e 2006.

 

 SM/LFS

 

 Nacional | Agência Ecclesia | 2011-09-06 | 11:40:26 | 4477 Caracteres | Comissão Episcopal Bens

Culturais, Diocese do Algarve
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 Contactos / Ficha Técnica

 

 

Teresa Paulino expõe no auditório olhanense
 

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

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=119581

 

Está patente a partir de amanhã, 6 de Setembro, e até 22 de Outubro, no foyer do Auditório Municipal

de Olhão, uma exposição de escultura da autoria de Teresa Paulino. Intitula-se "Retalhos e Retratos" e

pode ser visitada durante o horário de funcionamento do Auditório.

 

 A exposição "Retalhos e Retratos" pretende valorizar as formas e os padrões com uma gama de cores

diversificada, sem esquecer a estética contemporânea que se insere adequadamente no espaço desta

exposição.

 

 A mostra reflete o dinamismo e o ritmo de uma memória "colorida", cujo conceito assenta num

princípio de vida e energia materializados pelas peças que irão estar em exibição.

 

 A cidade de Olhão, onde se realiza esta exposição, "traz-me muitas recordações dos meus tempos de

criança, pelas brincadeiras que vivi, pelas ruas e cafés por onde passei, pelos petiscos que comi com o

meu avô. Aí, criar é como nadar no mar azul do meu Algarve. E nesse impulso criativo estão presentes

várias áreas e diversas técnicas, de entre as quais realço a escultura, cada vez mais presente na

minha vertente artística, podendo esta ser mais um trampolim para o reformular constante da minha

aprendizagem", refere a autora, filha de mãe olhanense.

 

 Vencedora do concurso Artemar Estoril 2010, com "A Lata", que se encontra em exposição e para

venda, Teresa Paulino desenvolve o seu trabalho em várias áreas: na escultura imperam a pedra e o

bronze mas também a técnica mista. A artista também pinta executando trabalhos em papel, azulejo

e tecido, dedicando-se ainda a outros acessórios.

 

 Como estudante de Design na Universidade do Algarve, Teresa Paulino venceu o concurso de ideias

para o arranjo exterior da rotunda de acesso ao aeroporto de Faro, resultando nas 10 esculturas em

pedra que se exibem naquele espaço. Tem também 'na rua' vários trabalhos de escultura em

Alcoutim, Loulé, Quarteira e Paderne. Mas as solicitações chegam de vários pontos do País, tanto na

área da escultura como da pintura. Vale a pena conhecer o trabalho desta artista ímpar com uma

profunda ligação ao Algarve.
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 Redacção/RS

 

 16:26 segunda-feira, 05 setembro 2011

 

 

«Regresso a casa após internamento hospitalar» é tema do próximo Contextos
Científicos
 

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

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=119583

 

O Centro de Formação, Investigação e Conhecimento promove, no próximo dia 20, a partir das 16:00

horas, no auditório do Hospital de Faro, mais uma sessão do ciclo Contextos Científicos, sob o tema

Regresso a casa após Internamento Hospitalar - dificuldades sentidas pela pessoa idosa com doença

cardíaca na manutenção da terapêutica medicamentosa.

 

 O tema vai ser apresentado por Ana Santos, enfermeira na Unidade de AVC do Hospital de Faro,

trabalho realizado no âmbito da prestação de provas para o mestrado em Gerontologia Social na

Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve.

 

 Dirigido especialmente para os profissionais do Hospital de Faro, o ciclo Contextos Científicos tem

como objetivos "estimular, valorizar e divulgar todos os trabalhos de investigação desenvolvidos pelos

profissionais ou nos quais o Hospital de Faro tenha sido objeto de estudo, proporcionando assim a

criação de um espaço privilegiado de troca de conhecimento".

 

 O programa pretende, simultaneamente, promover a instituição como uma entidade ligada ao

conhecimento científico; fomentar a criação de laços de cooperação com outras instituições e

investigadores nacionais e internacionais e constituir um espaço de reflexão sobre temáticas de

reconhecida importância na área da Saúde, tendo como público-alvo a comunidade hospitalar,

académica e científica.

 

 Redacção/RS

 

 16:38 segunda-feira, 05 setembro 2011
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Faro«Regresso a casa após internamento hospitalar» é tema do próximo Contextos
Científicos
 

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

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=19620&visual=8&id=0&print_article
=1

 

05-09-11

 

 O Centro de Formação, Investigação e Conhecimento promove, no próximo dia 20, a partir das 16:00

horas, no auditório do Hospital de Faro, mais uma sessão do ciclo Contextos Científicos, sob o tema

Regresso a casa após Internamento Hospitalar - dificuldades sentidas pela pessoa idosa com doença

cardíaca na manutenção da terapêutica medicamentosa.

 

 O tema vai ser apresentado por Ana Santos, enfermeira na Unidade de AVC do Hospital de Faro,

trabalho realizado no âmbito da prestação de provas para o mestrado em Gerontologia Social na

Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve.

 

 Dirigido especialmente para os profissionais do Hospital de Faro, o ciclo tem como objetivos

"estimular, valorizar e divulgar todos os trabalhos de investigação desenvolvidos pelos profissionais ou

nos quais o Hospital de Faro tenha sido objeto de estudo.

 

 

Boletim especial de Setúbal
 

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

Meio: Rostos.pt

URL: http://www.rostos.pt/inicio2.asp?cronica=212047&mostra=2&seccao=agenda&titulo=Bol
etim-especial-de-Setubal

 

O programa das Comemorações Bocagianas, em torno do Dia de Bocage e da Cidade, que se assinala

a 15 de setembro, tem início no sábado com a abertura de uma exposição coletiva dos artistas

plásticos da associação Artiset.

 

 A mostra, com obras baseadas no soneto de Bocage "Nascemos para amar", pode ser visitada até dia

16, no Clube Militar de Oficiais de Setúbal.

 

 O programa comemorativo inclui música, no dia 11, às 18h00, com a iniciativa "Há Jazz nos Jardins",
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no Jardim da Algodeia.

 

 Oito curtas-metragens, resultado do "Projeto BI - Sentimento de Pertença", da produtora Vende-se

Filmes, que mostram o que oito jovens sentem acerca da cidade, podem ser vistas entre os dias 11 e

18, uma por noite, às 21h30, antes da sessão cinematográfica regular em exibição no Cinema Charlot

- Auditório Municipal.

 

 O programa completo das Comemorações Bocagianas 2011 está disponível em

 

 10, Sab

 

 "Eurovision Live Concert - Portugal 2011"

 

 Mais uma edição da festa com participantes do Festival Eurovisão da Canção. Iniciativa do programa

municipal AJA Eventos.

 

 Auditório José Afonso

 

 21h00

 

 Org.: OGAE - Organização Geral de Apoio à Eurovisão Portugal

 

 Apoio: CMS

 

 Dia 10, Sab

 

 Jantar com fado

 

 Atuação de José da Câmara e participação de artistas do projeto "Fado em Setúbal", Inês Duarte,

Inês Pereira, Maria do Céu e Teresa Ventura. Os fadistas são acompanhados por Custódio Magalhães,

na guitarra portuguesa, e Vítor Pereira, na viola. A iniciativa inclui jantar, opcional, com início às

20h00.

 

 Pousada de S. Filipe

 

 22h00

 

 Preços: 7,5 EUR; 10 EUR (duplo); 4 EUR (dos 6 aos 12 anos)

 

 Com jantar: 25 EUR; 12,5 EUR (dos 6 aos 12 anos)
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 Org.: CMS e ACOES

 

 Dia 10, Sab

 

 "Dear Telephone"

 

 Pop duro, frugal e minimalista em concerto das "Noites da Baía".

 

 Casa da Baía

 

 22h00

 

 TEATRO

 

 Em setembro

 

 "O Príncipe Sapo"

 

 Adaptação pelo Teatro Animação de Setúbal a partir de uma fábula com o mesmo nome dos irmãos

Grimm. Partindo do conceito das marionetas, o espetáculo resulta na conjugação de animação física e

vocal de atores com a manipulação de bonecos.

 

 Cinema Charlot - Auditório Municipal

 

 Sab e dom, às 11h00

 

 LAZER

 

 De 9 a 11

 

 Festa de Nossa Senhora da Saúde

 

 O programa das festividades, que se realizam desde 1723, inclui, dia 9, às 21h30, abertura do arraial,

seguindo-se atuação da Orquestra Ligeira Bohémia, da Providência, e baile. Dia 10 há cavalhadas à

antiga portuguesa, às 16h00, atuação da Tuna da Universidade do Algarve, às 22h00, e baile, às

23h00. O dia 11 tem procissão, às 15h00, música popular com Toquivozes, às 18h30, concerto da

banda da Providência no coreto, às 21h30, e baile, às 22h30.

 

 Vila Fresca de Azeitão
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 Org.: Sociedade Filarmónica Providência

 

 Apoio: CMS

 

 DANÇA

 

 Dia 8, Qui

 

 Olé!

 

 Paula Igrejas, Marta Chasqueira e Sofia B. Carles são as Hijas del Flamenco, bailarinas de flamenco e

sevilhanas. Espetáculo das 'Noites da Baía'. A atuação estava inicialmente prevista para o dia 1, tendo

sido adiada devido às previsões de mau tempo para aquela data.

 

 Casa da Baía

 

 22h00

 

 CINEMA

 

 De 8 a 14

 

 "A Conspiradora"

 

 De Robert Redford, com Alexis Bledel, Evan Rachel Wood, James McAvoy, Kevin Kline e Robin Wright

 

 Drama | M/12 anos

 

 Cinema Charlot - Auditório Municipal

 

 Seg a sex, às 21h30

 

 Sab e dom, às 16h00 e às 21h30

 

 De 11 a 18

 

 "Projeto BI - Sentimento de Pertença"

 

 Apresentação de curtas-metragens, da produtora Vende-se Filmes, antes da sessão cinematográfica
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em exibição. "A Palmatória", Silvânea Monteiro (dia 11), "Estes são os meus amigos do ATL", Sara

Fonseca (dia 12), "Um amor que dói", Olga Lutsiva (dia 13), "A cachupa", Mikael Monteiro (dia 14),

"Adaptação", Mykhaylo Popovich (dia 15), "O passado é a prova de que o futuro vale a pena", Maria

Lisinka (dia 16), "Bela Vista BV", Diogo Moniz (dia 17) e "O meu nome é Bohdana Panina", Bohdana

Panina (dia 18).

 

 Cinema Charlot - Auditório Municipal

 

 21h30

 

 ENCONTROS

 

 Dia 10, Sab

 

 Tertúlia poética

 

 Encontro do Núcleo de Poesia de Setúbal.

 

 Biblioteca Municipal - Serviços Centrais

 

 15h30

 

 Dia 10, Sab

 

 "Em torno de Agostinho da Silva"

 

 Terceira sessão de ciclo de tertúlias, por Dirk Hennrich, com o tema "O que é a Filosofia - de Kertchy

Navarro? As Sete Cartas a um Jovem Filósofo de Agostinho da Silva".

 

 Casa Bocage

 

 18h00

 

 Org.: Associação Agostinho da Silva e CMS

 

 DESPORTO

 

 Até dia 25

 

 "33.os Jogos Juvenis"
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 Atividades gratuitas de futebol, basquetebol, andebol e atletismo para crianças e jovens dos 5 aos 15

anos, a realizar no pavilhão do Praiense e no Complexo Municipal de Atletismo.

 

 Org.: UCRD Praiense

 

 Dias 10 e 11

 

 "Street Basket 2011"

 

 Torneio de minibasquete 3x3 com equipas masculinas e femininas, aberto a interessados de todas as

idades, a partir dos 6 anos.

 

 Parque de Vanicelos

 

 A partir das 09h00

 

 Inscrições: scalipus@gmail.com

 

 Org.: Scalipus Clube de Setúbal e Associação de Basquetebol de Setúbal

 

 Apoio: CMS

 

 EXPOSIÇÕES

 

 Até dia 17

 

 "Américo Ribeiro - algumas imagens"

 

 Fotografias da Avenida Luísa Todi, da Praça de Bocage e da zona ribeirinha da cidade de Setúbal

pertencentes ao espólio do Arquivo Municipal Américo Ribeiro para (re)ver nesta mostra.

 

 Casa Bocage

 

 Ter a sab, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30

 

 Até 23 de outubro

 

 "Figuras, Tradições e Sociedade"
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 Pintura, fotografia, escrita experimental, diaporamas e instalações de António Galrinho.

 

 Museu do Trabalho Michel Giacometti

 

 Ter a sex, das 09h30 às 18h00

 

 Sab, das 20h00 às 24h00

 

 Até 26 de novembro

 

 "Pelo SONHO pintando "

 

 Obras de Carlos Godinho.

 

 Museu Sebastião da Gama

 

 Ter a sex, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00

 

 Sab, das 13h00 às 19h00

 

 

Festa de Nossa Senhora da Saúde decorre este fim-de-semana

 

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

Meio: Setubalense (O)

 

Em Vila Fresca de Azeitão Festa de Nossa Senhora da Saúde decorre este fim-de-semana A

festividade, que decorre junto da Igreja de S. Simão, tem início marcado para esta sexta-feira, com a

abertura oficial do arraial, em que actuam a Orquestra Ligeira “Bohémia” da Sociedade Filarmónica

Providência e a Real Tuna da Universidade do Algarve.

Criada em 1723, esta festa, organizada pela Sociedade Filarmónica Providência, em colaboração com

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

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

No sábado, às 16 horas, há cavalhadas à antiga portuguesa, prova equestre com origem no século

XVIII, onde os cavaleiros se esforçam por acertar com um varão numa argola pendurada a alguns

metros de altura. O evento decorre na denominada Estrada do Rio, via perpendicular à Estrada

Nacional 10.

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

depois, os “Atual Band” animam mais uma noite de baile.
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No último dia de festejos, uma procissão percorre as ruas de Vila Fresca e de Vendas de Azeitão a

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

horas, seguindo-se um concerto pela banda da Sociedade Filarmónica Providência, às 21.30 horas.

O programa desta festividade religiosa é antecedido, esta quintafeira, às 21 horas, de uma missa de

natividade de Nossa Senhora da Saúde.

 

 

´Memórias Escondidas´ na Catedral de Silves

 

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

Meio: Voz de Quarteira

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Exposição no GAJ

 

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

Meio: Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Agenda

 

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

Meio: Médico de Família

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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Ela tem um vírus que vende marcas

 

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

Meio: Invest

Jornalistas: Pedro Aleixo Pais

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Festival Observação de aves

 

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

Meio: Correio de Lagos

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Centro de Ciência Viva de Lagos reabriu com nova exposição

 

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

Meio: Algarve Mais

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Agenda

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 26/08/2011

Meio: Semana Médica

 

Conferência “VIH-SIDA:  Uma solução conjunta para as doenças tropicais: A resposta luso-americana”

Data: 07.09.2011 a 09.09.2011 Local: Fundação Luso-Americana, Lisboa Organização: Fundação

Luso-Americana, em colaboração com a National Institute of Allergy and Infections Diseases/National
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Institutes of Health Contactos úteis Rua do Sacramento à Lapa, 21 1249-090 Lisboa Telf.: 213 935

800 Fax: 213 963 358 E-mail:infotropicaldiseases@flad.pt  www.flad.pt  Neurodiab Porto 2011  Data:

08.09.2011 a 10.09.2011 Local: Porto Palácio Hotel Organização: European Association for the Study

of Diabetes Contactos úteis: Secretariado – Acrópole Telf.: 226 199 686 cristina.freitas@acropole-

servicos.pt www.neurodiab-easd.org  47th Annual Meeting of the European Association for the Study

of Diabetes Datas: 12.09.2011 a 16.09.2011 Local: Feira Internacional de Lisboa Organização:

Associação Europeia para o Estudo dos Diabetes (EASD) Contactos úteis: EASD Telf: +49-211-

758469-0 Fax: +49-211-758469-25 E-mail: registration@easd.org  I Fórum da ERS Data: 16.09.2011

Local: Fundação Dr. António Cupertino de Miranda – Porto Organização: Entidade Reguladora da

Saúde Tema: O percurso da regulação independente da Saúde Contactos úteis: Entidade Reguladora

da Saúde Rua S. João de Brito, 621-L32, 4100-455 Porto Telf.: 222 092 350 Fax: 222 092 351 E-mail:

geral@ers.pt www.ers.pt 2ª Reunião da Sociedade Portuguesa de Contracepção Data: 23.09.2011 e

24.09.2011 Local:Universidade do Algarve, Faro Organização: Sociedade Portuguesa de Contracepção

Contactos úteis Munidiconvenius  Telf.: 213 155 135 Fax: 213 558 002 E-mail: info@spdc2011.com

www.spdc2011.com  V Jornadas do Núcleo  de Estudos das  Doenças do Fígado  AGENDA Data:

30.09.2011 a 01.10.2011 Local:Palace Hotel Monte Real, Leiria Organização: Sociedade Portuguesa de

Medicina Interna Contactos úteis Rua da Tobis Portuguesa,  8 – 2º Sala 9 1750-292 Lisboa Telf.: 217

520 570 E-mail:secretariado@spmi.webside.pt www.spmi.pt "Hospital do Futuro: Cirurgia de

Ambulatório" Data: 30.09.2011 Local: Hospital de S. José – Lisboa Organização: Serviço  de Urologia

do Hospital São José, Hospital Curry Cabral e Hospital de Santa Maria Contactos úteis: Admédic

Calçada de Arroios, 16 C, Sala 3.

1000-027 Lisboa Telf.: 218 429 710 Fax: 218 429 719 E-mail: ana.pais@admedic.pt

 

 

Meracdos internacionais devem ser aposta

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 01/08/2011

Meio: Turismo em ...

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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