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A1

Algarve: Plataforma de empresas propõe caminhos para a inovação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/01/2012

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=48387

 

03-01-2012 15:14:00

 

 O especialista belga em Inovação, Jeffrey Baumgartner, autor do livro "The way of the innovation

master" vai dirigir o workshop "Por uma Plataforma Empresarial de Desenvolvimento do Algarve", no

Campus de Gambelas, a 9 de Janeiro.

 

 A organização do evento que decorre na Faculdade de Economia (Sala de Actos) das 17h00 às 20h00

do dia 9 de janeiro e será presidido pelo reitor da Universidade, João Guerreiro, é uma iniciativa

conjunta do Centro de Investigação sobre o Espaço e as Organizações (CIEO), a Associação

Portuguesa de Criatividade e Inovação (APGICO), em colaboração com o programa europeu CREAMED.

 

 A PEDAL (Plataforma de Empresas para o Desenvolvimento do Algarve) pretende "desenvolver

soluções inovadoras para os problemas das empresas algarvias em cooperação com a Universidade do

Algarve. No entanto, esses problemas não podem ser resolvidos sem que entendamos quais são, quais

as causas subjacentes e quais os critérios que as soluções devem cumprir", refere Fernando Sousa.

 

 Um dos objetivos é "tratar os desafios empresariais do Algarve em conjunto com a Universidade",

disse ao Observatório do Algarve o investigador Fernando Sousa, da direção da APGICO.

 

 O workshop é "uma das primeiras iniciativas deste ano da plataforma, destinada a identificar

problemas que o Algarve enfrenta" e será dirigido pelo especialista belga em Inovação, Jeffrey

Baumgartner, http://www.jpb.com/ autor do livro "The way of the innovation master"que aponta

caminhos para processo de inovação a aplicar em médias e pequenas empresas.

 

 "Este será o primeiro de uma série de eventos destinados a definir os problemas, situar os desafios e

desenvolver soluções inovadoras, em colaboração com a APGICO, o CIEO e a Universidade do

Algarve", assegura o docente universitário.

 

 

Página 1



A2

   	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:29:41

 	Hora de emissão: 13:34:00 
ID: 39444803

 
03/01/2012

Querença

 

Conversa com João Ministro, um dos mentores do projeto Querença. Uma iniciativa pioneira da

Universidade do Algarve, que cruza jovens licenciados com o destino de um aldeia no interior,

envelhecida, e a precisar de sangue novo.
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   	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:01:02

 	Hora de emissão: 13:20:00 
ID: 39444336

 
03/01/2012

Querença

 

Em Querença, há já vários meses que nove jovens vivem em permanência na aldeia. Esta é uma

iniciativa pioneira da Universidade do Algarve.
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Investigadores descobrem pérolas em ostras no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/01/2012

Meio: Público Online

URL: http://ecosfera.publico.pt/noticia.aspx?id=1527387

 

03.01.2012

 

 PÚBLICO

 

 Uma equipa de investigadores descobriu pérolas em ostras do género Crassostrea em vários locais do

Algarve, desde as rias de Alvor e Formosa até ao Rio Guadiana. O fenómeno, dizem, é muito raro

nesta família de bivalves.

 

 Frederico Batista e Ana Grade, da Estação Experimental de Moluscicultura de Tavira do IPIMAR, em

colaboração com Deborah Power, do Centro de Ciências do Mar (CCMAR), estudaram 756 ostras e

encontraram pérolas em dois exemplares, informa a Universidade do Algarve, em comunicado.

 

 Num só indivíduo foram encontradas quatro pérolas (com um diâmetro inferior a 2 mm) e noutro foi

observada uma pérola com cerca de 5 mm de diâmetro e 190 mg de peso, acrescentam.

 

 "Este fenómeno é frequente noutras espécies de bivalves, podendo as pérolas atingir um elevado

valor comercial. Mas nos últimos dez anos não tinha sido observado em ostras do género Crassostrea,

que existem em Portugal", segundo a universidade.

 

 A equipa de investigadores vai agora realizar estudos para compreender melhor o fenómeno e

perceber quais os factores que levaram ao aparecimento das pérolas.

 

 "As pérolas são produzidas por moluscos bivalves, tratando-se de uma reacção defensiva do

hospedeiro a corpos estranhos, tais como parasitas ou partículas inertes. O corpo estranho é coberto

por várias camadas, sendo estas constituídas essencialmente por carbonato de cálcio sob a forma de

cristais de aragonite", escrevem os investigadores.
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Ostras com pérolas na ria Formosa, do Alvor e do Guadiana
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/01/2012

Meio: TSF Online

URL: http://www.tsf.pt/Common/print.aspx?content_id=2218632

 

Há pérolas nas ostras da ria Formosa, do Alvor e do Guadiana. A descoberta foi feita por cientista

algarvios que há dez anos estudam uma espécie particular de ostras, uma espécie que não costuma

produzir pérolas.

 

 É uma descoberta que os investigadores consideram ser surpreendente. Frederico Batista e Ana

Grade, da Estação Experimental de moluscicultura de Tavira do IPIMAR, e Deborah Power, do Centro

de Ciências do Mar da Universidade do Algarve,dedicam-se ao estudo das ostras da espécie

crassostrea há 10 anos. Mas nunca tinham visto pérolas nestas ostras.

 

 Encontrámos em dois animais, um deles até encontrámos quatro pérolas num só animal, mas eram

muito, muito pequeninas, mas num outro animal encontrámos uma pérola com mais de cinco

mílimetros, o que já tem um tamanho com valor comercial, e era muito perfeita, explica.

 

 Este fenómeno, salienta o investigador Frederico Batista, é frequente noutras espécies de ostras mas

em locais como o Japão ou Austrália. As colheitas neste caso foram feitas no Algarve nas Rias de Alvor

e Formosa e no rio Guadiana.

 

 Mas final o que é uma pérola? Não é mais do que uma reacção defensiva da ostra a corpos estranhos

que se instalam no seu interior, como parasitas. À volta desse corpo formam-se várias camadas de

carbonato de cálcio sob a forma de cristais de aragonite. E isso é a pérola.

 

 Agora estes cientistas, em colaboração com colegas ingleses querem perceber o que causou este

fenómeno nesta espécie em particular.

 

 publicado a 2012-01-03 às 14:44

 

 Para mais detalhes consulte:

 

 http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Vida/Interior.aspx?content_id=2218632
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Cientistas descobrem pérolas em ostras no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/01/2012

Meio: Tv Ciência.pt

URL: http://www.tvciencia.pt/tvcnot/pagnot/tvcnot03.asp?codpub=28&codnot=4

 

03-01-2012 11:37

 

 Lúcia Vinheiras Alves

 

 Cientistas encontram inesperadamente no Algarve pérolas num género de ostras que normalmente

não produzem pérolas. Um fenómeno que é muito raro e que os cientistas vão agora estudar para

encontrar uma explicação.

 

 O género de ostras em causa chama-se Crassostrea e nos últimos dez anos em Portugal nunca se

tinha verificado a produção de pérolas por este tipo de ostras, ao contrário das ostras perlíferas da

família Pteriidae, cujas pérolas costumam atingir um alto valor comercial.

 

 A equipa de investigadores da Estação experimental de Moluscicultura de Tavira do IPIMAR e do

Centro de Ciências do Mar (CCMAR), da Universidade do Algarve, indica ter apanhado mais de 756

ostras em vários locais do Algarve, desde Ria de Alvor à Ria Formosa e Rio Guadiana.

 

 O achado ocorreu em apenas dois indivíduos dos 756 que constituíram a amostra do estudo, sendo

que num dos indivíduos foram encontradas quatro pérolas com um diâmetro inferior a dois milímetros

e no outro indivíduo uma pérola com cinco milímetros de diâmetro e 190 miligramas de peso.

 

 É sabido que os moluscos bivalves produzem pérolas enquanto meio de reação defensiva do

hospedeiro a corpos estranhos, nomeadamente, a parasitas ou partículas inertes. Um corpo estranho

que acaba por ser coberto por várias camadas de carbonato de cálcio sob a forma de aragonite e que

resultam na formação de pérolas.

 

 No entanto, para os investigadores a razão da produção de pérolas pelas ostras Crassostrea no

Algarve permanece um enigma, já que é um fenómeno muito raro neste género de ostras, pelo que

vão dar seguimento à investigação por forma a perceber quais os fatores que levaram ao

aparecimento das pérolas.
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   	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:19:16

 	Hora de emissão: 13:40:00 
ID: 39427942

 
02/01/2012

Prespetivas para o Algarve em 2012

 

Apresentação das prespetivas dos deputados algarvios para 2012. Declarações de Mendes Bota do

PSD, Artur Rêgo do CDS/PP, Miguel Freitas do PS, Paulo Sá da CDU, Cecília Honório do BE, António

Goulart, cordenador da União dos Sindicatos do Algarve, Luís Vicente, diretor artístico da Companhia

de Teatro do Algarve Ensino e João Guerreiro reitor da Universidade do Algarve.
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Saiba quais foram as 10 notícias mais lidas no Sul Informação em 2011 | Sul
Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/01/2012

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=11291

 

Por Elisabete Rodrigues 1 de Janeiro de 2012 Comentar

 

 Media&Comunicação

 

 &nbsp

 

 A notícia da mega-operação de combate ao crime que as polícias lançaram - notícia que era para ser

segredo, mas não foi porque a PSP a divulgou em comunicado de imprensa - foi a campeã de leituras

no nosso site em 2011.

 

 Só essa notícia garantiu 10185 visualizações, o que demonstra o interesse dos leitores por este

insólito anúncio público de uma operação policial que se pretendia de surpresa.

 

 Curiosamente, o artigo que conta a história deste lapso da PSP também entrou no Top 10 de notícias

deste primeiro ano de vida do Sul Informação. Está em 8º lugar, com 5547 visualizações.

 

 No ranking das notícias mais lidas no nosso site, em 2º lugar surge Manuel da Luz constitui advogado

para apresentar queixa ao Ministério Público por causa dos boatos, que foi lida por 9247 pessoas.

 

 O artigo Portagens cobradas a dobrar após sabotagens de pórticos na Via do Infante, publicado na

passada sexta-feira, e um rigoroso exclusivo do nosso jornal, subiu rapidamente ao 3º posto deste

ranking. Talvez por ser um exclusivo e pelo escândalo da situação, em apenas dois dias esta notícia já

teve 6110 leitores. E continua a subir!

 

 Em 4º lugar - e esperemos que seja esta ou superior a sua classificação no Dakar 2012 que hoje

começa na América do Sul - está a notícia Ruben Faria ultima preparação para o Dakar 2012, com

5859 visualizações.

 

 No 5º lugar, surge um tema de Faro: Crise não impede o investimento de empresários farenses no
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concelho, que já teve 5743 leitores.

 

 Nova direção da Associação Académica da Universidade do Algarve toma posse dia 4, com 5713

visualizações, ocupa o 6º posto, a meio da tabela dos artigos mais lidos no Sul Informação.

 

 Outra notícia sobre a Associação Académica ocupa o 9º lugar, com 5226 leitores: Nova direção da

AAUAlg quer ficar na história da Académica algarvia.

 

 No 7º lugar, está o artigo Projeto TASA: Artesãos e designers lançam empresa inovadora em

Querença, com 5645 leituras.

 

 No último posto deste Top 10 das notícias mais lidas do Sul Informação ao longo da nossa ainda curta

vida, em 2011, está a notícia Viagem pela Via do Infante custa 11,60 de Bensafrim a Castro Marim,

informação também dada em primeira mão pelo nosso jornal, com 5193 visualizações.

 

 O Sul Informação, para já apenas em edição online, nasceu no dia 26 de Setembro de 2011. Em

pouco mais de três meses, já publicámos mais de 11 mil artigos e centenas de fotografias, bem como

centenas e centenas de posts no Facebook e no Twitter.

 

 E, por falar em Facebook: o nosso post mais popular foi a tabela de preços das portagens da Via do

Infante, que, mais uma vez, publicámos em primeira mão no dia 5 de janeiro.

 

 Até hoje, esse post foi partilhado 386 vezes, recebeu 42 gostos e 142 comentários. Entre os

comentários, destaque para a presença de muitos comentários de seguidores e utilizadores espanhóis!

Este post teve ainda uma taxa de viralidade de 12,6%, até agora a mais alta de qualquer conteúdo

que tenhamos partilhado no Facebook.

 

 TOP 10 de 2011 (clique nos títulos se quiser ler as notícias):

 

 1º Polícias lançam mega-operação de combate ao crime na madrugada de domingo | Sul Informação

 

 10185 views

 

 2º Manuel da Luz constitui advogado para apresentar queixa ao Ministério Público por causa dos

boatos | Sul Informação

 

 9247 views

 

 3º Portagens cobradas a dobrar após sabotagens de pórticos na Via do Infante
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 6110 views

 

 4º Ruben Faria ultima preparação para o Dakar 2012 | Sul Informação

 

 5859 views

 

 5º Crise não impede o investimento de empresários farenses no concelho | Sul Informação

 

 5743 views

 

 6º Nova direção da Associação Académica da Universidade do Algarve toma posse dia 4 | Sul

Informação

 

 5713 views

 

 7º Projeto TASA: Artesãos e designers lançam empresa inovadora em Querença (com vídeo) | Sul

Informação

 

 5645 views

 

 8º A história da operação policial que não chegou a ser | Sul Informação

 

 5547 views

 

 9º Nova direção da AAUAlg quer ficar na história da Académica algarvia | Sul Informação

 

 5226 views

 

 10º Viagem pela Via do Infante custa 11,60 de Bensafrim a Castro Marim | Sul Informação

 

 5193 views
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Crise O que mudou na vida das famílias que o PÚBLICO está a seguir durante um ano

Quatro famílias à espera de um 2012 difícil 
num país ensombrado pela austeridade

Manuela 
Almeida, 49 
anos, continua 
sem trabalho. 
“O desemprego é 
como um cancro. 
A gente sabe que 
o tem, não sabe 
se o vai vencer”

As duas filhas 
do casal de 
professores 
de Coimbra 
aterraram 
em plena 
discussão sobre 
a emigração 
e ficaram 
espantadas com 
a ingenuidade de 
quem pensa que 
é fácil sair

FERNANDO VELUDO/NFACTOS MANUEL ROBERTO

a Manuela Almeida traçou 
objectivos para 2012, como 
tanta gente que com ela se cruza 
nas ruas do Porto: “Ter saúde, 
arranjar trabalho, recuperar a 
independência”. Não parece 
depositar confi ança na realidade. 
Chama-lhes “utopias”. “O 
desemprego é como um cancro. A 
gente sabe que o tem, não sabe se o 
vai vencer.”

Custa-lhe cada vez mais entrar 
no site do Instituto de Emprego 
e Formação Profi ssional e não 
encontrar um único lugar no 
qual se possa encaixar. “Não 
sou cozinheira, electricista, 
informática.” Da última vez que 
se deslocou aos serviços, a técnica 
que a atendeu perguntou-lhe, 
“toda catedrática”: “Por que não 
vai tomar conta de velhotes? Se 
estivesse na sua situação, era o que 
eu fazia”. A mulher, de 49 anos, 
engoliu em seco e, sem perder a 
compostura, respondeu: “Sabe que 
é preciso um curso de geriatria?”.

Nem para empregada doméstica 
têm aparecido ofertas de emprego. 
A classe média está a livrar-se dos 
seus pequenos luxos. A antiga 
administrativa já tentou. Nunca 
mais se esqueceu de um anúncio 
que pedia espanhol escrito e falado. 

Continua a vasculhar na Internet. 
Passa as páginas de classifi cados 
a pente fi no em busca de alguma 
oportunidade. “Já falo sozinha 
com o computador. É para não 
enferrujar a língua.” 

Muitas das medidas de 
austeridade entram em vigor 
no ano que agora desponta. 
Manuela continuará isenta de 
taxas moderadoras na saúde, 
como qualquer desempregado 
com rendimento inferior ao salário 
mínimo nacional. O que mais a 
inquieta é a subida do IVA nos bens 
de primeira necessidade. 

O ano ainda não mudou e já se 
afl ige. Ainda na véspera se afl igira 
ao ir ao supermercado comprar 
pensos higiénicos, leite e fruta. 
“Nem comprei iogurtes. Já não 
posso comprar iogurtes. Um 
frango dá para seis vezes. Já não 
me lembro do que é comer uma 
dourada. Não posso comer só 
batatas ou arroz. Santa paciência!” 

Esta pobreza torna-a 
desconfi ada. Um exemplo? Há uns 
dias, entrou num estabelecimento. 
“Boa tarde, dona. O que quer?”, 
perguntou-lhe a empregada. E 
Manuela, que entrara só para ver, 
sentiu-se ofendida. Era como se 
aquela mulher, ao fazer aquela 
pergunta naquele tom, lhe dissesse 
que não devia estar ali. 

O Natal aproximava-se. Bacalhau 
e azeite era luxo que não lhe 
assistia, mas não era isso que lhe 
carregava os olhos de tristeza. “Não 
me incomoda não ter prendas ou 
dinheiro para comprar prendas 
ou roupa. Incomoda-me não ver 
perspectivas de futuro, ver em 
cada notícia o prenúncio do fi m da 
esperança.” Ana Cristina Pereira

a Sofi a, de 32 anos, veio da 
Dinamarca. Inês, de 27, chegou 
do Brasil. Vieram passar o Natal 
e a passagem de ano com os pais, 
Clara e José Lourenço, e viram-se 
num país novo, onde a palavra 
emigração deixou de ser tabu. 
“Ainda há pouco uma instituição 
bancária anunciava produtos para 
‘cidadãos portugueses a residir no 
estrangeiro’, para evitar o termo. 
Agora descubro que sou uma 
emigrante, com as letras todas, e 
que, ainda por cima, todos querem 
ser como eu”, brinca Sofi a. 

Há um ano que não estavam 
juntos, pais e fi lhas, e a presença 
delas foi a única prenda que Clara e 
José, ambos professores, pediram 
neste Natal. Têm opinião própria 
e nem sempre coincidente, mas, 
desta vez, calam-se para ver o país 
pelos olhos das fi lhas. 

Sofi a, com duas licenciaturas — 
uma em Biologia, feita em Portugal, 
e outra em Nutrição, tirada na 
Dinamarca —, emigrou há oito anos 
e meio. Inês, artista plástica a fazer 
mestrado em São Paulo, é uma 
novata nisto de sair de casa dos 
pais, mas pouco mais de um ano no 
Brasil é sufi ciente para concordar 
com a irmã, quando esta fala das 
difi culdades da emigração. 

Ambas se espantam com “o 
desespero” que detectam naqueles 
com quem têm convivido desde 
que chegaram. “A consciência da 
crise é tremenda ”, avalia Sofi a, que 
considera que “as pessoas revelam 

muita ingenuidade quando vêem 
na emigração a solução para todos 
os males”. Têm sido contactadas 
por amigos que procuram ajuda 
para prosseguirem as respectivas 
vidas fora de Portugal e sentem-se 
na obrigação de explicar que é um 
caminho que não serve para todos.

“São precisas uma energia e uma 
resistência fora do vulgar. Trabalhei 
e trabalho muito, aprendi e tive de 
dominar uma língua muito difícil 
e vivi e vivo momentos muito 
complicados”, explica Sofi a. Ela já 
fez uma licenciatura e o mestrado 
na Dinamarca, já benefi ciou de 
bolsas, já recebeu o subsídio de 
desemprego, já esteve sozinha, já 
fez amigos, já mudou de cidade 
e fi cou só outra vez. Inês está no 
princípio: “De repente fi camos sem 
passado: as nossas referências, para 
os outros, não têm signifi cado”, 
descreve.

Reagiram de formas diferentes à 
sugestão dos governantes sobre a 
emigração: “Terão consciência de 
que estão a mandar sair a massa 
crítica?”, quer saber Sofi a. Inês 
fi cou zangada: “No Brasil olham 
para nós como os restos, os que 
sobram. Não lhes passa pela cabeça 
que estejam a mandar emigrar os 
melhores.” 

Clara e José não tentam demover 
as fi lhas quando estas concluem 
que, apesar de tudo, não pensam 
regressar. Ambos adivinham “um 
ano muito difícil para Portugal”. 
Graça Barbosa Ribeiro

Família Almeida, Porto Família Vieira Lourenço, Coimbra

Manuela está a perder a esperança Sofia e Inês num país de emigrantes
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Histórias de vida para ir seguindo online

O PÚBLICO lançou em Março 
no seu site o projecto Um ano na 
crise e é lá que pode encontrar 
em permanência — em texto e em 
vídeo — as histórias destas quatro 

famílias. Mas não só: também 
há notícias, infografi a e casos de 
sucesso de quem está a conseguir 
vencer a crise. Tudo para seguir em 
www.publico.pt

Em nove meses o país mudou muito e com ele vão mudando as vidas das famílias que 
o PÚBLICO começou a seguir em Março. Há histórias que falam do desespero de quem tarda 
em encontrar emprego, mas também há quem tenha conseguido dar a volta por cima e vencer 
a austeridade. Quatro histórias de vida que também são o retrato possível de um país em crise

Adriana Dimas 
vai entrar no 
novo ano sem 
dívidas  e com 
as estufas 
montadas para 
finalmente 
poder retomar, 
em Fevereiro, 
a produção de 
hortícolas 

Quem passou 
o ano a viver 
no limiar da 
pobreza, como 
Sandra Fonseca, 
quase fica 
indiferente 
ao ouvir os 
discursos de 
que virão aí dias 
piores 

ANTÓNIO CARRAPATO VASCO CÉLIO

a Adriana Dimas termina 2011 a 
trabalhar e com as dívidas pagas, 
um panorama muito diferente 
daquele que viveu no início do 
ano, em que esteve “à beirinha de 
uma depressão”. Em Janeiro fora 
confrontada com a inevitabilidade 
de cessar a actividade hortícola, 
por razões associadas a um mau 
ano agrícola. Ficaram os encargos, 
que foi satisfazendo ao longo do 
ano que agora termina.

Quando, em Março, o PÚBLICO 
começou a acompanhá-la, deparou 
com uma mulher que dizia não 
saber o que fazer da vida. Algumas 
semanas depois trabalhava como 
ajudante de cozinha, até que 
encontrou outra ocupação numa 
empresa de agro-turismo. “Agora 
faço camas e varro o chão”, diz 
com uma confi ança renovada. 

A quadra natalícia “foi muito 
trabalhosa”, recorda. A unidade 
de agro-turismo nos arredores de 
Beja onde trabalha estava cheia de 
hóspedes, para quem fez doce de 
tomate, abóbora e meloa. Queriam 
comprar para levar, mas Adriana fê-
los em conta e apenas para serem 
consumidos durante a estadia e 
às refeições. O mesmo aconteceu 
com o pão alentejano, que cozeu 
recorrendo à tradição.

O dia-a-dia desta mulher que 
não desiste de voltar à horticultura 
é preenchido pela necessidade 
incessante de fazer coisas novas. 
“Sinto uma enorme alegria de viver 
e de estar onde estou”, confi dencia 

Adriana, que se recusa a olhar o 
próximo ano com a apreensão que 
diz ser comum nas pessoas com 
quem fala ou convive.

Em Fevereiro, vai arrancar a 
produção nas estufas. A tubagem 
metálica está montada e o terreno 
devidamente adubado. Falta 
instalar a tela plástica e a bomba 
de água, para começar com a 
produção das verduras tendo em 
vista a promoção de cabazes que 
vai “entregar a casa das pessoas”. 
Adriana acredita no negócio, numa 
altura em que até o Presidente da 
República apela ao regresso dos 
portugueses à terra.

“Cada um tem de fazer pela 
própria vida”, sentencia ela, que 
sempre recusou pedir ajuda à 
Segurança Social mas não esquece 
os apoios que recebeu “de muita 
gente amiga nas más horas”, 
sobretudo em Aljustrel, onde ia 
vender produtos na sua carrinha só 
para não se “deixar ir abaixo”.

Agora até as folgas são passadas 
com vontade de que o próximo 
dia chegue para ir trabalhar. A 
conversa estimula-lhe o regresso 
constante às recordações. “Há 20 
anos, deixei de tomar conta de uma 
manada de vacas e fui servir para 
Lisboa”, para casa de uma família 
abastada, a quem ia levar os fi lhos 
ao Liceu Francês. Teve de aprender 
a viver numa grande cidade. E 
resultou como experiência. “Fazer 
pela vida só faz bem à mente e à 
alma.” Carlos Dias 

a “Crise? Qual crise?” Na casa 
da família Fonseca esta palavra 
não entra, mas não é por haver 
abundância de alimentos no 
frigorífi co ou uma “almofada” na 
conta bancária que os ponha a 
salvo das fl utuações do mercado. 
Sandra passou quase metade do 
ano no desemprego, sem direito 
a subsídio. E o companheiro, 
Luciano, vive de uma pensão de 
invalidez de 207 euros mensais, 
depois de ter perdido uma perna 
num acidente de moto.

“Quando ouço falar de crise 
lembro-me da música: ‘P’ra melhor 
está bem, está bem, p’ra pior já 
basta assim’”, brinca Luciano, 
resignado com a “vida de pobre” 
que leva. Por isso, com crise ou sem 
crise, “não conheço a diferença”.

No início do ano, Sandra viu-se 
forçada a regressar ao apartamento 
dos pais — um T2 habitado por oito 
pessoas —, depois de ter rompido 
o casamento e perdido o pequeno 
negócio num snack-bar que geria. 
“Foi como recomeçar do zero.” 
Arranjou trabalho no serviço 
de limpezas da Universidade do 
Algarve, mas foi sol de pouca dura. 
Com dois fi lhos — Wilson, de 11 
anos, e André, de seis —, passou a 
viver da ajuda dos pais. 

Chegou a Primavera e não foi só 
a estação que mudou. “Conheci 
o Luciano, apaixonámo-nos e 
passámos a viver juntos.” As 
difi culdades fi nanceiras “não 
mataram os sonhos”. Em Março, 

Sandra passou a trabalhar no 
empreendimento turístico de Vale 
do Lobo, mas só fi cou três meses. 

Os dois vivem agora numa 
barraca coberta com chapas de 
zinco junto à casa dos pais de 
Luciano. “Sinto-me bem aqui”, 
diz a jovem mãe de 30 anos, “mas 
gostava de ter mais conforto”. 
Foi com esse objectivo que se 
inscreveu há dois meses no serviço 
de apoio social da Câmara de 
Faro. “Disseram que, para já, não 
podiam arranjar casa, mas iam 
ajudar com alimentos e roupas. 
Continuo à espera...” 

Sandra tem experiência em 
geriatria e há tempos inscreveu-
se no Instituto de Emprego e 
Formação Profi ssional para tentar 
uma saída na área. Enquanto a 
resposta não chega, vai fazendo 
limpezas desde há dois meses nos 
escritórios de uma fábrica, onde 
ganha 2,80 euros por hora. “Não 
chego a ganhar o ordenado mínimo 
nacional.”  

Também Luciano se tem inscrito 
como “caixa” em hipermercados, 
mas ainda não teve resposta 
aos pedidos de trabalho. “O que 
gostava mesmo era de trabalhar na 
mecânica, pois sempre tive uma 
grande paixão por motos.” 

Apesar de tudo, Sandra ainda 
acredita. “Não acho que 2012 vá 
ser pior que este ano, pelo menos 
para gente como eu, que já perdeu 
quase tudo — menos a esperança”.  
Idálio Revez

Família Dimas, Beja Família Fonseca, Faro 

A confiança renovada de Adriana Já não há crise que assuste Sandra
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A20

Um novo ano vai nascer... Barreiro / Setúbal Vamos viver o ano 2012 com muitos
sorrisos nos ROSTOS!
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/12/2011

Meio: Rostos.pt

URL: http://www.rostos.pt/inicio2.asp?cronica=14505&mostra=2

 

. Barreiro, Setúbal, Moita, Sesimbra, Almada, Grândola, Alcácer do Sal, Seixal, Sines, Santiago do

Cacém, Alcochete, Montijo, Palmela

 

 Como é habitual nesta quadra festiva começam a chegar à nossa redacção os VOTOS DE BOAS

FESTAS e FELIZ ANO NOVO, oriundos das mais diversas personalidades, instituições, empresas ou dos

nossos leitores individualmente.

 

 Aqui fica o registo e o nosso agradecimento. A todos endereçamos os sinceros votos de BOAS FESTAS

e FELIZ ANO NOVO.

 

 É para nós uma alegria partilhar com os nossos leitores os Votos de Boas Festas recebidos pela

equipa do jornal ROSTOS, que, naturalmente estendemos aos nossos leitores:

 

 . João Gouveia - Administrador da UNILOGOS

 

 Seixal /Barreiro

 

 . Direcção do Grupo Desportivo O Independente

 

 Barreiro

 

 . Executivo e de todos os Trabalhadores da Junta de Freguesia da Sobreda

 

 Almada

 

 . Direcção do Clube Naval Barreirense

 

 Barreiro
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 . Festas Populares Pinhal Novo - Associação Desenvolvimento e Cultura Local

 

 Palmela

 

 . Direcção da Associação Futebol Setúbal

 

 Setúbal

 

 . Junta de Freguesia de S. Julião

 

 Setúbal

 

 . Persona - Associação para a Promoção da Saúde Mental

 

 Barreiro

 

 . Barreiroweb.com

 

 Barreiro

 

 . O Executivo e funcionários da Junta de Freguesia de Santo António da Charneca

 

 Barreiro

 

 . Cafés de S. Bento

 

 Lisboa

 

 . Associação Espírita Luz e Amor

 

 Setúbal

 

 . Federação Portuguesa de Basquetebol

 

 Lisboa

 

 . Teresa Cruz - Ours Consulting

 

 Lisboa
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 . Isaurindo Abegão

 

 Setúbal

 

 . Biblioteca da Casa do Alentejo

 

 Lisboa

 

 . Maria de Fátima Patricio - Instituto Artes e Ciências

 

 Lisboa

 

 . Câmara Municipal de Sesimbra - Desporto

 

 Sesimbra

 

 . Associação de Patinagem de Setúbal

 

 Setúbal

 

 . Museu de Setúbal/Convento de Jesus

 

 Setúbal

 

 . Fernanda Maria Matos

 

 Santiago do Cacém

 

 . Herdade das Sesmarias dos Nobres

 

 Grândola

 

 . Carmina Abrantes

 

 Estados Unidos da América

 

 . Vicente Figueira, Presidente da Junta de Freguesia de Santo António da Charneca

 

 Barreiro
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 . Gabinete de Comunicação e Imagem do Centro Hospitalar Barreiro - Montijo

 

 Barreiro

 

 . Técnicas Multimedia

 

 Setúbal

 

 . Executivo da Junta de Freguesia de Santo André

 

 Barreiro

 

 . Sinálise - Higiene e Segurança Alimentar

 

 Lisboa

 

 . José Caria

 

 Montijo

 

 . Direcção e tod@s @s Colaboradores da Rumo Cooperativa de Solidariedade Social, Crl

 

 Barreiro / Moita

 

 . Grupo Gesbanha

 

 Lisboa

 

 . Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto

 

 Lisboa

 

 . Karma Party Kids, Miguel Silva - Departameno Comercial

 

 Lisboa

 

 . Pedro Charters - artista plástico

 

 Lisboa
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 . Grupo Desportivo de Alfarim

 

 Sesimbra

 

 . Kira - Artista Plástico

 

 Barreiro

 

 . Fátima Monteiro - Centro de Escritórios - Janelas do Rio

 

 Barreiro

 

 . Equipa do Desporto Escolar - DRELVT / CLDE - Península de Setúbal

 

 Palmela / Setúbal

 

 . Núcleo de Confraternização dos Árbitros de Futebol do Barreiro

 

 Barreiro

 

 . APPDA - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA AS PERTURBAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO E AUTISMO

 

 Setúbal

 

 . Coral TAB - Coral dos Trabalhadores da Autarquia do Barreiro

 

 Barreiro

 

 . Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental - Associação Nós

 

 Barreiro

 

 . VEREADORES PARTIDO SOCIALISTA NA CMARA MUNICIPAL DE ALMADA

 

 Almada

 

 . DRAPLVT - Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo

 

 Vila Franca de Xira
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 . Essentials

 

 Lisboa

 

 . Maria Luís Nunes, Assessora de imprensa de "Os Verdes"

 

 Lisboa

 

 . Sage Portugal

 

 Lisboa

 

 . João Lobo, Presidente da Câmara Municipal da Moita

 

 Moita

 

 . Luis Simão

 

 Barreiro

 

 . Cine Teatro Joaquim d'Almeida

 

 Montijo

 

 . Gabinete de Assessoria e Comunicação - Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE - CHLC

 

 Lisboa

 

 . Carmo Jardim - Diretora de Relações Públicas e Governamentais - Autoeuropa

 

 Palmela

 

 . Orquestra Metropolitana de Lisboa

 

 Lisboa

 

 . Armando Sousa Teixeira

 

 Barreiro
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 . Regina Marques

 

 Setúbal

 

 . Grupo Desportivo Fabril

 

 Barreiro

 

 . AURPIL - Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos do Lavradio

 

 Barreiro

 

 . Companhia de Dança de Almada

 

 Almada

 

 . Solo Glamour - Organização Internacional de Espectáculos, Lda

 

 Lisboa

 

 . Grupo Flamingo

 

 Seixal

 

 . Cáritas Diocesana de Setúbal

 

 Setúbal

 

 . Associação Naval Sarilhense

 

 Moita

 

 . Henrique Silva

 

 Venezuela

 

 . Miguel Canudo, Vereador da Câmara Municipal da Moita

 

 Moita
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 . Albano Loureiro - PressXL

 

 Lisboa

 

 . Cristina Mourinho - inextremis

 

 Carnaxide

 

 . Assembleia de Freguesia do Castelo

 

 Sesimbra

 

 . Executivo da Freguesia do Castelo

 

 Sesimbra

 

 . FESTROIA

 

 Setúbal

 

 . Marco Pinto Barreiros - International House

 

 Lisboa

 

 . Patricia Pinho -Mobiliário em Noticia

 

 Lisboa

 

 . Acqua Lisboa

 

 Lisboa

 

 . Deputados do PSD do Distrito de Setúbal

 

 Setúbal

 

 . JMFernandes - Eurodeputado

 

 Bruxelas
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 . Futebol Clube Beira Mar - Lavradio

 

 Barreiro

 

 . Nuno Miguel S. Banza - Vereador do Ambiente, Câmara Municipal do Barreiro

 

 Barreiro

 

 . VALKIRIA'S

 

 Lisboa

 

 . Alfarroba Comunicação

 

 Alcochete

 

 . Musica na Palma da Mão

 

 Lisboa

 

 . Direcção, Comando e Corpo Activo dos Bombeiros de Águas de Moura

 

 Palmela

 

 . Margarida Coelho - cm moita

 

 Moita

 

 . António Manuel dos Santos - EDP Distribuição - Energia, S.A.

 

 Lisboa

 

 . Pedro Rui Branco - Presidente da Direcção AEESCE

 

 Setúbal

 

 . Afonso Candeias, Presidente Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal

 

 Setúbal
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 . António Chora - Volkswagen Autoeuropa, Lda

 

 Palmela

 

 . Junta de Freguesia de Feijó

 

 Almada

 

 . Representação da Comissão Europeia em Portugal

 

 Lisboa

 

 . Gonçalo Bofill

 

 Barreiro

 

 . Paula Almeida - Grupo Parlamentar do CDS-PP

 

 Lisboa

 

 . Jaime Gonçalves - Caetano Auto

 

 Barreiro

 

 . Linda Rogado -Colorfoto

 

 Lisboa

 

 . Luís Ferreira

 

 Barreiro

 

 . Anime - Projecto de Animação e Formação

 

 Quinta do Conde - Sesimbra

 

 . Associação Social Cultural e Desportiva "OS TROVÕES"

 

 Barreiro
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 . Fernando Catarino José ,José Luis Barão, Maria do Carmo Branco - Vereadores do Partido Socialista

na Câmara Municipal de Setúbal

 

 Setúbal

 

 . Federação Portuguesa de Judo

 

 Lisboa

 

 . André Faria - Caetano Auto

 

 Setúbal

 

 . Fátima Cavaco

 

 Alhos Vedros - Moita

 

 . João Paulo Santos -Gabinete de Inserção na Vida Ativa IPS

 

 Setúbal

 

 . Rosário Vaz

 

 Barreiro

 

 . Associação Desportiva, Cultural e Social da Quinta do Conde - MGBOOS

 

 Sesimbra

 

 . Direcção do Clube da Arrábida

 

 Setúbal

 

 . Federação de Caçadores do Algarve

 

 Faro

 

 . SANTOS & PEDROSA - Estúdio de Saúde, Exercício Físico e Nutrição, Lda.

 

 Barreiro
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 . Raquel Silva - Caetano Auto

 

 Barreiro

 

 . Equipa do Desporto Escolar -DRELVT / CLDE - Península de Setúbal

 

 Palmela

 

 . Maria Luísa - Agência de Setúbal "Casa Carlos César" - INATEL

 

 Setúbal

 

 . MDM - Movimento Democrático de Mulheres

 

 Setúbal

 

 . Carlos Cardoso - Presidente da Comissão Politica de Secção do PSD

 

 Moita

 

 . Jerónimo Teixeira - Mútua dos Pescadores, Mútua de Seguros

 

 Lisboa

 

 . Cooperativa Cultural Popular Barreirense

 

 Barreiro

 

 . CAMACHO & NETO - Mediação de Seguros Lda.

 

 Barreiro

 

 . Centro Social de Santo António

 

 Barreiro

 

 . Junta de Freguesia do Seixal

 

 Seixal
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 . Associação Jornal ESTBrain

 

 Barreiro

 

 . Associação Náutica Montijense

 

 Montijo

 

 . Nuno Serra, ADREPES - Associação para o Desenvolvimento Rural da Península de Setúbal

 

 Palmela

 

 . Tuna Académica de Setúbal Cidade Amada, T.A.S.C.A.

 

 Setúbal

 

 . FiscalLab - Laboratório Fiscal

 

 Barreiro

 

 . Fernando M. E. Fonseca - Academia Gimnofit -Complexo Desportivo Alfredo da Silva

 

 Lavradio - Barreiro

 

 . CACAV. Círculo de Animação Cultural de Alhos Vedros

 

 Moita

 

 . Direcção de Comunicação e Imagem Renault

 

 Lisboa

 

 . Gabinete de Imprensa - Câmara Municipal de Vila Viçosa

 

 Vila Viçosa

 

 . Pedro Lima

 

 Barreiro
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 . Ana Camões

 

 Barreiro

 

 . Teatro do Elefante

 

 Setúbal

 

 . Dora Cristina - MUNICIPIO DE GRNDOLA -DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO

 

 Grândola

 

 . CENTRO EUROPE DIRECT DA PENÍNSULA DE SETÚBAL

 

 Montijo

 

 . Artesfera

 

 Barreiro

 

 . Casa Mãe da Rota de Vinhos

 

 Palmela

 

 . Associação de Pais da EB+JI da Vila Chã

 

 Barreiro

 

 . Associação Lavoisier

 

 Lisboa

 

 . ADREPAL - Espaço Fortuna Artes e Ofícios

 

 Palmela

 

 . Associação de Municípios da Região de Setúbal

 

 Setúbal
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 . Ginásio Clube de Corroios

 

 Seixal

 

 . Direcção da SDUB "Os Franceses"

 

 Barreiro

 

 . Teatro O Bando

 

 Palmela

 

 . OUT.RA - Associação Cultural

 

 Barreiro

 

 . Fernanda Gaspar, presidente da Junta de Freguesai de Alhos Vedros

 

 Alhos Vedros - Moita

 

 . EXECUTIVO DA FREGUESIA DO VALE DA AMOREIRA

 

 Moita

 

 . Orquestra de Jazz do Algarve

 

 Faro

 

 . Direcção Técnica - Persona - Associação para a Promoção da Saúde Mental

 

 Barreiro

 

 . Marco Paulo Faria - PSD

 

 Lisboa

 

 . Tozé Ferreira

 

 Barreiro
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 . Comissão de Utentes da Linha do Sado

 

 Setúbal

 

 . FILIPA FONSECA - Forum Montijo

 

 Montijo

 

 . Ana Paula Cruz - Câmara Municipal da Moita

 

 Moita

 

 . Comissão Política Regional de Setúbal da JSD

 

 Setúbal

 

 . Mário David, eurodeputado

 

 Bruxelas

 

 . Marta Dias - Redicom

 

 Lisboa

 

 . CIE Comunicação e Imprensa Especializada

 

 Lisboa

 

 . Vanda Maria Augusto

 

 Barreiro

 

 . CHAVE D`OBRA - MEDIAÇÃO DE OBRAS, LDA.

 

 Torres Novas

 

 . SFAL - Sociedade Filarmónica Agrícola Lavradiense

 

 Barreiro
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 . Filipe Lopes

 

 Barreiro

 

 . Andreia Macedo - PLANO FIXO

 

 Lisboa

 

 . Câmara Municipal de Braga

 

 Braga

 

 . Up to Start

 

 Lisboa

 

 . Carvalho-Rodrigues Fernando

 

 Lisboa

 

 . António Gonçalves Pereira - PUBLICAR - Promoção e Animação Turística e Hoteleira, Ldª.

 

 PORTO BRANDÃO - CAPARICA

 

 . Gonçalo Vilela Santos - LPM

 

 Lisboa

 

 . Vanessa Silvestre - apimprensa

 

 Lisboa

 

 . Luis Monge Soares - Cooperativa de Design

 

 Lisboa

 

 . Rui Martins - Dianova

 

 Lisboa
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 . Marisa Espada - Marisa Espada - Sunergetic - Parque Empresarial Pinhal do Forno

 

 Alhos Vedros

 

 . BY Energy - Eficiência Energética, Lda

 

 Caldas da Rainha

 

 . Carla Guerreiro - Regi- concerto

 

 Vale Fetal - Charneca da Caparica

 

 . Marta Guerreiro - Museu da Marioneta

 

 Lisboa

 

 Fernando Parreira

 

 Palmela

 

 . G-QUOD Consultores de Gestï¿½o Lda

 

 Lisboa

 

 . José Soares

 

 Barreiro

 

 . GRUPO MATEUS

 

 ENTRONCAMENTO

 

 . Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza - Núcleo Regional de Setúbal

 

 Setúbal

 

 . Otília Dias -Directora da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro / Instituto Politécnico de Setúbal

 

 Barreiro
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 . Emidio Xavier

 

 Barreiro

 

 . Espaço João Pedro Rodrigues

 

 Lisboa

 

 . Meias & Companhia

 

 Lisboa

 

 . Euridice Pereira - Deputada do Partido Socialista

 

 Setúbal

 

 . Jose Paulo Ferreira Martins Robalo

 

 Barreiro

 

 . Miguel Pires Amado, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa

 

 CAPARICA

 

 . Marta Dias - Redicom

 

 Lisboa

 

 . Comissão Politica Concelhia do PSD

 

 Setúbal

 

 . Paula Resende - Simarsul

 

 Setúbal

 

 . Ricardo Rosado - Secretariado da JS Barreiro

 

 Barreiro
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 . Centro Ciência Viva do Algarve

 

 Faro

 

 . Ana Lourenço

 

 Barreiro

 

 . Fernanda Mendes -Gabinete de Comunicação - Município de Abrantes

 

 Abrantes

 

 . Sector de Património e Museus da CMB - Rosário Gil

 

 Barreiro

 

 . Museu da Ciência - Universidade de Coimbra

 

 Coimbra

 

 . Divisão de Comunicação da Câmara Municipal de Palmela

 

 Palmela

 

 . Francisco Palma

 

 Barreiro

 

 . Luis Chula

 

 Moita

 

 . Susana Ramos -Gabinete do Vereador do Ambiente - CMB

 

 Barreiro

 

 . Francisca van Zeller - Bacalhoa

 

 Setúbal
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 . Paulo Margalhau

 

 Barreiro

 

 . A.K.D.S. - Associação Karate Distrito Setúbal

 

 BARREIRO

 

 . Susana Camacho - S.energia

 

 Barreiro

 

 . Opel e a sua equipa de Comunicação

 

 Lisboa

 

 . Junta de Freguesia do Sado

 

 Setúbal

 

 . Direcação da NÓS - Associação de Pais e Técnicos Para a Integração do Deficiente

 

 Barreiro

 

 . Directora Técnica do CATICA - Paula Gonçalves

 

 Barreiro

 

 . FNAC

 

 Almada

 

 . Carlos Albino - Secretariado da Juventude Socialista do Concelho da Moita

 

 Moita

 

 . 4x4 Portugal - Clube Todo Terreno

 

 Montijo
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 . NÓS - Associação de Pais e Técnicos Para a Integração do Deficiente

 

 Núcleo do Protocolo do Rendimento Social de Inserção

 

 Barreiro

 

 . Sérgio Pereira

 

 Barreiro

 

 . Carlos Manuel Barão - Gabinete de Comunicação e Imagem do Municipio Reguengos de Monsaraz

 

 Reguengos de Monsaraz

 

 . CONSULTINTEREST - Comunicação, Publicidade e Marketing Lda

 

 Lisboa

 

 . DSI Portugal - António Faustino

 

 Lisboa

 

 . Urban Science

 

 Lisboa

 

 . Angélico Noé Tempero

 

 Barreiro

 

 . Mbit

 

 Lisboa

 

 . Andreia Gonçalves

 

 Barreiro

 

 . AdClip - Anúncios Classificados
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 Lisboa

 

 . José Luis Cabrita - FENACOOP

 

 Lisboa

 

 . Paulo Mateus Calado - PSD

 

 Setúbal

 

 . Rugby Vila da Moita

 

 Moita

 

 . Caetano Beja, Adjunto de Comando - Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Sul e

Sueste

 

 Barreiro

 

 . Instituto Europeu de Ciências da Cultura Padre Manuel Antunes

 

 Lisboa

 

 . Ana Maria Coelho

 

 Barreiro

 

 . Conselho Local de Almada do Partido pelos Animais e pela Natureza

 

 Almada

 

 . Hugo Farto

 

 Barreiro

 

 . Luis Lucas

 

 Barreiro
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 . Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samouquense

 

 Montijo

 

 . Clube de Canoagem de Amora

 

 Seixal

 

 . D'Orfeu Associação Cultural - Sara Vidal

 

 Coimbra

 

 . Armindo Fernandes

 

 Barreiro

 

 . Henrique Ferreira

 

 Barreiro

 

 . Madalena Alves Pereira e Luis Ferreira

 

 Barreiro

 

 . Carlos Dantas

 

 Moita

 

 . Secretariado da Federação Distrital de Setúbal do PS

 

 Setúbal

 

 .Antonio Correia

 

 Baixa da Banheira - Moita

 

 . green media - Por uma Comunicação Viva

 

 Lisboa
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 . APS -Comunicação, Amadeu Silva

 

 Lisboa

 

 . Ismael Matos

 

 Lavradio - Barreiro

 

 . José Figueiredo - Universidade do Algarve

 

 Faro

 

 . Vereadores Socialistas na Câmara de Palmela

 

 Palmela

 

 . BTT Clube dos Pinheiros

 

 Pinheiros

 

 . Pedro Mateus - Grupo Mateus

 

 Entroncamento

 

 . Vanessa Sardinha

 

 Barreiro
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   	Meio: RTP Informação - Biosfera

 	Duração: 00:01:10

 	Hora de emissão: 11:50:00 
ID: 39445167

 
31/12/2011

Derrame de petróleo na costa portuguesa

 

Um derrame de petróleo na costa portuguesa pode ser fatal para várias espécies portuguesas. Para

além do impacto  ambiental, há a somar as consequências económicas. Declarações de Flávio Martins,

Investigador CIMA Universidade do Algarve.
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A47

Assembleia da República aprova proposta do PSD sobre bolsas da Acção Social
Escolar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/12/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=52009

 

Política

 

 Duarte Marques da JSD

 

 A Assembleia da República aprovou no dia 22 de dezembro uma Resolução proposta pelo Grupo

Parlamentar do PSD e do CDS que recomenda ao Governo que proceda ? abertura de uma nova fase

de candidatura a bolsas de acção social escolar para estudantes que ingressam pela primeira vez no

Ensino Superior, assim que termine a análise sobre os processos em curso, que agilize o processo de

atribuição de bolsas e reforce as verbas afetas aos auxílios de emergência das instituições de ensino

superior.

 

 Esta proposta do PSD e do CDS foi aprovada por unanimidade. O líder da JSD e deputado Duarte

Marques apresentou e defendeu esta proposta em nome do Grupo Parlamentar do PSD, e tem vindo a

demonstrar a sua preocupação devido aos atrasos que têm ocorrido na atribuição de bolsa, que têm

deixado muitos estudantes em dúvida na prossecução dos seus estudos.

 

 Com a aprovação de um novo regulamento de atribuição de bolsas de acção social escolar, o Governo

permitiu que, num quadro orçamental adverso, se reforçasse a concentração dos apoios nos

estudantes carenciados e nos agregados familiares mais numerosos e trouxe mais justiça, ao terem

sido criadas regras especiais para que os agregados menos numerosos nunca saíssem prejudicados;

as bolsas foram retiradas do cálculo do rendimento do agregado familiar, deixando por isso de haver

famílias carenciadas com filhos de primeira e filhos de segunda e, com o objectivo de optimizar os

recursos existentes, procedeu-se ? redistribuição da verba disponível pelos mais carenciados,

majorando para o cálculo da bolsa os patrimónios mobiliários e imobiliários dos agregados familiares.

 

 Segundos dados do Ministério da Educação, até ao momento há mais de 20.000 estudantes aos quais

já foi atribuída bolsa de acção de social escolar.

 

 Contudo, segundo Duarte Marques, "têm sido evidentes os atrasos na atribuição de bolsas, causando
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dúvidas em muitas famílias, sendo necessário que os Serviços de Acção Social imprimam maior

celeridade na avaliação das candidaturas, no sentido de contrariarem os atrasos sistémicos na

atribuição de bolsas.??

 

 

 

 Para Duarte Marques, "não se pode deixar de alertar que este atraso na atribuição de bolsas poderá

originar situações de necessidade de abandono da frequência no Ensino Superior a muitos alunos que

dependem urgentemente deste apoio.??

 

 A abertura de nova fase de candidaturas servirá para suprir as dificuldades de candidatura sentidas

na primeira, tendo em conta que os alunos que ingressaram pela primeira vez tiveram uma só

oportunidade para realizar a sua candidatura - até 17 de setembro -, altura em que ainda não

conheciam a sua colocação, bem como desconheciam por completo as regras do novo regulamento,

além da situação de emergência social que hoje vivemos.

 

 Para a fazer face a situações de emergência, ou alteração brusca dos rendimentos do agregado

familiar, esta Resolução da Assembleia da República pede também um reforço dos Fundos de

Emergência das Instituições de Ensino Superior para que possam mais rapidamente dar resposta a

situações de carência e que podem levar ao abandono de estudantes.

 

 Relembramos que os alunos da Universidade do Algarve foram severamente prejudicados com as

regras de atribuição de bolsas criadas pelo governo de José Sócrates e que este diploma vem reforçar

as quebras que a pouco e pouco têm sido atenuadas. A JSD/Algarve acredita que este é mais um

passo para garantir o apoio efetivo do estado a quem tem menos posses e está ou deseja estudar no

ensino superior público numa região peripécia como é o Algarve.

 

 29 de Dezembro de 2011 | 16:21

 

 barlavento
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A49

Bolsa de Técnico de Investigação (m/f) (30-12-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/12/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=48406&bl=1&viewall=true

 

Centro de Ciências do Mar do Algarve

 

 No âmbito do projecto PTDC/BIA-BCM/114395/2009

 

 Ref. ª: CCMAR/BTI/0057/2011

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve, abre concurso para atribuição de uma Bolsa de Técnico de

Investigação, no âmbito do projecto PTDC/BIA-BCM/114395/2009, designado por "Caracterização

funcional de receptores órfãos da família 2 GPCR no modelo malária" financiado pela Fundação para a

Ciência e a Tecnologia - FCT/MCTES (PIDDAC) nas seguintes condições:

 

 Apoiar em todas as actividades do projecto na área da Biologia Molecular e Cultura celular:

 

 1) Manipulação de DNA/RNA de mosquito e análise de expressão genica;

 

 2) Fixação de larvas de mosquito e realização de ensaios de expressão in situ;

 

 3) Clonagem, construção de vectores de expressão e transfecção celular (mamíferos e insectos);

 

 4) Manutenção de culturas celulares e do equipamento da sala de cultura celular;

 

 5) Realização de ensaios de ligação (hormona-receptor);

 

 6) Apoio geral e participação nas actividades diárias do laboratório onde esta sediado o projecto

(CME, CCMAR);

 

 7) Contribuir com trabalho administrativo relacionado com o Projecto.

 

 Doutor João Cardoso, Investigador Auxiliar no CCMAR e coordenador do projecto e Professora

Doutora Deborah Power, Professora Catedrática na Universidade do Algarve e Investigadora no
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CCMAR.

 

 1. Licenciatura em Biologia, Bioquímica ou áreas afins;

 

 2. Bons conhecimentos de inglês escrito e falado;

 

 1. Nota de licenciatura - factor de ponderação 30%;

 

 2. Experiência em Biologia Molecular (clonagem de genes, construção de vectores recombinantes, RT-

PCR) - factor de ponderação 30%;

 

 3. Experiência em cultura celular (mamíferos e insectos) - factor de ponderação 30%;

 

 4. Conhecimentos de anatomia de insectos - factor de ponderação 10%

 

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

contactar/ entrevistar os candidatos para esclarecimentos adicionais.

 

 Em regime de exclusividade, com duração de 12 meses, eventualmente renovável por períodos

adicionais até um máximo total de 25 meses, com início previsto para Fevereiro de 2012, conforme

regulamento de bolsas de investigação cientifica do CCMAR em.

 

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

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

 

 De 23 de Dezembro de 2011 a 6 de Janeiro de 2012.

 

 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 Cartão de Cidadão ou passaporte, número de identificação fiscal, e duas

referências.

 

 As candidaturas devem ser enviadas com a Refª CCMAR/BTI/0057/2011 por e-mail paraou por correio

para Centro de Ciências do Mar, Gab. 2.90, Edifício 7, Universidade do Algarve, Campus de Gambelas,

8005-139 Faro. A recepção só é considerada válida após confirmação por escrito.

 

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

apresentação das candidaturas, mediante comunicação escrita.

 

 Doutor João Cardoso, Investigador Auxiliar no CCMAR e coordenador do projecto (presidente do júri),
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Professora Doutora Deborah Power, Professora Catedrática na Universidade do Algarve e

Investigadora no CCMAR (vogal) e Professor Doutor Adelino Canário, Professor Catedrático na

Universidade do Algarve e Presidente da Direcção do CCMAR (vogal).

 

 Faro, 02 de Dezembro 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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A52

Bolsa de Pós Doutoramento (m/f) (30-12-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/12/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=48405&bl=1&viewall=true

 

Centro de Ciências do Mar do Algarve

 

 No âmbito do projecto PTDC/MAR/122296/2010

 

 Ref. ª: CCMAR/BPD/0052/2011

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve, abre concurso para atribuição de uma Bolsa de Pós

Doutoramento, no âmbito do projecto PTDC/MAR/122296/2010, designado por "Análise comparativa

da função de um gene ancestral (CRTAC) que codifica uma nova proteína em teleósteos marinhos."

financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia - FCT/MCTES (PIDDAC) nas seguintes

condições:

 

 1. Ter um papel ativo no grupo de trabalho e ser responsável pela gestão e progresso das tarefas

incluídas no projecto.

 

 2. O bolseiro ficará encarregue da coordenação e execução, em conjunto com outros membros da

equipa do projecto, de assegurar a continuidade das várias tarefas incluídas no projecto em curso,

nomeadamente:

 

 a) Produção das proteínas CRTACs recombinantes (clonagem de genes, construção de vectores

recombinantes, expressão, produção e purificação de proteínas recombinantes); caracterização

estrutural das proteínas CRTACs; estudos de análise funcional utilizando bioensaios in vitro e in vivo.

 

 3. Escrita de artigos científicos e participação em congressos.

 

 4. Dar apoio geral no funcionamento do laboratório de Endocrinologia Molecular e Comparada, onde o

projecto está sediado.

 

 5. Participar no trabalho administrativo relacionado com o projecto.
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 . Doutora Liliana Anjos Guerreiro (Bolseira Pós-Doc, CCMAR)

 

 . Professora Doutora Deborah Mary Power (Professora Catedrática da Universidade do Algarve,

Investigadora no CCMAR e Coordenadora Principal do Projecto).

 

 1. Licenciatura em Biologia, Bioquímica, Bioengenharia ou áreas afins;

 

 2. Doutoramento em Biologia, Bioquímica, Bioengenharia ou áreas afins;

 

 3. Fluência em Inglês, falado e escrito.

 

 1. Classificação da Licenciatura ponderação 10%;

 

 2. Experiência de Investigação - ponderação 30%;

 

 3. Experiência em protein biophysics - ponderação 30%;

 

 4. Publicações Cientificas na área de Investigação - ponderação30%

 

 Será dada preferência aos candidatos com experiência nas seguintes técnicas de investigação:

clonagem de genes, transcriptomica, proteomica, produção de proteínas recombinantes,

bioinformática, bioquímica e biofísica de proteínas, desenvolvimento de imunoensaios.

 

 Nota: O júri pode exercer o direito de contactar e ou entrevistar candidatos caso necessite de mais

informação ou clarificação sobre alguma candidatura.

 

 Duração de 12 meses, com inicio previsto para  Fevereiro de 2012, em regime de exclusividade,

conforme regulamento de Bolsas do CCMAR disponível em. A bolsa poderá eventualmente ser

renovada até um máximo total de 36 meses.

 

 Será de acordo com a tabela de valores das Bolsas de Investigação no país atribuídas pela Fundação

para a Ciência e a Tecnologia. (1495.00EUR/mês - Pós Doutoramento).

 

 De 21 de Dezembro de 2011 a 4 de Janeiro de 2012.

 

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

incluir carta de motivação, uma cópia dos certificados de habilitações, Curriculum vitae detalhado,

cópia de Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão ou passaporte, número de identificação fiscal, e

referências.
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 As candidaturas devem ser enviadas com a Refª CCMAR/BPD/0052/2011 por e-mail paraou por

correio para Centro de Ciências do Mar, Gab. 2.90, Edifício 7, Universidade do Algarve, Campus de

Gambelas, 8005-139 Faro. A recepção só é considerada válida após confirmação por escrito.

 

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

apresentação das candidaturas, mediante comunicação escrita.

 

 Professora Doutora Deborah Power, Professora Catedrática na Universidade do Algarve e

Investigadora no CCMAR (presidente do júri), Doutora Liliana Anjos investigadora pós-doutorada no

CCMAR (vogal) e Professora Dulce Estevão, Professora Catedrática na Universidade do Algarve

(vogal).

 

 Faro, 2 de Dezembro 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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A55

Bolsa de Investigação II (m/f)(30-12-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/12/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=48442&bl=1&viewall=true

 

Centro de Ciências do Mar do Algarve

 

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

concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação, no âmbito do projecto AQUATOX -

PTDC/MAR/112992/2009, designado por "Avaliação da toxicidade óssea de poluentes aquáticos."

financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia - FCT/MCTES (PIDDAC) nas seguintes

condições:

 

 Tarefas a desempenhar:

 

 1. Manutenção das culturas celulares de peixes,

 

 2. Avaliação dos efeitos de poluentes aquáticos na proliferação e mineralização das culturas celulares

de peixes,

 

 3. Escrita de relatórios periódicos e protocolos.

 

 Orientação Cientifica: DoutorVincent Laizé, Investigador Auxiliar no CCMAR.

 

 Requisitos: Licenciatura em Biologia, Bioquímica ou área similar

 

 Critérios de avaliação:

 

 1. Licenciatura em área relevante - factor de ponderação 25%

 

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

 

 3. Experiência em técnicas de biologia molecular - factor de ponderação 25%

 

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

 

 O Júri reserva-se o direito de entrevistar os candidatos para esclarecimentos adicionais.

 

 Condições da bolsa: Duração de 6 meses, com início previsto para Fevereiro de 2012, em regime de

exclusividade conforme regulamento de bolsas de investigação cientifica do CCMAR em

http://www.ccmar.ualg.pt/home/assets/files/Outros/Reg_bolsas.pdf. A bolsa poderá ser

eventualmente prorrogada por períodos adicionais até um máximo de 24 meses.

 

 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).

 

 Prazos de recepção: De 30 de Dezembro de 2011 a 13 de Janeiro de 2012.

 

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

obtido em http://goo.gl/n4EDo e incluir carta de motivação (escrita em Inglês), uma cópia do

certificado de habilitações, Curriculum vitae detalhado (preferencialmente em inglês), cópia de Bilhete

de Identidade, Cartão de Cidadão ou passaporte, número de identificação fiscal e referências.

 

 Envio de candidaturas:As candidaturas devem ser enviadas com a Ref ª CCMAR/BI/0054/2011 por

email para ccmar@ualg.pt ou por correio para Centro de Ciências do Mar, 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 Vincent Stéphane Eric Laizé, Investigador Auxiliar no

CCMAR (Coordenador do projecto e Presidente do Júri), Professora Doutora Maria Leonor Quintais

Cancela Fonseca, Professora Catedrática da Universidade do Algarve e Investigadora no CCMAR

(vogal), e pelo Doutor Paulo Jorge Travessa Gavaia, Investigador Auxiliar no CCMAR (Vogal).

 

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

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

Twitter em http://twitter.com/NaturJobs]
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A57

  Tiragem: 11500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Preto e Branco

  Área: 17,36 x 8,69 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39374538 29-12-2011
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A58

Bolsa de Técnico de Investigação II (m/f) (29-12-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/12/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=48371&bl=1&viewall=true

 

Centro de Ciências do Mar do Algarve

 

 Referência: CCMAR/BTI/0057/2011

 

 Área científica genérica: Biological sciences

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve, abre concurso para atribuição de uma Bolsa de Técnico de

Investigação, no âmbito do projecto PTDC/BIA-BCM/114395/2009, designado por "Caracterização

funcional de receptores órfãos da família 2 GPCR no modelo malária" financiado pela Fundação para a

Ciência e a Tecnologia - FCT/MCTES (PIDDAC) nas seguintes condições:

 

 Texto do anúncio

 

 Apoiar em todas as actividades do projecto na área da Biologia Molecular e Cultura celular:

 

 1) Manipulação de DNA/RNA de mosquito e análise de expressão genica;

 

 2) Fixação de larvas de mosquito e realização de ensaios de expressão in situ;

 

 3) Clonagem, construção de vectores de expressão e transfecção celular (mamíferos e insectos);

 

 4) Manutenção de culturas celulares e do equipamento da sala de cultura celular;

 

 5) Realização de ensaios de ligação (hormona-receptor);

 

 6) Apoio geral e participação nas actividades diárias do laboratório onde esta sediado o projecto

(CME, CCMAR);

 

 7) Contribuir com trabalho administrativo relacionado com o Projecto.

 

Página 58



 Doutor João Cardoso, Investigador Auxiliar no CCMAR e coordenador do projecto e Professora

Doutora Deborah Power, Professora Catedrática na Universidade do Algarve e Investigadora no

CCMAR.

 

 1.       Licenciatura em Biologia, Bioquímica ou áreas afins;

 

 2.       Bons conhecimentos de inglês escrito e falado;

 

 1. Nota de licenciatura - factor de ponderação 30%;

 

 2. Experiência em Biologia Molecular (clonagem de genes, construção de vectores recombinantes, RT-

PCR) - factor de ponderação 30%;

 

 3. Experiência em cultura celular (mamíferos e insectos) - factor de ponderação 30%;

 

 4. Conhecimentos de anatomia de insectos - factor de ponderação 10%

 

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

contactar/ entrevistar os candidatos para esclarecimentos adicionais.

 

 Em regime de exclusividade, com duração de 12 meses, eventualmente renovável por períodos

adicionais até um máximo total de 25 meses, com início previsto para Fevereiro de 2012, conforme

regulamento de bolsas de investigação cientifica do CCMAR em.

 

 Será de acordo com a tabela de valores das Bolsas de Técnico de Investigação no país atribuídas pela

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

 

 De 23 de Dezembro de 2011 a 6 de Janeiro de 2012.

 

 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 Cartão de Cidadão ou passaporte, número de identificação fiscal, e duas

referências.

 

 As candidaturas devem ser enviadas com a Refª CCMAR/BTI/0057/2011 por e-mail paraou por correio

para Centro de Ciências do Mar, Gab. 2.90, Edifício 7, Universidade do Algarve, Campus de Gambelas,

8005-139 Faro. A recepção só é considerada válida após confirmação por escrito.

 

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

apresentação das candidaturas, mediante comunicação escrita.
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 Doutor João Cardoso, Investigador Auxiliar no CCMAR e coordenador do projecto (presidente do júri),

Professora Doutora Deborah Power, Professora Catedrática na Universidade do Algarve e

Investigadora no CCMAR (vogal) e Professor Doutor Adelino Canário, Professor Catedrático na

Universidade do Algarve e Presidente da Direcção do CCMAR (vogal).

 

 Faro, 02 de Dezembro de 2011

 

 (Publicado ema 07-12-11)

 

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

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

Twitter em]
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A61

  Tiragem: 159171

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 11

  Cores: Cor

  Área: 4,73 x 5,15 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39348566 28-12-2011 | Algarve
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A62

Olhão: Recolha alimentar para "Celeiro do Amor"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/12/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=123339

 

na próxima sexta feira, dia 30

 

 Alunos da Universidade do Algarve vão promover mais uma campanha de recolha alimentar em

Olhão, no próximo dia 30 de Dezembro, entre as 13 e as 21:00 horas, no Intermarché de Olhão.

 

 Esta campanha destina-se a recolher alimentos para o Grupo de Bem Fazer "Celeiro do Amor"

(Olhão), um refeitório social que apoia as pessoas mais carenciadas da cidade e que passa por

grandes dificuldades a nível alimentar.

 

 Esta iniciativa de alunos da Licenciatura em Marketing da Universidade do Algarve, surge no âmbito

da disciplina de Relações Públicas, lecionada pela docente Maria Helena Borges Nunes.

 

 Redacção DORS

 

 20:41 terça-feira, 27 dezembro 2011
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A63

Novos órgãos sociais da Associação Académica da Universidade do Algarve tomam
posse dia 4 de janeiro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/12/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=123316

 

Os novos órgãos sociais da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUALG) vão tomar

posse no dia 4 de janeiro, em cerimónia marcada para o auditório vermelho da Faculdade de

Economia, no Campus de Gambelas, às 18:00 horas.

 

 A direção geral será encabeçada por Pedro Barros, que substitui Guilherme Portada e regressa assim

à liderança da associação académica algarvia, numa lista que conta ainda com outro ex-presidente da

instituição, Eduardo Almeida, nas funções de tesoureiro.

 

 Nas eleições realizadas no final de novembro, a única lista candidata à direção geral, sob o lema

Acorda a tua academia, obteve 83,11% dos votos.

 

 Redacção DORS

 

 12:45 terça-feira, 27 dezembro 2011
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A64

Orquestra do Algarve celebra 2012 com concertos de Ano Novo e de Reis
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/12/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=123342

 

A Orquestra do Algarve (OA) vai iniciar o ano de 2012 com dois concertos de Ano Novo, a realizar em

Loulé e em Olhão, onde será estreada uma obra da compositora Anne Victorino d'Almeida,

prosseguindo depois com vários Concertos de Reis e o regresso dos Concertos Promenade.

 

 No primeiro dia do ano, primeiro no Cine-Teatro Louletano, e, depois, no Auditório Municipal de

Olhão, a OA apresenta peças de compositores de prestígio como Pedro António Avondano, Rossini,

entre outros, assim como árias de Mozart e Donizetti, interpretadas pela soprano Sónia Grané.

 

 Este programa, com direção musical de Pedro Neves, será ainda uma oportunidade para ouvir, em

estreia absoluta, a peça Final sem troika, de Anne Victorino d'Almeida.

 

 A 6, 7 e 8, no Teatro das Figuras, em Faro, na Igreja do Carmo de Tavira e no Auditório Municipal de

Lagoa, respetivamente, os músicos apresentam-se em vários Concertos de Reis, ao lado de Paulo

Oliveira, um dos mais destacados pianistas portugueses da sua geração.

 

 Em janeiro, a Orquestra do Algarve dá, ainda, seguimento ao ciclo de música de câmara. Os

concertos estão marcados para os dias 13, 14 e 15, em Vila Real de Santo António, e, no último dia,

também em Portimão.

 

 O ciclo de Concertos Promenade regressa em 2012 para proporcionar bons momentos em família. O

novo ciclo propõe a realização de cinco programas que vão percorrer e revelar as várias famílias

instrumentais: cordas, madeiras, metais, percussão e finalmente o tutti orquestral, isto é, a orquestra

completa.

 

 Os primeiros concertos do ciclo são dedicados à família dos metais e estão agendados para o próximo

dia 22, no Teatro das Figuras, em Faro, e, no Auditório Municipal de Lagoa, sob a direção musical de

Carlos Reinaldo Guerreiro.

 

 Por fim, no âmbito do ciclo de concertos de música inglesa, nos dias 27 e 28 de janeiro, no Centro

Cultural de Lagos e no Grande Auditório da Universidade do Algarve, respetivamente, serão
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relembrados alguns reputados compositores ingleses, tais como Arthur Sullivan, Fritz Spiegl, Robert

Farnon e Karl Jenkins, sob a batuta de John Avery, maestro associado da OA.

 

 Redacção DORS

 

 07:52 quarta-feira, 28 dezembro 2011
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A66

Alunos da Universidade do Algarve recolhem alimentos para refeitório social
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/12/2011

Meio: Jornal do Algarve.pt

Jornalistas: Autor Desconhecido

URL: http://www.jornaldoalgarve.pt/2011/12/alunos-da-universidade-do-algarve-recolhem-
alimentos-para-refeitorio-social/

 

Tuesday, December 27th, 2011

 

 Vários alunos da Universidade do Algarve, que frequentam a Licenciatura em Marketing, estão a levar

a cabo uma ação de recolha de alimentos para o Celeiro do Amor, um refeitório social de Olhão.

 

 Esta iniciativa solidária, inserida no âmbito da disciplina de Relações Públicas, é composta por duas

campanhas de recolha de alimentos em supermercados, levadas a cabo com o apoio do Agrupamento

554, de Olhão, do Corpo Nacional de Escutas.

 

 Uma das recolha realizou-se no passado dia 23, no Pingo Doce de Olhão. A segunda acontecerá na

próxima sexta-feira, dia 30, no Intermarché daquela cidade, entre as 13h00 às 21h00.

 

 "Tratando-se de um refeitório social, apoiando as pessoas mais carenciadas da cidade de Olhão,

pretendemos desenvolver e fazer algo mais para esta instituição, onde existe grandes dificuldades,

neste caso, a nível alimentar", explicam os responsáveis pela ação.

 

DV
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Novos órgãos sociais da Associação Académica da Universidade do Algarve tomam
posse dia 4 de janeiro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/12/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://c.moreover.com/click/here.pl?z5668046722&z=1250249089

 

Os novos órgãos sociais da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUALG) vão tomar

posse no dia 4 de janeiro, em cerimónia marcada para o auditório vermelho da Faculdade de

Economia, no Campus de Gambelas, às 18:00 horas. A direção geral será encabeçada por Pedro

Barros, que substitui Guilherme Portada e regressa assim à liderança da associação académica

algarvia, numa lista que conta ainda com outro ex-presidente da instituição, Eduardo Almeida, nas

funções de tesoureiro. Nas eleições realizadas no final de novembro, a única lista candidata à direção

geral, sob o lema Acorda a tua academia, obteve 83,11% dos votos. Últimas 20 Informação em Video

Instale o Adobe Flash Player Instalar Flash Player
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Associação Académica da UALG toma posse
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/12/2011

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-1&cat=educacao&scat=&id=13265

 

- 26.12.11

 

 No próximo dia 4 de Janeiro de 2012, ás 18h00, realizar-se-á a Assembleia Magna de Tomada de

Posse dos Órgãos Sociais da Associação Académica para o mandato de 2012. A cerimonia irá realizar-

se no Auditório Vermelho da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve (UALG), no Campus

de Gambelas.

 

 - e-mail
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Orquestra do Algarve celebra 2012 com Concertos de Ano Novo e de Reis | Sul
Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/12/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=10996

 

Por Sul Informação 27 de Dezembro de 2011 Comentar

 

 Música, Orquestra do Algarve, Passagem de Ano

 

 &nbsp

 

 A Orquestra do Algarve inicia o ano de 2012 com dois Concertos de Ano Novo, em Loulé e Olhão,

onde será estreada uma obra da compositora Anne Victorino d'Almeida.

 

 Destaque para Concertos de Reis, em Faro, Tavira e Lagoa e, ainda, para o regresso dos Concertos

Promenade, em Faro e Lagoa.

 

 A 1 de janeiro, primeiro no Cine-Teatro Louletano, e, depois, no Auditório Municipal de Olhão, a OA

apresenta peças de compositores de prestígio como Pedro António Avondano, Rossini, entre outros,

assim como árias de Mozart e Donizetti, interpretadas pela soprano Sónia Grané.

 

 Este programa, com direção musical de Pedro Neves, será ainda uma oportunidade para ouvir, em

estreia absoluta, a peça "Final sem troika" de Anne Victorino d'Almeida.

 

 A 6, 7 e 8, no Teatro das Figuras, em Faro, na Igreja do Carmo de Tavira e no Auditório Municipal de

Lagoa, respetivamente, os músicos apresentam-se em vários Concertos de Reis, ao lado de Paulo

Oliveira, um dos mais destacados pianistas portugueses da sua geração. A direção musical estará a

cargo de Pedro Neves.

 

 A Orquestra do Algarve dá, ainda, seguimento ao Ciclo de Música de Câmara. Os concertos estão

marcados para os dias 13, 14 e 15, em Vila Real de Santo António, e, no último dia, também em

Portimão.

 

 O Ciclo de Concertos Promenade regressa em 2012 para proporcionar bons momentos em família. O
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novo ciclo propõe a realização de cinco programas que vão percorrer e revelar as várias famílias

instrumentais: cordas, madeiras, metais, percussão e finalmente o "tutti" orquestral, isto é, a

orquestra completa.

 

 Os primeiros concertos do ciclo são dedicados à família dos metais e estão agendados para o próximo

dia 22, no Teatro das Figuras, em Faro, e, no Auditório Municipal de Lagoa, sob a direção musical de

Carlos Reinaldo Guerreiro.

 

 Por fim, no âmbito do Ciclo de Concertos de Música Inglesa, nos dias 27 e 28 de janeiro, no Centro

Cultural de Lagos e no Grande Auditório da Universidade do Algarve, respetivamente, serão

relembrados alguns reputados compositores ingleses, tais como Arthur Sullivan, Fritz Spiegl, Robert

Farnon e Karl Jenkins, sob a batuta de John Avery, Maestro Associado da OA.
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JSD/Algarve agradada com alteração da lei sobre bolsas de ação social escolar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/12/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=123301

 

A comissão política distrital da JSD/Algarve manifestou a sua satisfação com a aprovação, pela

Assembleia da República, de uma resolução que recomenda ao governo que proceda à abertura de

uma nova fase de candidatura a bolsas de ação social escolar.

 

 A resolução, apresentada pelos grupos parlamentares de PSD e CDS e aprovada por unanimidade,

defendeu um novo período de candidaturas para estudantes que ingressam pela primeira vez no

ensino superior, assim que termine a análise sobre os processos em curso, a agilização do processo de

atribuição de bolsas e o reforço de verbas afetas aos auxílios de emergência das instituições de ensino

superior.

 

 O líder da JSD nacional e deputado, Duarte Marques, demonstrou a sua preocupação devido aos

atrasos que têm ocorrido na atribuição de bolsa, "que têm deixado muitos estudantes em dúvida na

prossecução dos seus estudos".

 

 Em comunicado, a JSD/Algarve lembra que os alunos da Universidade do Algarve "foram

severamente prejudicados com as regras de atribuição de bolsas criadas pelo governo do eng. José

Sócrates" e que este diploma "reforça as quebras que a pouco e pouco têm sido atenuadas".

 

 "A JSD/Algarve acredita que este é mais um passo para garantir o apoio efetivo do estado a quem

tem menos posses e está ou deseja estudar no ensino superior público numa região como é o

Algarve", concluem os jovens sociais-democratas.

 

 Redacção DORS

 

 15:52 segunda-feira, 26 dezembro 2011
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Nova direção da Associação Académica da Universidade do Algarve toma posse dia 4 |
Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/12/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=10893

 

Por Sul Informação 26 de Dezembro de 2011 Comentar

 

 AAUALG, Faro, Universidade

 

 &nbsp

 

 A Assembleia Magna de Tomada de Posse dos Órgãos Sociais da Associação Académica da

Universidade do Algarve (AAUAlg) para o mandato de 2012 está marcada para dia 4 de janeiro, às 18

horas.

 

 A cerimónia vai realizar-se no Auditório Vermelho da Faculdade de Economia, no Campus de

Gambelas, em Faro.

 

 Dois ex-presidentes da Associação Académica da Universidade do Algarve são agora membros da

mesma equipa diretiva. Pedro Barros é o presidente e Eduardo Almeida o tesoureiro, uma dupla que já

antes havia merecido a confiança dos estudantes.

 

 O objetivo primordial da direção eleita há cerca de um mês é sanear as contas da (AAUAlg).

 

 Os novos representantes dos universitários algarvios querem fazer uma revisão geral ao

funcionamento da associação e ficar na história da coletividade, pelos melhores motivos.

 

 Os dois futuros dirigentes da associação e o presidente da Mesa da Assembleia Magna João Pedro

Ferreira foram os convidados do programa radiofónicoImpressões , dinamizado em conjunto pelo Sul

Informação e pela Rádio Universitária do Algarve RUA FM.
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A77

Docente - Biologia Marinha (m/f) (23-12-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/12/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=47973&bl=1&viewall=true

 

Universidade dos Açores

 

 Doutor Jorge Manuel Rosa de Medeiros, professor catedrático e

 

 reitor da Universidade dos Açores, faz saber que, perante esta reitoria,

 

 pelo prazo de trinta dias úteis, a contar do dia imediato ao da

 

 publicação do presente edital no Diário da República, está aberto

 

 concurso documental para recrutamento de um posto de trabalho de

 

 professor associado na área disciplinar de Biologia - Biologia Marinha,

 

 do Departamento de Biologia, do campus de Ponta Delgada,

 

 desta Universidade.

 

 O presente concurso, aberto pelo Despacho n.º 279/2011, de 29 de

 

 Novembro, do Reitor da Universidade dos Açores, rege -se pelas disposições

 

 constantes dos artigos 37.º e seguintes do Estatuto da Carreira

 

 Docente Universitária, adiante designado por ECDU, aprovado pelo

 

 Decreto -Lei n.º 448/79, de 13 de Novembro, com a nova redacção

 

 introduzida pelo Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de Agosto, alterado

 

Página 77



 pela Lei n.º 8/2010, de 13 de Maio, e pelo Regulamento dos Concursos

 

 da Carreira Académica da Universidade dos Açores, aprovado

 

 pelo Despacho n.º 55/2010, de 9 de Abril, do reitor da Universidade

 

 dos Açores.

 

 Serão observadas as seguintes disposições:

 

 1 - Requisitos de admissão

 

 Ao concurso para recrutamento de professor associado podem

 

 candidatar -se os titulares do grau de doutor, nas áreas disciplinares

 

 correspondentes, e que dominem a língua portuguesa, falada e escrita.

 

 2 - Candidatura

 

 2. 1. Candidatura - formalização

 

 As candidaturas são apresentadas através de requerimento de admissão

 

 ao concurso dirigido ao reitor, devendo constar, entre outros,

 

 os seguintes elementos:

 

 a) Identificação do concurso;

 

 b) Identificação do candidato, com indicação do nome, data de nascimento,

 

 nacionalidade e endereço postal e electrónico;

 

 c) Categoria profissional e instituição onde presta serviço docente,

 

 quando aplicável;

 

 d) Menção de que são verdadeiros os elementos e informações constantes
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 do processo de candidatura.

 

 e) Endereço electrónico para notificação dos candidatos e contacto

 

 telefónico.

 

 2.2 - Candidatura - documentação

 

 As candidaturas são instruídas com os seguintes elementos:

 

 a) Documentos comprovativos do preenchimento das condições fixadas,

 

 designadamente a certidão do grau exigido e a certidão comprovativa

 

 do tempo de serviço, com informação, se for caso disso, dos períodos

 

 de equiparação a bolseiro usufruídos;

 

 b) 12 exemplares do currículum vitæ do candidato, com indicação das

 

 obras e trabalhos efectuados e publicados, bem como das actividades

 

 pedagógicas desenvolvidas;

 

 c) 2 exemplares dos trabalhos que hajam sido seleccionados pelo

 

 candidato como mais representativos do seu currículo vitæ, os quais

 

 poderão ser entregues em suporte digital;

 

 d) 12 exemplares do relatório sobre o desempenho científico, pedagógico

 

 e outras actividades relevantes para a missão da universidade

 

 no período anterior ao concurso.

 

 2.3 - Não é exigida a apresentação de documentos comprovativos da

 

 posse dos requisitos gerais de provimento de funções públicas, bastando a
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 declaração do candidato, sob o compromisso de honra, no próprio requerimento

 

 ou em documento à parte, da situação precisa em que se encontra

 

 relativamente ao conteúdo de cada uma das seguintes alíneas:

 

 a) Nacionalidade;

 

 b) Cumprimento dos deveres militares ou de serviço cívico, quando

 

 obrigatório;

 

 c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito

 

 para o exercício das funções para que se candidata;

 

 d) Possuir robustez física e o perfil psíquico indispensáveis para o

 

 exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

 

 2.4 - Os candidatos pertencentes à Universidade dos Açores ficam

 

 dispensados da apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos

 

 que constem do seu processo individual.

 

 2.5 - O requerimento e restantes documentos da candidatura serão

 

 apresentados pessoalmente, ou através de correio registado, com aviso

 

 de recepção, na Reitoria da Universidade dos Açores, Rua da Mãe de

 

 Deus, Apartado 1422, 9501 -855 Ponta Delgada.

 

 3 - Selecção, avaliação e quantificação:

 

 Incumbe ao júri, com base nos diversos parâmetros de avaliação em

 

 que se desdobra a análise da capacidade dos professores para o exercício
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 das funções a que se candidatam, especificados no artigo 16.º do

 

 Regulamento dos Concursos da Carreira Académica da Universidade

 

 dos Açores, pronunciar -se sobre:

 

 a) O desempenho científico do candidato (40 %);

 

 b) A capacidade pedagógica do candidato (30 %);

 

 c) Relatório apresentado pelo candidato (20 %);

 

 d) Outras actividades relevantes para a missão da instituição que

 

 hajam sido desenvolvidas pelo candidato (10 %).

 

 4 - Júri do concurso

 

 4.1 - O júri do concurso tem a seguinte constituição:

 

 Presidente:Reitor da Universidade dos Açores.

 

 Vogais:

 

 Doutor João Carlos de Sousa Marques, Professor Catedrático da

 

 Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra;

 

 Doutora Helena Maria de Oliveira Freitas, Professora Catedrática da

 

 Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra;

 

 Doutora Vanda Costa Brotas Gonçalves, Professora Catedrática da

 

 Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa;

 

 Doutor António Manuel de Frias de Martins, Professor Catedrático

 

 da Universidade dos Açores;
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 Doutor Nelson José de Oliveira Simões, Professor Catedrático da

 

 Universidade dos Açores;

 

 Doutor José Pedro de Andrade e Silva Andrade, Professor Catedrático

 

 da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve.

 

 5 - Procedimento

 

 5.1 - Seriação

 

 a) Cada membro do júri elabora uma lista de candidatos por ordem

 

 decrescente da apreciação que tenha efectuado, com base nos parâmetros

 

 de avaliação;

 

 b) Compete ao presidente do júri o apuramento da ordenação final

 

 dos candidatos em função da votação nominal realizada nos termos do

 

 número anterior.

 

 5.2 - Ordenação final dos candidatos.

 

 a) A ordenação final dos candidatos aprovados em mérito absoluto é

 

 a que resulta dos critérios definidos no número três;

 

 b) A lista de ordenação final dos candidatos é apresentada em lista

 

 única.

 

 5.3 - Deliberações do júri.

 

 a) O júri só pode deliberar quando estiverem presentes pelo menos

 

 dois terços dos seus vogais e quando a maioria destes for externa;
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 b) As deliberações são tomadas por votação nominal;

 

 c) O júri delibera através de votação nominal fundamentada nos

 

 critérios de selecção adoptados e divulgados, não sendo permitidas

 

 abstenções;

 

 d) O júri deve proceder à apreciação fundamentada, por escrito, em documentos

 

 por ele elaborados, aprovados e integrados nas suas actas:

 

 1 - Do desempenho científico do candidato, com base na análise

 

 dos trabalhos constantes do currículo, designadamente, dos que hajam

 

 sido seleccionados pelo candidato como mais representativos, tomando

 

 em consideração a sua contribuição para o desenvolvimento e evolução

 

 da área disciplinar;

 

 2 - Da capacidade pedagógica do candidato, tendo designadamente

 

 em consideração, quando aplicável, a análise da sua prática pedagógica

 

 anterior;

 

 3 - Do projecto ou relatório apresentado pelo candidato, tendo em

 

 consideração o desempenho científico, pedagógico e outras actividades

 

 relevantes para a missão da universidade no período anterior ao

 

 concurso.

 

 4 - De outras actividades relevantes para a missão da Universidade

 

 que hajam sido desenvolvidas pelo candidato.
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 5 - Sempre que entenda necessário, o júri pode decidir promover

 

 audições públicas, em igualdade de circunstâncias para todos os candidatos.

 

 5.4 - Prazo de decisão.

 

 a) O prazo de proferimento das decisões finais dos júris não pode ser

 

 superior a noventa dias seguidos, contados a partir da data limite para

 

 a apresentação das candidaturas;

 

 b) O prazo referido no número anterior suspende -se pela realização da

 

 audiência dos interessados, nos casos em que esta deva ter lugar.

 

 5.5 - Notificação aos interessados e homologação

 

 a) Proferida a decisão final pelo júri, os candidatos são notificados

 

 da mesma, podendo, no prazo de dez dias, dizerem o que se lhes oferecer;

 

 b) A notificação inclui a lista de classificação final e a fundamentação

 

 do júri, indicando também as horas e o local onde o processo poderá

 

 ser consultado;

 

 c) Nos cinco dias úteis após o termo previsto no n.º 1 ou da data de

 

 nova reunião do júri, a lista de ordenação final dos candidatos aprovados,

 

 acompanhada das restantes deliberações do júri e de todos os elementos

 

 do concurso, é submetida a homologação do Reitor;

 

 d) Os candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos no decurso

 

 da aplicação dos métodos de selecção, são notificados do acto de homologação
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 da lista de ordenação final.

 

 6 - Disposições finais

 

 O recrutamento fica sujeito ao cumprimento das disposições legais

 

 em vigor, designadamente, a confirmação da situação de equilíbrio

 

 financeiro da Universidade.

 

 Para cumprimento do artigo 62.º -A do ECDU lavrou -se o presente

 

 Edital que vai ser divulgado de acordo com a legislação referida e afixado

 

 nos lugares de estilo.

 

 19 de Dezembro de 2011. - O Reitor, Jorge Manuel Rosa de Medeiros.

 

 205483477

 

 (Publicado ema 23-12-11)

 

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

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

Twitter em]
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Opinião: "O Algarve às sextas"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/12/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=48286

 

23-12-2011 7:04:00

 

 Sérgio Palma Brito inicia hoje um espaço de opinião intitulado "O Algarve às sextas" e a primeira

crónica promete: "A economia e sociedade do Algarve atravessam uma crise profunda, violenta e

duradoura".

 

 Com o título "Conhecer o Passado para poder observar o Futuro", a crónica de Sérgio Palma Brito

'corta a direito': "A maioria dos algarvios nunca conheceu um presente tão duro e um futuro tão

incerto. Temos de conhecer de onde vimos, para sabermos para onde queremos ir e como podemos

influenciar o percurso a fazer e o destino a escolher". (ver aqui)

 

 Autor do blog sergiopalmabrito , a apresentação é elucidativa: " se procura o politicamente correcto,

enganou-se de blogue, mas fique connosco, descubra e partilhe ideias!"

 

 Trata-se de um blog "especializado em viajar e turismo" onde pode, entre outras matérias, consultar

as referências de suporte às crónicas aqui publicadas e seguir a atualidade (comentada).

 

 Palma Brito inicia aqui um ciclo em que a opinião, desassombrada, é sempre fundamentada. Fica o

convite: À sexta-feira, acompanhe-nos neste percurso.

 

 Empresário ligado ao setor turístico Palma Brito foi diretor geral da Confederação do Turismo

Português até 2010.

 

 O seu último livro "Território e Turismo no Algarve", edição do Centro Internacional de Investigação

em Território e Turismo da Universidade do Algarve, descreve, segundo o próprio, "a dinâmica da

economia e sociedade do Algarve tradicional, a maneira como a mutação do turismo na região se

interliga com esta dinâmica, a mutação da economia regional e, elemento essencial de tudo o que

acontece, a relação de todos estes processos com o território".
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Ribeiro Telles defendeu em 
Querença o “regresso ao campo”

Idálio Revez

Arquitecto paisagista elogiou 
trabalho de estudantes 
universitários na aldeia, onde 
foi homenageado

a O mundo rural prestou ontem 
homenagem ao arquitecto Gon-
çalo Ribeiro Telles em Querença 
– uma aldeia que há cerca de três 
meses acolheu um grupo de nove 
jovens licenciados e com mestra-
dos da Universidade do Algarve, 
com a missão de “dar a volta” ao 
estado de despovoamento do in-
terior algarvio, passando a viver 
e trabalhar na comunidade local. 

A apresentação da fotobiografi a de 
Ribeiro Telles, da autoria de Fernan-
do Pessoa, um arquitecto paisagista 
que vive no Algarve e tem partici-
pado na defesa do ambiente, foi o 
pretexto da homenagem, na sede da 

Fundação Manuel Viegas Guerreiro. 
Em Querença, Ribeiro Telles ma-
nifestou-se “muito satisfeito” com 
o trabalho dos jovens universitá-
rios. “Tomara eu que em todas as 
freguesias deste país houvesse um 
projecto como o de Querença, in-
felizmente não existe. (...) Portu-
gal vive um problema gravíssimo 

de despovoamento.” O projecto 
na aldeia recebeu esta semana um 
subsídio no valor de 12 mil euros 
da Fundação Calouste Gulbenkian. 
“É o reconhecimento do trabalho 
pioneiro que está a ser desenvol-
vido”, comentou António Covas, 
coordenador científi co do projecto. 

A presença de Ribeiro Telles no in-

terior algarvio permitiu ainda lançar 
um olhar cruzado sobre o que se pas-
sa na orla costeira, em contraponto à 
serra abandonada. “Assistimos a uma 
pressão tremenda do imobiliário no 
litoral e a um interior desertifi cado”, 
começou por constatar o presidente 
da Câmara de Loulé, Seruca Emídio, 
pedindo ao antigo ministro que há 40 
anos lançou as leis de bases do orde-
namento do território e do ambiente 
para que “aponte” um novo rumo. A 
resposta, previsível, foi a defesa do 
“regresso ao campo”. 

A criação das hortas urbanas – uma 
cruzada que o arquitecto paisagista 
encetou há décadas – é uma ideia que 
já foi adoptada pelos decisores polí-
ticos. “Mas isso foi um preâmbulo”, 
afi rmou ao PÚBLICO, sublinhando 
que “agora temos de voltar ao pro-
blema da agricultura.” No caso do 
Algarve, lembrou ainda que os dese-
quilíbrios que se vivem na região, não 
são fruto do turismo: “O problema foi 
o planeamento.”   

Depois da 
criação das 
hortas urbanas, 
Ribeiro Telles 
diz que “temos 
de voltar ao 
problema da 
agricultura”
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Ribeiro Telles defendeu em Querença o "regresso ao campo"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/12/2011

Meio: Público Online

URL: http://ecosfera.publico.pt/noticia.aspx?id=1526278

 

23.12.2011

 

 Idálio Revez

 

 O mundo rural prestou ontem homenagem ao arquitecto Gonçalo Ribeiro Telles em Querença - uma

aldeia que há cerca de três meses acolheu um grupo de nove jovens licenciados e com mestrados da

Universidade do Algarve, com a missão de "dar a volta" ao estado de despovoamento do interior

algarvio, passando a viver e trabalhar na comunidade local.

 

 A apresentação da fotobiografia de Ribeiro Telles, da autoria de Fernando Pessoa, um arquitecto

paisagista que vive no Algarve e tem participado na defesa do ambiente, foi o pretexto da

homenagem, na sede da Fundação Manuel Viegas Guerreiro.

 

 Em Querença, Ribeiro Telles manifestou-se "muito satisfeito" com o trabalho dos jovens

universitários. "Tomara eu que em todas as freguesias deste país houvesse um projecto como o de

Querença, infelizmente não existe. (...) Portugal vive um problema gravíssimo de despovoamento." O

projecto na aldeia recebeu esta semana um subsídio no valor de 12 mil euros da Fundação Calouste

Gulbenkian. "É o reconhecimento do trabalho pioneiro que está a ser desenvolvido", comentou António

Covas, coordenador científico do projecto.

 

 A presença de Ribeiro Telles no interior algarvio permitiu ainda lançar um olhar cruzado sobre o que

se passa na orla costeira, em contraponto à serra abandonada. "Assistimos a uma pressão tremenda

do imobiliário no litoral e a um interior desertificado", começou por constatar o presidente da Câmara

de Loulé, Seruca Emídio, pedindo ao antigo ministro que há 40 anos lançou as leis de bases do

ordenamento do território e do ambiente para que "aponte" um novo rumo. A resposta, previsível, foi

a defesa do "regresso ao campo".

 

 A criação das hortas urbanas - uma cruzada que o arquitecto paisagista encetou há décadas - é uma

ideia que já foi adoptada pelos decisores políticos. "Mas isso foi um preâmbulo", afirmou ao PÚBLICO,

sublinhando que "agora temos de voltar ao problema da agricultura." No caso do Algarve, lembrou
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ainda que os desequilíbrios que se vivem na região, não são fruto do turismo: "O problema foi o

planeamento."
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Olimpíadas Nacionais de Informática
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/12/2011

Meio: RTP Online

URL: http://ww1.rtp.pt/icmblogs/rtp/comciencia/?k=Olimpiadas-Nacionais-de-
Informatica.rtp&post=22551

 

Inscrições estão abertas até 20 de Abril para a edição de 2010. Vencedores representam Portugal nas

Olimpíadas Internacionais, este ano no Canadá.

 

As Olimpíadas de Informática  http://www.dcc.fc.up.pt/oni  são um concurso promovido pela APDSI

http://www.apdsi.pt  (Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação)

em colaboração com a Universidade do Algarve e com a Universidade do Porto. Destina-se aos jovens

do ensino secundário ou do ensino básico em todo o território nacional e é constituído por uma prova

nacional realizada em duas fases.

 

O objectivo é promover o gosto pela programação e pelas tecnologias de informação entre os jovens,

constituir um ponto de encontro de âmbito nacional para professores e alunos interessados nestes

temas e permitir seleccionar uma equipa para representar Portugal nas Olimpíadas Internacionais de

Informática  http://www.ioi2010.org  (IOI).

 

A primeira fase (prova preliminar) consiste em três problemas apresentados simultaneamente a todos

os concorrentes através da Internet, por meio de um sistema de gestão de concursos de

programação. Os problemas deverão ser resolvidos individualmente pelos concorrentes, utilizando a

linguagem de programação Pascal ou as linguagens C ou C++, e submetidos através do mesmo

sistema, para avaliação.

 

Os melhores concorrentes da primeira fase, até um máximo de 30, participarão na segunda fase do

concurso (prova final). A prova final é individual e é realizada usando o mesmo sistema da prova

preliminar, mas presencialmente.

 

Os mais bem classificados na prova final, em número que será determinado pelo júri, poderão ser

seleccionados para um estágio de formação sobre resolução de problemas de programação em

ambiente de concursos, a realizar em Julho ou início de Agosto de 2010, no fim do qual serão

escolhidos, em função do seu desempenho durante o estágio, um, dois, três ou quatro, para

participarem nas Olimpíadas Internacionais de Informática de 2010.
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A prova internacional decorre em Waterloo, Ontário, no Canadá, de 14 a 21 de Agosto de 2010.
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Gonçalo Ribeiro Telles foi homenageado em Querença | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/12/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=10810

 

Por Sul Informação 23 de Dezembro de 2011 Comentar

 

 Ambiente, Loulé, Projeto Querença, ribeiro telles

 

 &nbsp

 

 Gonçalo Ribeiro Telles, com os responsáveis e jovens integrantes do Projeto Querença

 

 O lançamento da Fotobiografia de Gonçalo Ribeiro Telles, da autoria do arquiteto paisagista Fernando

Pessoa, foi um dos pontos altos da homenagem a Ribeiro Telles, que decorreu esta quinta-feira, dia

22, em Querença, numa iniciativa da Fundação Manuel Viegas Guerreiro.

 

 Desidério Baptista, docente da Universidade do Algarve e também arquiteto paisagista, falou sobre a

vida e obra de Ribeiro Telles e do livro.

 

 A homenagem terminou com um jantar com gastronomia e produtos locais, no Restaurante de

Querença, no largo da Igreja, revitalizado no âmbito do Projeto Querença.

 

 Aliás, a ocasião serviu para que o "pai" da ecologia em Portugal conhecesse este Projeto que,

promovido pela Universidade do Algarve e pela Fundação Manuel Viegas Guerreiro, está a promover a

revitalização da comunidade rural de Querença.

 

 Foto de: Gonçalo Gomes

 

 Veja mais fotos na nossa página do Facebook em
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A temática em discussão con-
tou com um variado painel 
de oradores convidados, bem 
como registou uma forte ade-
são por parte do público em 
geral, que encheu por com-
pleto a sala, com uma assis-
tência que se revelou bastan-
te participativa no debate. 

Dados do debate apon-
tam para que 65 por cento dos 
portugueses gostavam de ser 
patrões e nunca deram um 
passo para tornar isso reali-
dade, sendo que 62 por cento 
dos gostavam de ser patrões 
de si mesmos. De acordo 
com os dados disponibiliza-
dos pela Associação Nacio-
nal de Jovens Empresários, 
as atuais taxas de sobrevivên-
cia das empresas em Portugal 
revelam que 73 por cento so-
brevivem ao primeiro ano de 
existência e 54 por cento ao 
segundo ano.

Como atitudes chave para 
vencer nos tempos que cor-
rem, o empreendedor, pri-
meiro que tudo, deve conhe-
cer-se a si próprio: reconhecer 
o seu perfil de empreende-
dor, as suas vocações; e hou-
ve quem lembrasse que para 
se ser empreendedor não é só 
preciso querer fazer dinheiro, 
é preciso, acima de tudo, ter 
paixão por uma ideia. Neste 
âmbito, João Pires, represen-
tante da Federação Nacional 
das Associações Business An-
gels, acrescentou que é muito 
importante a qualidade dos 
projetos, para que possam ser 
uma aposta e merecerem  in-
centivos. 

Já pela voz de Virgilio 
Machado, representante da 
Empreender Turismo, foi 
dado o conselho de se come-
çar por pensar num projeto 
inovador, estruturar o negó-
cio, organizar e pensar, pen-
sar e voltar a pensar; depois 
é começar a falar com os ban-
cos, potenciais investidores e 

o empreendedor, primeiro que tudo, 
deve conhecer-se a si próprio
o tema «empreendedorismo – o segre-
do para vencer em tempos de crise» foi 
o mote do debate organizado pela asso-
ciação social, Cultural e Desportiva Teia 

Nunes, docente na Univer-
sidade do Algarve, presente 
na assistência e que defendeu 
que  «2012 é um ano de opor-
tunidades. Muitas empresas 
estão a fechar e as que con-
seguirem resistir, vão apa-
nhar os anos de retoma sem 
muita da concorrência agora 
existente. Vão-se separar os 
fortes dos mais fracos. Nin-
guém se iluda, o mercado e o 
estudo atento deste, vai ser o 
garante da sobrevivência da 
empresa».

Numa época em que atra-
vessamos um período de pes-
simismo, incerteza no futuro 
e retração do investimento fi-
nanceiro na economia, a Teia 
D’Impulsos lançou assim 
para a mesa, a discussão so-
bre as grandes barreiras que 
hoje se colocam ao empre-
endedorismo e as estratégias 
para ultrapassar com êxito es-
tas dificuldades. 

Para além do habitual re-
gisto áudio para transmissão 
posterior pela Rádio Costa 

D’Oiro no programa semanal 
“Impulso” (dias 15 e 22, en-
tre as 20h e as 22h),  a Teia 
D’Impulsos disponibilizou o 
acompanhamento deste de-
bate em direto, pela publica-
ção de “posts” na sua página 
do facebook, com frases e co-
mentários relevantes dos in-
tervenientes, permitindo in-
clusive a participação de uma 
cibernauta junto da mesa do 
debate.

A Teia D’Impulsos este-
ve representada no painel por 
Luís Filipe António. A mo-
deração e dinâmica do deba-
te de ideias esteve mais uma 
vez a cargo de Nuno Silva 
tendo promovido ativamente 
a participação de empreende-
dores locais que partilharam 
com a mesa as suas experi-
ências pessoais. Encontra-
se já agendado o 4º episódio 
da Teia D’Ideias que vai de-
correr no dia 18 de janeiro 
de 2012 e será subordinado 
ao tema “Voluntariado – Um 
suporte social”. 

d’Impulsos, em parceria com a Câmara 
Municipal de portimão e a rádio Costa 
D’oiro, que encheu a Casa Manuel Tei-
xeira Gomes

arranjar soluções.
Outros dados concretos 

apresentados neste debate re-
velam que 8 a 10 por cento 
dos  projetos, que chegam à 
Business Angels, são aceites. 
Atualmente, mesmo numa 
altura de crise, a Business 
Angels tem 43 milhões de eu-
ros para participação em pro-
jetos. 

Nunca perdendo de vis-
ta a conjuntura nacional e in-
ternacional do momento, foi 
lançado neste debate um de-
safio - em 2012, como se deve 
começar um projeto? 

Mais uma vez o painel de 
convidados teceu largas con-
siderações sobre o assunto, 
reunindo consenso na for-
ma de atuar, para sobreviver 
como empreendedor. Na opi-
nião de João Pires, da Federa-
ção Nacional das Associações 
Business Angels, «as coisas 
estão dramáticas, não estão 
nada fáceis. Não se conside-
ra o mercado interno atrativo 
porque as famílias não têm 
possibilidade de consumir. O 
mercado externo é o atrativo. 
Quais os mercados que cres-
cem? O que é que está a ser 
comprado? Por quem? O que 
é que podemos vender? Não 
focar em nós mas sim vender 
lá fora. São ideias importan-
tes para ter sucesso». 

A esta intervenção jun-
tou-se a participação de João Página 95



A96

  Tiragem: 7500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Preto e Branco

  Área: 28,35 x 18,59 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39271410 22-12-2011

Sobreiro, árvore nacional de Portugal
Na passada segunda-feira foi apresen-
tada na Assembleia da República a de-
claração que se transcreve de apoio ao 
«Sobreiro, árvore nacional de Portu-
gal», subscrita pela Universidade de 
Évora, Universidade do Algarve, Uni-
versidade Técnica de Lisboa e Unida-
de de Investigação de Silvicultura e 
Produtos Florestais.  

«A decisão da Assembleia da 
República de adotar o  Sobrei-
ro Árvore Nacional de Por-
tugal constitui uma resolu-
ção maior que as instituições 
signatárias desta Declaração 
gostariam de sublinhar e de 
apoiar sem qualquer reserva. 
O sobreiro é uma árvore típi-
ca do ambiente mediterrâni-
co ocidental, com expressão 
predominante em Portugal e 
Espanha, e também no Nor-
te de África onde desempe-
nha um importante papel em 
termos ecológicos, sociais e 
económicos . Mas é no nosso 
país que o sobreiro apresenta 
uma maior ocupação territo-
rial, que atinge quase 800 mil 
hectares, integrando ecossis-
temas florestais de uso múl-
tiplo, que conjugam floresta, 
agricultura e pecuária espe-

cíficas – os montados. O so-
breiro apresenta uma grande 
importância económica como 
produtor de cortiça, na base 
da qual se desenvolve uma 
fileira industrial dedicada. 
Portugal é o maior produtor 
e transformador industrial de 
cortiça, detendo a maior quo-
ta comercial de produtos de 
cortiça.

Mas também em Portu-
gal se desenvolveu extensa e 
abundante investigação cien-
tífica na área do Sobreiro.

Poderá considerar-como 
o primeiro compêndio de su-
bericultura a «Memória so-
bre as Azinheiras, Sovereiras 
e Carvalhos da Província do 
Alentejo onde se trata de sua 
cultura e usos, e dos melho-
ramentos que no estado atual 
podem ter» que Fragoso Se-

queira apresentou, em 1790, 
à Academia Real das Ciências 
de Lisboa. Nesta Memória, 
Fragoso Sequeira descreve o 
ambiente geográfico da Pro-
víncia do Alentejo e aborda 
os cuidados que devem presi-
dir às diversas técnicas cultu-
rais destinadas a preservar o 
arvoredo de sobro, incluindo 
a proteção perante o fogo, as 
desigualdades de rendimento 
com a produção de grãos, as 
disputas entre proprietários e 
a cuidadosa criação de gados.

Na primeira metade do 
século passado, o sobreiro 
contou com a intervenção fir-
me, estudada e experimenta-

da de Joaquim Vieira Nativi-
dade que, criando a Estação 
de Experimentação Flores-
tal do Sobreiro, em Alcoba-
ça, desenvolveu trabalhos 
que ainda hoje são entendi-
dos como referência. A publi-
cação da sua «Subericultura», 
em 1950, traduzida para fran-
cês, italiano e espanhol, per-
mitiu dispor de um manual 
clássico para uso dos inves-
tigadores e estudiosos do so-
breiro de todo o mundo.

Mais recentemente, a in-
vestigação sobre o sobreiro e 
a cortiça desenvolveu-a partir 
dos anos 80 e intensificou-nos 
últimos vinte anos, principal-

mente sob a responsabilidade 
de Universidades e do Insti-
tuto Nacional de Investigação 
Agrária.

Desenvolveram-muitos 
projectos de investigação, for-
maraminvestigadores e técni-
cos, divulgaram-os resultados 
científicos na comunidade 
internacional, estabeleceram-
redes de cooperação na Euro-
pa e Norte de África. Portugal 
é hoje, também, reconhecido 
internacionalmente pela ex-
celência da sua investigação 
nestas áreas.

As linhas de investiga-
ção têm sido múltiplas: ges-
tão e economia da floresta 
enquanto sistema multifun-
cional, melhoramento e ge-
nética, multiplicação e pro-
pagação da planta, pragas e 
doenças, gestão da paisagem, 
assim como sobre a biologia, 
propriedades e processamen-
to da cortiça e as suas aplica-
ções. Um interesse adicional 
revelado por parte da indús-
tria, ela própria empenhada 
em importante moderniza-
ção e inovação tecnológica, 
reforçou não só os recursos 
disponíveis para I&D, como 
alargou os horizontes de apli-
cação dos produtos resultan-
tes do sobreiral e do seu ecos-
sistema.

Mas a floresta mediter-
rânica que o sobreiro inte-

gra necessita de uma maior 
compreensão e conhecimen-
to. A sua capacidade de usos 
múltiplos e a sua enorme di-
versidade é de difícil aceita-
ção para a agricultura e a flo-
resta do norte da Europa. Por 
essa via, Portugal sofreu uma 
intervenção no mundo rural 
que perturbou o seu sistema 
produtivo e marginalizou os 
seus sistemas autóctones. O 
regresso a uma gestão cuida-
da dos nossos sistemas agrá-
rios é um desígnio que deve 
ser assumido por todos nós.

Também a gestão do ter-
ritório não pode esquecer o 
valor ecológico dos monta-
dos, o seu papel na luta con-
tra a desertificação e como su-
porte de biodiversidade, que 
acompanha a sua importân-
cia social e económica tan-
to nacional como regional. 
O desenvolvimento urbano e 
turístico, que tem vindo a as-
sumir uma ameaça para estes 
sistemas, não deverá sobre-
por-a estes valores.

A adoção do Sobrei-
ro como Árvore Nacional de 
Portugal traduz o reconhe-
cimento deste recurso natu-
ral como um património na-
cional que caracteriza o nosso 
ambiente e paisagem, que in-
tegra a nossa história e cultu-
ra, e que faz parte da nossa in-
vestigação científica».
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A eurodeputada Maria da 
Graça Carvalho é o mais re-
cente membro externo do 
Conselho Geral da Universi-
dade do Algarve. 

A decisão foi tomada na 
última quarta-feira, dia 16, 
em reunião do Conselho Ge-
ral, onde Maria da Graça Car-
valho foi cooptada por unani-
midade. 

Sublinhe-se que Maria da 
Graça Carvalho ganhou «Pré-

mio de Melhor Deputado ao 
Parlamento Europeu 2011» 
na área da Investigação e Ino-
vação. 

Com três finalistas em 
cada uma das 16 categorias, 
Maria da Graça Carvalho foi 
escolhida pelos restantes eu-
rodeputados, numa iniciativa 
da revista «Parliament Maga-
zine».

Desde que integra o Par-
lamento Europeu, Maria da 

Graça Carvalho tem-se de-
dicado às áreas da Investi-
gação e Inovação, nomeada-
mente: Simplificação - foi 
relatora para a Simplifica-
ção dos Programas de Ciên-
cia e Inovação. Financiamen-
to da Ciência e da Inovação 
- na qualidade de membro da 
Comissão SURE, a eurode-
putada tem-se debatido pelo 
aumento do financiamen-
to na Ciência e na Inovação. 

HORIZON 2020 - na quali-
dade de membro da Comis-
são ITRE e da Comissão dos 
Orçamentos, Maria da Graça 
Carvalho tem estado envolvi-
da na criação do futuro pro-
grama quadro para a Ciência 
e a Inovação.

Deputada ao Parlamento 
Europeu 14 de Julho de 2009, 
Maria da Graça Carvalho é 
membro efetivo da Comis-
são Indústria, Investigação e 

Energia, membro suplente da 
Comissão dos Orçamentos, 
membro suplente na Comis-
são Especial sobre os recur-
sos orçamentais da UE, mem-
bro suplente da Delegação à 
Assembleia Parlamentar da 
União para o Mediterrâneo e 
copresidente da Comissão do 
Desenvolvimento Económi-
co, das Finanças e do Comér-
cio da Assembleia Parlamen-
tar Paritária ACP-UE. 

Eurodeputada Maria da Graça Carvalho
integra Conselho Geral da UAlg

Página 97



A98

  Tiragem: 11500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 19,47 x 13,96 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39272150 22-12-2011

Página 98



A99

  Tiragem: 11500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Preto e Branco

  Área: 26,38 x 34,30 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 39272452 22-12-2011

Página 99



  Tiragem: 11500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 26,24 x 5,24 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 39272452 22-12-2011

Página 100



A101

  Tiragem: 4300

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 14,05 x 21,84 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39295144 22-12-2011

Boas Festas a chegar
Como é hábito nesta altura do ano, todos

os dias chegam à nossa redacção várias
mensagens de Natal e respectivos desejos
de Boas Festas e Próspero Ano Novo.

“Desejo um Feliz Natal e um Bom Ano
Novo com saúde, felicidade e sorte”, refere,
por exemplo, Ernesto Lavadinho, que reside
na Alemanha.

“Boas Festas com muita alegria e para a
redacção um Feliz Natal com muita magia”
são, igualmente, os desejos de José Belo
Martinho.

Em termos institucionais, as Boas Festas
chegaram-nos da Junta de Freguesia de São
Vicente e Ventosa, da Câmara Municipal de
Monforte, da Câmara Municipal de Estre-
moz, do Município de Aljustrel, da Câmara
Municipal de Portel, da Direcção Regional
do Alentejo do Instituto Português da
Juventude, do Centro Distrital de Portalegre
do Instituto da Segurança Social, da Fun-
dação INATEL/Agência de Portalegre, da
Universidade de Évora, do Comando
Territorial de Portalegre da GNR, do Co-
mando Distrital de Portalegre da PSP, do
Exército Português, da Universidade do
Algarve e da Representação da Comissão
Europeia em Portugal.

O Clube do Diabético de Elvas, a Confraria
do Senhor Jesus da Piedade, a APPACDM de
Elvas, o Lar Júlio Alcântara Botelho, a Ordem
Franciscana de Elvas, a Unidade de Recursos
Genéticos, Ecofisiologia e Melhoramento de
Plantas, a Associação de Acção Social e

Humanitária de Elvas, o Clube 27, a As-
sociação de Reformados Pensionistas e
Idosos de Elvas, a Amigos do Concelho de
Aviz - Associação Cultural, a Associação de
Atletismo do Distrito de Portalegre, a
Associação Juvenil de Estremoz, a Federação
Portuguesa de Basquetebol e o Museu
Municipal de Estremoz foram outras das
entidades que nos enviaram mensagens de
Natal.

Diversas empresas também nos deixaram
os seus votos de Feliz Natal e Próspero Ano
Novo, nomeadamente a firma José Luís
Zuna, a Aqualia, a Estalagem Varandas de
Alter, o Grupo Pestana, a Alternative Media,
a InExtremis e a Ours Consulting.

Desejaram ainda Boas Festas ao “Linhas”
Eusébio Silva, Nuno Veiga, Carlos Falcato,
Hélder Sabino, António Saragoça, Eduardo
Cristiano, Bianca, João Carlos Almeida
(Estados Unidos), Benvindo Maçãs, Velez
Correia, José António Gaiato Carapinha, José
Mário Batista Fonseca, José Manuel Dores
Carvalho, Francisco Bernardo, Marco
António Gomes, Carlos Bastos Lopes
(higienista oral do Centro de Saúde de
Elvas), Joaquim Claudino (gerente da Opção
J), Maria Luís Nunes (assessora de imprensa
de “Os Verdes”), Paula Almeida (assessora
do Grupo Parlamentar do CDS-PP), Maria
Manuela Cardoso (Estradas de Portugal),
Tony Carreira, José Capitão Pardal, Nicky
Lemos e Jorge Ferreira, Tiago Salgueiro
(Museu-Biblioteca da Casa de Bragança),
José Nabo (Rádio Portalegre), Mário Ca-
nhão, a Casa de Campo da Coudelaria de
Alter, a Equipa do Centro de Artes e Cultura
de Ponte de Sor, o Clube Taurino do
Agrupamento de Escolas do Concelho de
Alter do Chão, a Sociedade de Advogados
Regal Varela Ramos & Associados, a Yser
Racing Team, a Orlando Competições, o
Clube Trilhos do Nordeste, o jornal “Ecos”
e o portal “Elvas.com.pt”.

O “Linhas” retribui as Boas Festas e deseja
a todos os leitores, colaboradores e anun-
ciantes um Próspero Ano Novo.
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A CASA MANUEL TEIXEIRA GO-
MES, em Portimão, acolheu na 
quarta-feira da passada sema-
na o terceiro debate sobre o 
tema “Empreendedorismo - o 
segredo para vencer em tem-
pos de crise”, do ciclo de deba-
tes Teia D’Ideias.

A organização da Associação 
Social, Cultural e Desportiva, 
Teia d’Impulsos, em parceria 
com a Câmara de Portimão 
e a Rádio Costa D’Oiro, deu 
o mote para a discussão com 
dados estatísticos. “65% dos 
portugueses gostavam de ser 
patrões e nunca deram um 
passo para tornar isso realida-
de, sendo que 62% dos portu-
gueses gostavam de ser patrões 
de si mesmos”, foi o ponto de 
partida para o encontro de 
ideias.

Dados disponibilizados pela 
Associação Nacional de Jovens 
Empresários ajudaram ao en-
quadramento do tema ao re-
velarem que “as actuais taxas 
de sobrevivência das empresas 
em Portugal revelam que 73% 
sobrevivem ao primeiro ano 
de existência e 54% ao segun-
do ano”.

REGRAS PARA O SUCESSO Du-
rante o debate fi cou claro que, 
“como atitudes “chave” para 
vencer nos tempos que correm, 
o empreendedor, primeiro que 
tudo, deve conhecer-se a si pró-
prio: reconhecer o seu perfi l de 
empreendedor, as suas voca-
ções” e houve quem lembrasse 
que “para se ser empreendedor 
não é só preciso querer fazer 
dinheiro. É preciso, acima 
de tudo, ter paixão por uma 
ideia”. Neste âmbito, João Pi-
res, representante da Federa-
ção Nacional das Associações 
Business Angels, acrescentou 
que “é muito importante a 
qualidade dos projectos, para 
que possam ser uma aposta e 
merecerem incentivos”. 

Pela voz do professor Virgí-
lio Machado, representante 
da Empreender Turismo, foi 
dado o conselho de “se co-
meçar por pensar num pro-
jecto inovador, estruturar o 
negócio, organizar e pensar, 
pensar e voltar a pensar”. “De-
pois, é começar a falar com 
os bancos, potenciais inves-
tidores, e arranjar soluções”, 
concluiu.

Na opinião de João Pires, 
“as coisas estão dramáticas, 
não estão nada fáceis. (…) 
não se considera o mercado 
interno atractivo porque as 
famílias não têm possibilida-
de de consumir. O mercado 
externo é o atractivo”. 

Face a este cenário importa, 
de acordo com o especialis-
ta, saber: “quais os mercados 
que crescem? o que é que está 
a ser comprado? por quem? 
e o que é que podemos ven-
der?”, sublinhando que “não 
nos devemos focar em nós, 
mas sim vender lá fora”. 

SEPARAR O TRIGO DO JOIO A 
esta intervenção juntou-se a 
participação do professor João 
Nunes, docente na Universida-
de do Algarve, presente na as-
sistência e que defendeu que  
“2012 é um ano de oportuni-
dades. Muitas empresas estão a 
fechar e as empresas que con-
seguirem resistir, vão apanhar 
os anos de retoma sem muita 
da concorrência agora existen-
te. Vão-se separar os fortes dos 
mais fracos. Ninguém se iluda, 
o mercado (e o estudo atento 

deste), vai ser o garante da so-
brevivência da empresa”.

Encontra-se já agendado 

o quarto episódio da Teia 
D’Ideias que vai decorrer no 
dia 18 de Janeiro de 2012 e 

será subordinado ao tema 
“Voluntariado – Um suporte 
social”. 

Portimão debate
empreendedorismo
em tempos de crise
Uma oportunidade para os mais fortes

D.R.

Temática contou com um variado painel de oradores convidados
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A EURODEPUTADA Maria da 
Graça Carvalho é o mais re-
cente membro externo do 
Conselho Geral da Universi-
dade do Algarve. A decisão foi 
tomada na quarta-feira da pas-
sada semana, em reunião do 
Conselho Geral, onde Maria 
da Graça Carvalho foi coop-
tada por unanimidade. 

A eurodeputada ganhou o 
“Prémio de Melhor Deputado 
ao Parlamento Europeu 2011” 
na área da Investigação e Ino-
vação. Com três fi nalistas em 
cada uma das 16 categorias, 
Maria da Graça Carvalho foi 
escolhida pelos restantes eu-
rodeputados, numa iniciativa 
da revista The Parliament Ma-
gazine.

Desde que integra o Parla-

mento Europeu, Maria da Gra-
ça Carvalho tem-se dedicado 
às áreas da Investigação e Ino-
vação, tendo sido relatora para 
a Simplifi cação dos Programas 
de Ciência e Inovação e tendo-

se debatido, na qualidade de 
membro da Comissão SURE, 
pelo aumento do fi nanciamen-
to na Ciência e na Inovação. 

Na qualidade de membro da 
Comissão ITRE e da Comissão 

dos Orçamentos, tem estado 
envolvida na criação do futu-
ro programa-quadro para a 
Ciência e a Inovação.

Deputada ao Parlamento 
Europeu desde 14 de Julho 
de 2009, Maria da Graça Car-
valho é membro efectivo da 
Comissão de Indústria, Inves-
tigação e Energia, membro 
suplente da Comissão dos Or-
çamentos, membro suplente 
na Comissão Especial sobre os 
recursos orçamentais da UE, 
membro suplente da Delega-
ção à Assembleia Parlamentar 
da União para o Mediterrâneo 
e co-presidente da Comissão 
do Desenvolvimento Económi-
co, das Finanças e do Comércio 
da Assembleia Parlamentar Pa-
ritária ACP-UE. 

Maria da Graça Carvalho integra 
Conselho Geral da Universidade
Eurodeputada é a novidadade no órgão máximo da academia

Maria da Graça Carvalho foi considerada “Eurodeputada do Ano”

D.R.
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«Espaço Riscado» de Daniela Borralho vence concurso «3 ao Cubo» do Teatro
Municipal de Faro | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/12/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=10666

 

Por Sul Informação 21 de Dezembro de 2011 Comentar

 

 Artes Plásticas, Faro, Teatro das Figuras

 

 &nbsp

 

 A obra Espaço Riscado, de Daniela Borralho, é a vencedora do concurso 3 ao Cubo, promovido pela

empresa municipal TMF - Teatro Municipal de Faro, num esforço de incentivo da criatividade da

comunidade.

 

 O concurso foi lançado no início de 2011 e convidava artistas visuais a desenvolverem projetos de

ocupação do espaço do do Teatro das Figuras.

 

 Para além da utilização daquela área como espaço de excelência para a exposição, esta constituía

uma oportunidade para dar a conhecer o trabalho artístico dos concorrentes, num local de referência

das artes a nível regional e nacional.

 

 De entre as 10 obras que se apresentaram a concurso, o júri constituído por Teresa Luzio, artista

formada em Arte Pública, docente e investigadora na Escola Superior de Artes e Design, e João

Carrolo, programador do Teatro das Figuras, selecionou "Espaço Riscado" uma obra de Daniela

Borralho, artista plástica oriunda de Portimão, que presentemente frequenta o curso superior de Artes

Visuais da Universidade do Algarve.

 

 Sobre a sua obra, que se encontra atualmente em exposição no Teatro das Figuras, Daniela Borralho

explica: "a obra instala no espaço. Retira-o dos seus suportes convencionais e limites físicos habituais,

passando a ocupar o espaço onde o observador se insere. A bidimensionalidade transforma-se em

tridimensionalidade permitindo ao observador penetrar a obra e percorrer o".

 

 "Espaço Riscado" estará em exposição até ao mês de fevereiro, altura em que será exposta "aprender
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esquecendo" a outra obra vencedora do concurso, da autoria de José de Jesus.
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Região - Fronteira

Doutoramento no Alto Alentejo

> André Carneiro, docente da
Universidada de Évora que durante anos
liderou a equipa de Arquelogia da Câmara
de Fronteira, defendeu no dia 13 a sua tese
de doutoramento na Universidade de Évora,
tendo sido aprovado com “Louvor e
Distinção”, obtendo a classificação final de
20 valores.

A excelente tese, “Povoamento Rural no
Alto Alentejo em Época Romana” foi avaliada
por um Júri constituído pelos professores:
doutora Ausenda de Cáceres Balbino,
catedrática da Universidade de Évora
(presidente do Júri); doutor Jorge de

Oliveira, professor associado c/Agregação
da Universidade de Évora (orientador),
doutor Carlos Fabião, professor associado
da Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa (orientador), doutor João Pedro
Bernardes, professor associado da
Universidade do Algarve, doutor Amílcar
Guerra, professor auxiliar da Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa, doutora
Helena Catarino, professora auxiliar da
Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra, e doutora Leonor Rocha,
professora auxiliar da Universidade de
Évora. 
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> Doutoramento de André
   Carneiro
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RÂGUEBI / TORNEIO DE EQUIPAS EMERGENTES

Naval 
no 8.o lugar
em Abrantes

� A equipa de râguebi da Naval
participou pela segunda vez
numa competição, deslocando-se
a Abrantes para participar na 3.a

jornada do Torneio de Equipas
Emergentes.

Numa prova que contou com
12 equipas, o oitavo lugar final
acaba por ser um “saldo positivo”,

tendo em conta que a formação
treinada por Pedro Neto somou
uma vitória e três derrotas.

A estreia deu-se diante da equi-
pa da Universidade do Algarve,
registando-se a primeira derrota,
fruto de alguma apatia do “sete”
navalista. No segundo jogo surgiu
a vitória, frente à UBI.

Depois, os navalistas não resis-
tiram ao Abrantes A, sendo rele-
gados para o jogo de atribuição do
7.o e 8.o lugares, no qual um ensaio
solitário deu o triunfo à equipa da
Moita. l
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I Convenção Urban Xpression decorre em Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/12/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=123212

 

A Associação de Dança, Cultura e Arte - Urban Xpression, criada em junho deste ano, vai promover,

nos dias 28 e 29 de janeiro próximo, no pavilhão do Farense, em Faro, a I Convenção Urban

Xpression.

 

 Trata-se de um "grande evento a nível desportivo", nomeadamente em termos de dança, organizado

por uma associação cuja finalidade passa por promover e difundir a cultura hip hop, como a dança, a

expressão plástica (grafittis), rap e MC, na sua vertente cultural e desportiva, junto das crianças,

jovens, adultos e idosos.

 

 Durante o dia 28, os participantes terão direito a masters de hip hop lecionadas por presenters de

grande nome nacional, entre eles os conhecidos coreógrafos Marco Ferreira, Vitor Fontes, Maju e

Miguel Xinês.

 

 Os participantes poderão também usufruir, durante a noite, de um excelente espetáculo, enquanto no

dia seguinte decorrem workshops com alguns daqueles convidados. A inscrição é feita online através

do sítio http://www.urbanexpression.pt, sendo esperados 300 participantes.

 

 A associação Urban Xpression integra vários jovens entre 18 e os 28 anos, alguns deles formados em

Educação Física e Desporto, outros na área da dança hip hop e os mais novos a terminar as suas

licenciaturas, na Universidade do Algarve.

 

 Redacção DORS

 

 09:34 quarta-feira, 21 dezembro 2011
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Eurodeputada Maria da Graça Carvalho integra Conselho Geral da Universidade do
Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/12/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=123181

 

A eurodeputada Maria da Graça Carvalho é o mais recente membro externo do Conselho Geral da

Universidade do Algarve, decisão tomada na última quarta feira, dia 14, em reunião do Conselho

Geral.

 

 Maria da Graça Carvalho, cooptada por unanimidade, ganhou o prémio de Melhor Deputado ao

Parlamento Europeu 2011, na área da Investigação e Inovação.

 

 Com três finalistas em cada uma das 16 categorias, Maria da Graça Carvalho foi escolhida pelos

restantes eurodeputados, numa iniciativa da revista The Parliament Magazine.

 

 Desde que integra o Parlamento Europeu, Maria da Graça Carvalho tem-se dedicado às áreas da

Investigação e Inovação, nomeadamente à simplificação dos programas de ciência e inovação, ao

financiamento das áreas ligadas às ciências e ao projeto Horizon 2020.

 

 Deputada ao Parlamento Europeu desde 14 de Julho de 2009, Maria da Graça Carvalho é membro

efetivo da comissão de Indústria, Investigação e Energia, membro suplente da comissão dos

Orçamentos, membro suplente na comissão especial sobre os recursos orçamentais da UE, membro

suplente da delegação à Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo e copresidente da

comissão do Desenvolvimento Económico, das Finanças e do Comércio da Assembleia Parlamentar

Paritária ACP-UE.

 

 Redacção DORS

 

 14:41 terça-feira, 20 dezembro 2011
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Exposição: "Espaço Riscado" no Teatro das Figuras | (A) Algarve Central
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/12/2011

Meio: Algarve Central Online

URL: http://press.algarvecentral.net/?p=12547

 

O Teatro Municipal de Faro, lançou no início de 2011, o concurso "33" (3 ao cubo), que convidava

artistas visuais a desenvolverem projetos de ocupação do espaço do foyer do Teatro das Figuras.

 

 Para além da utilização daquela área como espaço de excelência para a exposição, esta constituía

uma oportunidade para dar a conhecer o trabalho artístico dos concorrentes, num local de referência

das artes a nível regional e nacional.

 

 De entre as 10 obras que se apresentaram a concurso, o júri constituído por Teresa Luzio, artista

formada em Arte Pública, docente e investigadora na Escola Superior de Artes e Design e João

Carrolo, programador do Teatro das Figuras, selecionou "Espaço Riscado" uma obra de Daniela

Borralho, artista plástica oriunda de Portimão, que presentemente frequenta o curso superior de Artes

 

 Visuais da Universidade do Algarve.

 

 Sobre a sua obra, que se encontra atualmente em exposição no Teatro das Figuras, Daniela Borralho

explica:

 

 "A obra instala desenho no espaço. Retira-o dos seus suportes convencionais e limites físicos

habituais, passando a ocupar o espaço onde o observador se insere. A bidimensionalidade transforma-

se em tridimensionalidade permitindo ao observador penetrar a obra e percorrer o desenho."

 

 "Espaço Riscado" estará em exposição até fevereiro 2012, altura em que será exposta "aprender

esquecendo" a outra obra vencedora do concurso, da autoria de José de Jesus.
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"Espaço Riscado" venceu concurso "3 ao cubo"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/12/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=123216

 

A TMF - Teatro Municipal de Faro, EM, lançou no início de 2011, o concurso "33" (3 ao cubo), que

convidava artistas visuais a desenvolverem projetos de ocupação do espaço do foyer do Teatro das

Figuras, em Faro.

 

 Para além da utilização daquela área como espaço de excelência para a exposição, esta constituía

uma oportunidade para dar a conhecer o trabalho artístico dos concorrentes, num local de referência

das artes a nível regional e nacional.

 

 De entre as dez obras que se apresentaram a concurso, o júri constituído por Teresa Luzio, artista

formada em Arte Pública, docente e investigadora na Escola Superior de Artes e Design e João

Carrolo, programador do Teatro das Figuras, selecionou "Espaço Riscado" uma obra de Daniela

Borralho, artista plástica oriunda de Portimão, que presentemente frequenta o curso superior de Artes

Visuais da Universidade do Algarve.

 

 Sobre a sua obra, que se encontra atualmente em exposição no Teatro das Figuras, Daniela Borralho

explica: "A obra instala desenho no espaço. Retira-o dos seus suportes convencionais e limites físicos

habituais, passando a ocupar o espaço onde o observador se insere. A bidimensionalidade transforma-

se em tridimensionalidade permitindo ao observador penetrar a obra e percorrer o desenho."

 

 "Espaço Riscado" estará em exposição até ao mês de fevereiro, altura em que será exposta "aprender

esquecendo" a outra obra vencedora do concurso, da autoria de José de Jesus.

 

 Redacção DORS

 

 12:19 quarta-feira, 21 dezembro 2011
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   	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:00:46

 	Hora de emissão: 13:52:00 
ID: 39255997

 
21/12/2011

Maria da Graça Carvalho

 

A eurodeputada Maria da Graça Carvalho é o mais recente nome a integrar, como elemento externo, o

Conselho Geral da Universidade do Algarve.
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Bolsa de Técnico de Investigação (m/f) (20-12-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/12/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=47789&bl=1&viewall=true

 

Centro de Ciências do Mar do Algarve

 

 Referência: CCMAR/BTI/0059/2011

 

 Área científica genérica: Biological sciences

 

 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 SEPIABREED - PTDC/MAR/120876/2010,

designado por "Melhoria da reprodução do choco Europeu, Sepia officinalis (Linnaeus, 1758) em

cativeiro: uma abordagem multidisciplinar", financiado por fundos nacionais através da Fundação para

a Ciência e a Tecnologia (FCT) / MCTES-PIDDAC, nas seguintes condições:

 

 Texto do anúncio

 

 Trabalho diário com o choco Europeu, Sepia officinalis, ao nível de desenvolvimento de tarefas

relacionadas com a descrição do sistema de olfacto, adaptação de métodos de teste de sensibilidade

funcional deste sistema a odores conhecidos;

 

 Investigação de discriminação olfactiva entre os sexos durante a reprodução em condições pré-

determinadas de cultivo;

 

 Promoção da reprodução do choco com recurso a feromonas identificadas, a realizar na estação

experimental do Ramalhete;

 

 Colaboração nas tarefas de amostragem do projecto;

 

 Assegurar, em regime de rotatividade, as tarefas de manutenção dos animais durante o fim-de-

semana e/ou feriados e a elaboração de relatórios correspondente.

 

 Doutor António de Vilhena Andrade Ferreira Sykes, Investigador no CCMAR e coordenador do
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projecto, e Doutor Peter Hubbard, Investigador Auxiliar no CCMAR.

 

 Possuir licenciatura em Biologia, Bioquímica, Biologia Marinha ou licenciatura na área das Ciências do

Meio Aquático;

 

 Ter disponibilidade para trabalho fora de horas, ao fim de semana e/ou feriados, sempre que o

trabalho do projecto o determine (demonstrada por escrito na carta de motivação);

 

 Possuir carta de condução.

 

 1.      Classificação final da Licenciatura em área relevante (factor de ponderação 25%);

 

 2.      Experiência em fisiologia animal e/ou bioquímica, demonstrado através de projectos de fim de

curso ou voluntariado em projectos relevantes (factor de ponderação 35%);

 

 3.      Experiência demonstrada em técnicas de histologia e uso de HPLC (factor de ponderação 15%);

 

 4.      Experiência na manutenção de organismos marinhos na generalidade e de cefalópodes em

particular (factor de ponderação 10%);

 

 5.      Conhecimentos de informática ao nível do utilizador (factor de ponderação 5%);

 

 6.      Conhecimentos de inglês, escrito e falado (factor de ponderação 5%);

 

 7.      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%).

 

 O Júri poderá recorrer a entrevista no sentido de solicitar esclarecimentos adicionais, que considere

necessários.

 

 Duração de 6 meses, com inicio previsto para Fevereiro de 2012, 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.

 

 Será de acordo com a tabela de valores das Bolsas de Técnico de Investigação no país atribuídas pela

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

 

 : De 04 de Janeiro de 2012 a 17 de Janeiro de 2012.

 

 As candidaturas devem ser feitas em formulário próprio (IP.CCM.040/00) que pode ser obtido eme
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incluir carta de motivação (escrita em inglês), uma cópia do certificado de habilitações, Curriculum

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

eventualmente referências.

 

 : As candidaturas devem ser enviadas com a Ref. ª: CCMAR/BTI/0059/2011 por e-mail paraou por

correio para Centro de Ciências do Mar, Secretariado, Gab. 2.90, Edifício 7, Universidade do Algarve,

Campus de Gambelas, 8005-139 Faro. A recepção só é considerada válida após confirmação por

escrito.

 

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

apresentação das candidaturas, mediante comunicação escrita.

 

 Doutor António de Vilhena Andrade Ferreira Sykes, Investigador no CCMAR e coordenador do projecto

(presidente do júri), Doutor Peter Colin Hubbard, Investigador Auxiliar no CCMAR (vogal) e Doutor

José Pedro Andrade e Silva Andrade, Professor Catedrático da Universidade do Algarve e Investigador

no CCMAR (vogal).

 

 (Publicado ema 20-12-11)

 

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

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

Twitter em]
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A119

Rugby: Naval alcança 8.º lugar em Abrantes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/12/2011

Meio: CNotícias Online

URL: http://www.cnoticias.net/?p=61689

 

A equipa de Rugby da Naval participou este sábado na sua segunda competição, ao deslocar-se a

Abrantes para a 3.ª Jornada do Torneio de Equipas Emergentes.

 

 Numa prova que contou com 12 equipas, o oitavo lugar final acaba por ser para os navalistas "um

saldo positivo", tendo em conta que a formação treinada por Pedro Neto somou uma vitória e três

derrotas.

 

 A estreia deu-se diante da equipa da Universidade do Algarve e aí registou-se a primeira derrota,

fruto de alguma apatia do sete navalista. No segundo jogo veio a retoma, graças a uma boa vitória

alcançada frente ao CRUBI. A seguir, e apesar de um bom início, a Naval acabou por não resistir ao

Abrantes A, o que a relegou para o jogo de atribuição do sétimo e oitavo lugares, onde um ensaio

solitário chegou para dar o triunfo à Vila da Moita.

 

 Para os responsáveis figueirenses, a participação "acabou por ser bastante meritória", ficando a

garantia de a equipa "continuará certamente a evoluir".
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A120

Eurodeputada Maria da Graça Carvalho integra Conselho Geral da Universidade do
Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/12/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://c.moreover.com/click/here.pl?z5640697199&z=1250249090

 

A eurodeputada Maria da Graça Carvalho é o mais recente membro externo do Conselho Geral da

Universidade do Algarve, decisão tomada na última quarta feira, dia 14, em reunião do Conselho

Geral. Maria da Graça Carvalho, cooptada por unanimidade, ganhou o prémio de Melhor Deputado ao

Parlamento Europeu 2011, na área da Investigação e Inovação. Com três finalistas em cada uma das

16 categorias, Maria da Graça Carvalho foi escolhida pelos restantes eurodeputados, numa iniciativa

da revista The Parliament Magazine. Desde que integra o Parlamento Europeu, Maria da Graça

Carvalho tem-se dedicado às áreas da Investigação e Inovação, nomeadamente à simplificação dos

programas de ciência e inovação, ao financiamento das áreas ligadas às ciências e ao projeto Horizon

2020. Deputada ao Parlamento Europeu desde 14 de Julho de 2009, Maria da Graça Carvalho é

membro efetivo da comissão de Indústria, Investigação e Energia, membro suplente da comissão dos

Orçamentos, membro suplente na comissão especial sobre os recursos orçamentais da UE, membro

suplente da delegação à Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo e copresidente da

comissão do Desenvolvimento Económico, das Finanças e do Comércio da Assembleia Parlamentar

Paritária ACP-UE.
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A121

Eurodeputada Maria da Graça Carvalho integra Conselho Geral da UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/12/2011

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=a283c2fa682d70aae6928ffd73c13363

 

Tavira, 19 Dez (Rádio Horizonte Algarve)

 

 A eurodeputada Maria da Graça Carvalho é o mais recente membro externo do Conselho Geral da

Universidade do Algarve.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve
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A122

Querença homenageia Ribeiro Telles com lançamento de fotobiografia | Sul
Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/12/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=10146

 

Por Sul Informação 15 de Dezembro de 2011 Comentar

 

 Ambiente, Loulé, Projeto Querença, ribeiro telles

 

 &nbsp

 

 Gonçalo Ribeiro Telles vai estar em Querença, no dia 22 de dezembro, as 18 horas, para uma sessão

que decorrerá no Auditório da Fundação Manuel Viegas Guerreiro.

 

 Na ocasião será apresentada a Fotobiografia de Gonçalo Ribeiro Telles, da autoria do arquiteto

paisagista Fernando Pessoa.

 

 Desidério Baptista, docente da Universidade do Algarve e também arquiteto paisagista, falará sobre a

vida e obra de Ribeiro Telles e do livro.

 

 O arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro Telles foi homenageado no passado dia 6, em Lisboa, pela

Fundação Calouste Gulbenkian, em parceria com o Centro Nacional de Cultura.

 

 A homenagem juntou várias personalidades e amigos que quiseram associar-se ao justo

reconhecimento do cidadão exemplar, do político, do professor e do visionário.

 

 O antigo Presidente da República Mário Soares disse, nesse dia: "quando se fala do Gonçalo, há o

problema dos afetos. Admiramo-lo pela sua verticalidade, pela sua obra, pela sua coragem, mas, mais

do que isso, temos-lhe um afeto enorme pela pessoa que ele é".

 

 No próximo dia 22 de dezembro, é a vez de as gentes do sul do País lhe prestarem também a sua

homenagem.
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A129

Faro: Órgãos da junta de freguesia do Montenegro aprovam memorando contra fusão
da freguesia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/12/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=123073

 

O executivo da junta de freguesia, liderado pelo social-democrata Steven Piedade, e a assembleia de

freguesia do Montenegro, aprovaram recentemente um memorando contra a proposta de fusão da

freguesia, imposta pelos critérios da reforma da administração local.

 

 Na moção, os dois órgãos enumeram vários dados demográficos, económicos e sociais, contestando

assim uma proposta que, sublinham, "não reflete a dinâmica territorial própria da freguesia e não

acautela o adequado modelo de organização territorial para o concelho".

 

 Em termos demográficos, recorda-se que, em comparação com 2001, o Censos deste ano registou

uma variação da população residente na ordem dos 35%, "a maior variação positiva registada nas

freguesias do concelho".

 

 A estes números acrescem os mais de três milhares de alunos do campus de Gambelas da

Universidade do Algarve, "população não recenseada", assim como o número "desconhecido" de

estudantes residentes em apartamentos, moradias partilhadas, quartos e casas da Praia de Faro.

 

 "Esta é a freguesia mais recente na história do concelho de Faro, criada em 1997 devido ao

crescimento populacional e urbano verificado nas últimas décadas, sobretudo consequência da

localização no seu território do Aeroporto Internacional de Faro e do campus de Gambelas da

Universidade do Algarve", sublinha-se.

 

 O memorando aprovado faz uma resenha histórica, económica e social da freguesia, para concluir:

"Além de ter particularidades territoriais muito próprias e distintas da área consolidada da cidade de

Faro, a freguesia dispõe de atividades, serviços e equipamentos que lhe permitem funcionar como

uma centralidade com usos mistos e de proximidade à população residente."

 

 Neste contexto, a junta é "um serviço público indispensável, dinamizador da comunidade, capaz de

fomentar a interação e sinergias entre as várias franjas populacionais residentes e de zelar por um

desenvolvimento integrado entre crescimento urbano e valorização das riquezas naturais".
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 Redacção DORS

 

 16:08 sexta-feira, 16 dezembro 2011
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O gaBinete de desPOrtO da 
Associação Académica da Uni-
versidade do Algarve vai conti-
nuar a iniciativa “Campus em 
Férias”, através da realização 
de uma semana repleta de 
animação recreativa, educati-
va, lúdica e desportiva.

Durante a próxima sema-
na, todas as crianças dos seis 
aos 12 anos vão ter acesso às 
mais diversas actividades de 
ciências, desporto, cinema, 
workshops, passeios, entre ou-
tras, em horário ininterrupto 
das 9 às 17 horas.

Para os mais Pequenos

Associação Académica prepara férias de Natal
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A132

«Projeto de Querença» recebe o Alto Patrocínio da Fundação Calouste Gulbenkian |
Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/12/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=10029

 

Por Sul Informação 14 de Dezembro de 2011 Comentar

 

 Desenvolvimento Rural, Fundação Gulbenkian, Loulé, Projeto Querença

 

 &nbsp

 

 O Projeto Querença vai receber o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, no âmbito do seu

Programa Ambiente.

 

 A Universidade do Algarve, uma das promotoras deste projeto, salienta, na sua página do Facebook,

que é uma honra e um privilégio este apoio e desde já agradecemos a confiança depositada nesta

nossa iniciativa.

 

 A Fundação Manuel Viegas Guerreiro, em parceria com a Universidade do Algarve, lançou o Projeto

Querença para dar uma nova dinâmica económica ao interior do concelho de Loulé, com especial

enfoque na freguesia que dá nome à iniciativa.

 

 Ao mesmo tempo, promoveu a fixação na aldeia dos nove jovens licenciados que estão ligados ao

projeto, uma condição para a sua contratação.

 

 O Projeto Querença pretende, desde logo, contrariar a tendência de abandono do espaço rural, que

nas últimas décadas tem deixado o interior com cada vez menos população.

 

 Há aí uma série de territórios que estão desertificados, mas que têm recursos. Por outro lado, temos

uma universidade na região que produz todos os anos muitos licenciados, que não sabem bem o que

fazer com as suas qualificações, ilustrou o coordenador do projeto João Ministro.

 

 E é também na qualificação que este projeto se baseia. O Projeto Querença é dinamizado por uma

equipa multidisciplinar composta por licenciados em áreas que vão desde a Agronomia e a Engenharia
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Alimentar ao marketing e gestão, passando pela arquitetura paisagística. Já do seu coordenador,

basta recordar que foi o principal responsável pela primeira fase do projeto Via Algarviana, promovido

pela associação Almargem.

 

 A ideia é simples. Criámos uma equipa de missão, porque isto é uma missão, e colocámo-la num

território, a freguesia de Querença. Durante nove meses, estes jovens terão de desenvolver projetos

que sejam viáveis do ponto de vista económico, no final do processo, explicou João Ministro.

 

 Mesmo que alguns deles não se fixem aqui, ou que alguns projetos não estejam ainda no ponto de se

avançar para uma empresa, já há uma base para trabalhar, acrescentou.

 

 A equipa do Projeto Querença também está a dar apoio a empresas que já existem. A Farrobinha,

produtora de licores e compotas, entre outros produtos tradicionais, é um bom exemplo. Além de

apoio à modernização e gestão, a iniciativa da Fundação Manuel Viegas Guerreiro vai permitir que a

empresa crie uma nova imagem e que os seus produtos tenham um design renovado, original e mais

apelativo.

 

 Recentemente, a Fundação assinou também um protocolo com a CCDRA, de modo a passar a ser

responsável pelo Projeto TASA (Tecnologias Ancestrais Soluções Atuais), para promover a constituição

de uma empresa com a participação dos artesãos algarvios e designers ligados a esse projeto.

 

 No domingo, dia 18 de dezembro, a aldeia será palco da 3ª edição do Mercado de Querença. Ir à

horta apanhar a couve mais fresca, para acompanhar o bacalhau na consoada ou aprender mil e uma

maneiras para cozinhar essa couve são duas das propostas para os visitantes do Mercado, que inclui

ainda um concerto e um passeio cultural.

 

 Além dos dois parceiros principais, o Projeto Querença conta com o apoio da Câmara de Loulé, da

Junta de Freguesia Local e do Instituto do Emprego.
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A134

Oito ou oitenta
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/12/2011

Meio: Avezinha.com

URL: http://www.jornalavezinha.com/noticia.asp?idEdicao=262&id=13041&idSeccao=2355&A
ction=noticia

 

Há oito anos

 

 O jornal nº 913, de 4 de Dezembro de 2003, destacava na 1ª página, os títulos: "Abrimos as portas

sem o público pagar nada", uma afirmação de José Vitorino sobre a inauguração do Estádio Algarve;

"Comboio turístico já tem carris em Albufeira"; "Albufeira agradece aos voluntários" e "Ferreiras quer

criar uma aldeia da solidariedade".

 

 Na página 5 a notícia da entrega de um helicóptero ao Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção

Civil, de Loulé.

 

 A reportagem sobre a entrega de prémios do concurso "Mitos, Ritos e Superstições", da delegação do

Inatel em Faro, ocupa a página 8.

 

 Na última página, destaque para os títulos: "Carlinhos Brown brilha antes do fogo de artifício", a

propósito da passagem de ano em Albufeira; "Iluminação em todas as freguesias - Natal com mais

brilho e cor" e "Concurso "Albufeira e o Mar" - Selecção de contos escritos por alunos do concelho".

 

 A edição de 11 de Dezembro incluía na primeira página, uma chamada para a entrevista à vereadora

da Juventude, Ana Vidigal, na página 9; a homenagem da Câmara de Loulé ao jornal "Voz de Loulé" e

a Andrade de Sousa, o primeiro presidente da autarquia após o 25 de Abril e ainda o título

"Montechoro quer igreja nova".

 

 Na página 6, a peça sobre a reunião do programa Polis, em Albufeira, com o título: "Comissão local

informada sobre metodologia a seguir".

 

 Na página 11 a peça sobre as diversas actividades alusivas ao Dia Mundial de Luta Contra a Sida que

tiveram lugar na EB 2, 3 Diamantina Negrão, em Albufeira.

 

 Na edição nº 915, de 18 de Dezembro, que incluía um suplemento de Natal, mereceram destaque de

primeira página os títulos: "Bi-campeão Nacional de Motociclismo - Miguel Praia quer levar o Algarve a
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todo o mundo" e "Universidade do Algarve tem 24 anos". Referência também para um novo parque

infantil em Loulé.

 

 O jornal nº 916, de 26 de Dezembro destacava na primeira página o presépio de Paderne, um dos 11

incluídos no concurso promovido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do

Algarve. Destaque ainda para o encontro de janeiras em Paderne e para a exposição "Mês da Ciência

& Tecnologia" que esteve patente no Parque Lúdico, em Albufeira.

 

 Na página 5, a noticia da repavimentação da estrada de Vale Judeu, no concelho de Loulé e a

comemoração dos 700 anos do foral de Alcoutim. A reportagem da 9ª Grande Noite do Fado Amador

de Paderne, na página 9.

 

 Há oitenta anos

 

 O jornal nº 124, de 25 de Dezembro de 1931, apresentava na primeira página dois textos, o primeiro

com o título "O Natal do Salvador" , da autoria de Gardénia e outro assinado pela poetisa Madressilva,

intitulado "Reflexões fugitivas".

 

 Das Notícias da Terra, registámos:

 

 "Realizou-se no dia 30 do passado mês na igreja matriz o enlace matrimonial de mademoiselle

Deolinda Bárbara Medeiros, com o sr. José Rodrigues Silva, de Faro. Testemunharam o acto por parte

da noiva as srªs D.Patrocínia Rodrigues Silva e D.Maris das Dores Oliveira e por parte do noivo os

snrs. José Gonçalves Cruz, José Dias Cabrita e o Tenente António Neto. Os noivos fixaram residência

em Faro. Os nossos parabéns".

 

 "De visita a sua família, tivemos o prazer de cumprimentar na Ribeira d'Alte os nossos assinantes de

Portimão, Exmºs Srs. João Moraes Rosa, Diogo Ventura de Sousa, Auguso Guerreiro Feria, e as Exmªs

Srªs. D.Maria Ventura de Sousa Guerreiro, D.Ana Ventura de Sousa, D.Ledicia Patrício, D.Rosa

Mascarenhas e o menino José Augusto de Sousa Guerreiro".

 

 "De visita a seu extremoso pai, passou alguns dias na Alcaria a Exmª Srª D.Maria Quitéria Dias de

Lima e seu esposo sr. José Águas de Lima e gentil filha D.Maria Alice Dias de Lima e o sr. Sebastião

Dias de Lima."

 

 "Realizou-se o casamento do sr. Joaquim Estevam d'Oliveira Júnior, com a D. Maria Izabel Mendes,

tendo testemunhado o acto por parte do noivo os srs. José da Silva Oliveira e José Águas de Lima, e

por parte da noiva D.Lucinda Rodrigues e D.Maria das Dores Rodrigues".

 

 Das Notícias de Fora da Terra, registámos:
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 "Faleceu em Boliqueime o menino Duarte dos Reis de Sousa Miguel, filho da nossa prezada assinante

D.Maria do Carmo de Sousa Miguel. A morte do desditoso menino foi muito sentida tendo a sua

dedicada professora acompanhado com todos os alunos, levando flores para cobrir a sepultura.

 

 Aos desolados pais as nossas condolências".

 

 "No dia 12 efectuou-se em Faro o auspicioso enlance matrimonial da Srª D.Fernanda Henrique dos

Santos, nossa conterrânea e prima do nosso director, com o Sr. Dionísio José Marques, gerente da

sucursal do Chiado na mesma cidade.

 

 Foram testemunhas do acto, tanto no Registo Civil como na Igreja da Sé, o Rev.mº Cónego Dr. José

dos Ramos Bentes e o nosso director.

 

 Aos recém-casados desejamos que Deus conceda as suas melhores bençãos por muitos e venturosos

anos".
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Página 140



A141

  Tiragem: 52107

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 27,23 x 33,06 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 39127105 15-12-2011

Página 141



  Tiragem: 52107

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 3

  Cores: Cor

  Área: 27,40 x 33,37 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 39127105 15-12-2011

Página 142



  Tiragem: 52107

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 10,80 x 18,61 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 39127105 15-12-2011

Página 143



A144

Ensino Superior: Universidade do Algarve deve optar pelas áreas em que é excelente
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/12/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=123026

 

Objetivo enfrentar restrições orçamentais - Fernando Ulrich

 

 O presidente do Conselho Geral da Universidade do Algarve alertou hoje para a necessidade de a

instituição "fazer escolhas" e optar por áreas em que é ou pode ser excelente, para responder às

restrições orçamentais.

 

 "A restrição financeira implica sacrifícios para a instituição e para as pessoas, é certo. E obriga a fazer

opções, a escolher, a definir prioridades duma forma muito mais clara, quiçá radical, do que em

tempos mais folgados", afirmou Fernando Ulrich, no discurso proferido nas comemorações do 32ª

aniversário da Universidade do Algarve (UAlg).

 

 Ulrich disse que a UAlg "tem vindo a percorrer este caminho e há muito trabalho feito", mas vai ter

que "acelerar o passo", porque "a pressão da concorrência e da restrição financeira a isso obrigam".

 

 Defendeu que, apesar de representar a região mais conhecida do país, a UAlg "tem de ser cada vez

mais nacional", porque "sem projeção nacional os projetos de internacionalização serão muito mais

difíceis" e o facto de estar no Algarve é uma vantagem mas não garante o desenvolvimento do

projeto.

 

 "A UAlg tem de escolher as Áreas em que já é, ou pode vir a ser excelente, no ensino ou na

investigação. Ninguém consegue ser bom a tudo. Por muito difíceis que algumas escolhas possam vir

a ser, terão de ser feitas sob pena de o todo se ir afundando numa mediania não sustentável",

defendeu o presidente do Conselho Geral.

 

 As dificuldades que o país atravessa obrigam, segundo Fernando Ulrich, "a movimentos de

concentração, a fusões, absorções e encerramentos" e a UAlg "só terá a ganhar se aprofundar os

mecanismos de articulação, cooperação e partilha de projetos com outras universidades portuguesas e

estrangeiras".

 

 O reitor da UAlg, João Guerreiro, sublinhou no seu discurso que a dotação do orçamento do Estado
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destinado à instituição "representará, em 2012, apenas 59% dos seus recursos", sendo os "restantes

41% mobilizados através de projetos de investigação, de prestação de serviços avançados, das

propinas e outras receitas provenientes da atividade universitária".

 

 João Guerreiro disse que o conselho geral aprovou há meses um plano estratégico que orientará o

desempenho da universidade até 2013 e "procede-se, nesta fase, à definição, com maior clareza, dos

compromissos temáticos e da respetiva profundidade científica" que deverão ter mais notoriedade nos

próximos anos.

 

 O reitor da UAlg adiantou que há "numerosas áreas" nas quais a UAlg "poderá revelar-se", mas nelas

"deverá caber seguramente o desenvolvimento do conhecimento sobre os recursos e os serviços

proporcionados pelo Mar", uma das temáticas em que a instituição tem apostado nos últimos anos.

 

 "Este é, sem discussão, um dos domínios em redor do qual a UAlg se tem afirmado. A sua dinâmica

permitirá reforçar esta componente, ampliar o conhecimento sobre o Mar, intervir na sua valorização e

contribuir para gerar riqueza nacional", justificou.

 

 No início da cerimónia, foi atribuído o grau de Doutor Honoris Causa em Física a João José Pedroso

Lima, "premiando a sua colaboração com a Universidade, com a Escola Superior, na área da Física

Médica e Imagiologia Médica", segundo o Laudatio proferido pelo antigo ministro da Educação José

Veiga Simão.

 

 Fonte: Lusa

 

 23:05 quarta-feira, 14 dezembro 2011
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15/12/2011

Dia da Universidade do Algarve

 

Em Faro, ontem, foi também a cidade onde decorreu mais uma cerimónia do Dia da Universidade do

Algarve.
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Universidade do Algarve celebra hoje aniversário e atribui Honoris Causa a Pedroso de
Lima
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Meio: CiênciaPT.net

URL: http://www.cienciapt.net/pt/index2.php?option=com_content&task=view&id=105343&p
op=1&page=0&Itemid=302

 

Escrito por CienciaPT

 

 14-Dec-2011

 

 As comemorações decorrerão no Grande Auditório do Campus de Gambelas e incluem uma sessão

pública aberta à comunidade.

 

 A propósito desta distinção, Pedroso de Lima considera tratar-se de "um ato solene e de grande

significado, em que é conferido ao candidato a maior honra que um universitário pode receber, vinda

dos seus pares, como reconhecimento de mérito na contribuição para a ciência e para a sociedade".

 

 "A enorme gratidão à Universidade do Algarve e às pessoas que quiseram que este evento tivesse

lugar, é acompanhada, em mim, de um sentimento de grande orgulho por viver o privilégio de me

tornar um novo membro desta excelente Universidade. Orgulho também por sentir que tive algum

contributo para o seu engrandecimento. Sempre trabalhei com enorme prazer na Universidade do

Algarve. Por múltiplas razões, para as quais, certamente, as pessoas, o nível de ensino, o clima e as

excelentes instalações dão o seu contributo", confidencia Pedroso de Lima. "A situação de membro

desta Universidade é mais uma razão e, agora com o novo estatuto, tudo farei para contribuir com o

meu esforço no apoio das áreas em que tal seja considerado de interesse".

 

 José Veiga Simão, padrinho do homenageado, justifica este convite dizendo que: "o Professor Doutor

Pedroso Lima foi um dos jovens colaboradores da Universidade de Lourenço Marques que lhe

proporcionou o doutoramento na Universidade de Manchester, com o apoio da Fundação Calouste

Gulbenkian. Distinguiu-se nessa Universidade pela criação e funcionamento de um moderno

Laboratório de Radioisótopos, anexo à Faculdade de Medicina".

 

 Com alguma nostalgia acrescenta ainda "no fio da minha memória, a maior alegria que tenho

relaciona-se com o sucesso das equipas de eleição que comigo colaboraram em várias épocas, de

entre as quais a da Universidade de Lourenço Marques. Recordo que três reitores da Universidade do
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Algarve, os Professores Doutores Carlos Lloyd Braga, Montalvão Marques e Eugénio Alte da Veiga se

contam entre esses colaboradores."

 

 Sobre o percurso de Pedroso de Lima, Veiga Simão destaca a sua excelente contribuição para a

formação de médicos e técnicos da saúde a nível nacional e internacional e para o avanço da Ciência

nas áreas da Física Médica, da Biofísica, da Radiologia, da Radioterapia e da Medicina Nuclear.

"Saliente-se também o facto de ser um dos grandes responsáveis pela criação de infraestruturas

tecnológicas de apoio às ciências médicas em várias universidades e no Sistema Nacional de Saúde",

conclui Veiga Simão.

 

 A propósito desta atribuição, o Reitor da UAlg explica: "o Professor Pedroso de Lima colaborou com a

Universidade do Algarve em diversos momentos, transferindo para as atividades que apoiou o seu

conhecimento e as suas competências. Alguns mestrados oferecidos no passado na área da

imagiologia, da bioengenharia e da física médica, assim como o início da licenciatura em Ciências

Biomédicas, beneficiaram da sua colaboração e do seu apoio". Sobre o seu percurso académico nestas

áreas, João Guerreiro considera que é notável e que, desde sempre, colaborou com as novas

universidades nos domínios que são da sua especialidade. "A sua carreira só foi perturbada com a

jubilação, situação a que os professores universitários são obrigados quando atingem no ativo os 70

anos de idade. Mesmo depois desse limite, o Professor Pedroso de Lima manteve a sua colaboração

com as universidades, limitado apenas pelas imposições que a lei estabelece para os professores

jubilados."

 

 Em dia de aniversário, o Reitor da UAlg considera que "nestes 32 anos a Universidade já formou cerca

de 25 mil diplomados em diversas áreas do saber. A investigação científica em cinco ou seis áreas é

relevante (Mar, Biociências, Turismo, Artes, Património, para citar as principais). A atividade de

fomento empresarial reforçou-se nos últimos anos (cerca de 40 empresas impulsionadas nos últimos

quatro anos)." Portanto, segundo João Guerreiro "o balanço é positivo, embora o futuro seja

problemático para o sistema universitário português". Na sua opinião, as limitações orçamentais são

profundas e as exigências da economia (das empresas) são, nesta fase, pouco relevantes. "Esperemos

que este momento passe, que Portugal cresça, que a economia se dinamize, que a inovação reentre

novamente nas intenções da sociedade. Essa a grande expetativa das universidades que continuam

com o seu trabalho persistente e minucioso de qualificar os recursos humanos, de produzir

conhecimento e de lançar raízes para uma colaboração mais ativa com os diversos setores da

sociedade", conclui o Reitor da UAlg.

 

 Actualizado em ( 14-Dec-2011 )
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Faro: Leya no Pátio apresenta sessão de «contações e cantorias»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/12/2011
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URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=122971

 

A livraria Leya no Pátio, em Faro, vai apresentar este domingo, 18, às 16:00 horas, uma sessão de

contações e cantorias para todas as idades, na apresentação do audiolivro Era, não era?, uma

antologia de contos tradicionais de várias partes do mundo.

 

 Estarão presentes dois experientes narradores orais, Cristina Taquelim, responsável pela biblioteca

municipal de Beja e dinamizadora das Palavras Andarilhas (festival que celebra o mundo da narração

oral), e Luís Correia Carmelo, co-autor da música, e criador de projetos como Contapetes Bebés e

Contatinas.

 

 A edição é da Boca, em parceria com o IELT - Instituto de Estudos de Literatura Tradicional. A

apresentação será feita por Olga Fonseca, atualmente professora no departamento de Línguas,

Literaturas e Culturas da Universidade do Algarve e estudiosa de literatura tradicional e infantil.

 

 Redacção DORS

 

 10:33 quarta-feira, 14 dezembro 2011
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Universidade do Algarve atribui Honoris Causa em dia de aniversário
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Tavira, 14 Dez (Rádio Horizonte Algarve)

 

 A Universidade do Algarve celebra 32 anos às 17h00 deste dia 14 de Dezembro, atribuindo o

Doutoramento Honoris Causa a João José Pedroso de Lima, Professor jubilado da Universidade de

Coimbra.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte AlgarveA cerimónia vai decorrer no Grande Auditório do Campus de

Gambelas e inclui uma sessão pública aberta à comunidade. Do programa constam várias

intervenções, das quais se destacam a do novo Doutor e a laudatio proferida por Veiga Simão,

padrinho do homenageado, além dos discursos do Presidente do Conselho Geral, Fernando Ulrich, e do

Reitor da Universidade do Algarve, João Guerreiro.
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Natal: Bispo do Algarve desafia estudantes a acolherem Cristo
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Lisboa, 14 dez 2011 (Ecclesia) - O bispo do Algarve desafiou esta terça-feira a comunidade estudantil

da região a ser "protagonista da presença de Cristo no mundo", durante uma missa de preparação

para o Natal.

 

 De acordo com o jornal Folha de Domingo, D. Manuel Quintas dirigiu-se aos alunos da Universidade

do Algarve pedindo-lhes que "acolham Cristo na sua vida", com tudo o que de "libertador" ele pode

trazer à vida de cada um.

 

 "É preciso deixar que a luz da fé ilumine a nossa vida e nos guie, nas nossas opções, critérios e no

modo como agimos", afirmou o prelado, sublinhando que a "mensagem cristã faz muita falta em todo

o lado".

 

 Lembrando as dificuldades económicas que vão marcar o Natal deste ano, o bispo algarvio pediu aos

mais novos que sejam "solidários e fraternos".

 

 Nacional | Agência Ecclesia | 2011-12-14 | 17:41:27 | 791 Caracteres | Diocese do Algarve, Natal

 

 Contactos / Ficha Técnica

 

FD/JCP
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Universidade do Algarve

 

A Universidade do Algarve assinala hoje 32 anos.
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Música
Lisboa
Institut Français du Portugal
Av. Luís Bívar, 91. T. 213111400 
Duo Vienalis Com Luís Morais (violino), 
Ana Cosme (piano). Hoje às 19h00. 
Concertos Antena 2. 
TMN ao Vivo 
Rua Cintura Porto Lisboa, Armazém 65 
(Cais do Gás). 
T-Jays Hoje às 18h00. M/3.  

Faro
Universidade do Algarve - Gambelas
Campus de Gambelas. T. 289800100 
Orquestra do Algarve Maestro John 
Avery. Hoje às 22h00. Obras de Grieg, 
Jenkins, Lehár e Anderson. 
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Nova direção da AAUAlg quer «ficar na história» da Académica algarvia | Sul
Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/12/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=9909

 

Por Hugo Rodrigues 13 de Dezembro de 2011 Comentar

 

 AAUALG, Estudantes, Faro, Universidade

 

 &nbsp

 

 Sanear as contas da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) vai ser o objetivo

primordial da direção eleita há duas semanas e que irá tomar posse em janeiro. Os novos

representantes dos universitários algarvios querem fazer uma revisão geral ao funcionamento da

associação e ficar na história da coletividade, pelos melhores motivos.

 

 Dois ex-presidentes da Associação Académica da Universidade do Algarve são agora membros da

mesma equipa diretiva. Pedro Barros é o presidente e Eduardo Almeida o tesoureiro, uma dupla que já

antes havia merecido a confiança dos estudantes.

 

 Querem agora reabilitar esta estrutura, apostando em mudanças significativas, que não passam

apenas pela componente económica, mas também pela pedagogia e pelas condições de vida dos

estudantes deslocados.

 

 Os dois futuros dirigentes da associação e o presidente da Mesa da Assembleia Magna João Pedro

Ferreira foram os convidados do programa radiofónico Impressões, dinamizado em conjunto pelo Sul

Informação e pela Rádio Universitária do Algarve RUA FM.

 

 No mês que temos até tomarmos posse, queremos planear com rigor aquilo que será o nosso

trabalho do próximo ano, tentando assim combater o pouco tempo de mandato que teremos, pois, na

minha opinião, um ano é sempre pouco para fazer aquilo que pretendemos, disse Pedro Barros. Com

esse bom planeamento, Pedro Barros acredita que esta direção pode ficar na história da Associação

Académica.
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 Para que isso aconteça, a futura direção não poderá falhar no objetivo de sanear as contas da

AAUAlg. Apesar de não avançarem, para já, números, os futuros responsáveis pela associação estão a

ter acesso a documentos financeiros e têm já uma ideia de qual será a tarefa que irão enfrentar.

 

 Aos poucos, vamos tendo a ideia daquilo que vamos encontrar, disse Eduardo Almeida, que adiantou

que a atual direção geral cedeu alguma documentação para que os futuros dirigentes preparem o

próximo ano.

 

 Eduardo Almeida frisou as dificuldades que o país tem vivido e as que ainda vai viver, o que se reflete

nas empresas. A associação tem uma componente empresarial forte, que também se ressente. A

partir de janeiro, até deveremos sentir mais, pois prestamos serviços de restauração e o IVA vai

aumentar, ilustrou.

 

 Teremos de fazer uma total revisão aos nossos serviços, torná-los a todos sustentáveis e delinear

estratégias para tirar a AAUAlg desta situação financeira, resumiu o futuro tesoureiro da coletividade.

Urge resolver isto rapidamente, afirmou.

 

 A possibilidade de reduzir pessoal não está afastada, bem como a alienação de alguns dos serviços,

mas será sempre em último caso, garantiu.

 

 Estaria a mentir se dissesse que a redução de pessoal não é uma possibilidade. Mas, se calhar, antes

de pensar em despedir pessoas, terei de pensar em não contratar ou em não renovar contratos. Se

tiver de aumentar o preço dos serviços, se calhar primeiro tenho de falar com os fornecedores e

arranjar soluções mais baratas, para atenuar esses aumentos, ilustrou Eduardo Almeida.

 

 Sei que existe da parte da Direção Executiva [estrutura permanente e remunerada da AAUAlg] uma

preocupação permanente em resolver este problema. Já foram renegociados contratos com

fornecedores, em termos de alargamento de prazos e no sentido de resolver as situações a bem,

evitando situações judiciais que podem trazer mais despesa, disse Eduardo Almeida.

 

 O ex-presidente da AAUAlg falou no esforço da Direção Executiva e não do da Geral, mas apenas

porque tem estado mais próximo da primeira e é aquela por quem posso falar, assegurou. Ninguém

me vai ouvir a falar sobre a atual Direção Geral, assegurou.

 

 Quando eu lá estive, a situação não foi fácil, mas conseguiu-se dar a volta e quando o Eduardo lá

esteve, a mesma coisa. Fala-se muito em crise, mas nós vamos falar mais em trabalho. E acredito

que, com um bom trabalho, vamos conseguir dar a volta a todas as situações, considerou, por seu

lado, Pedro Barros.

 

 Mas nem só de contas vive a associação, daí que Pedro Barros coloque a tónica em dois outros
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objetivos, mais voltados para os seus colegas, iniciativas que considerou ambiciosas.

 

 Um dos nossos grandes objetivos é a criação de um gabinete habitacional. Este projeto surge de uma

parceria com a Câmara de Faro, com o possível apoio da Universidade, que tenho a certeza que

também nos quererá ajudar, anunciou Pedro Barros.

 

 A ideia é criar uma lista oficial de apartamentos para alugar que cumpram todos os requisitos legais e

tenham as condições necessárias de habitabilidade. Esta validação será efetuada por um gabinete a

criar no seio da AAUAlg.

 

 Acontece muitas vezes o arrendamento ilegal e de casas que nem sequer têm as condições mínimas

para lá se viver. Nós queremos regular esta situação, nomeadamente com a cooperação de técnicos

especializados na área da Câmara, que já se disponibilizou para fazer esse trabalho, revelou.

 

 Ao mesmo tempo, promove-se um serviço ao Estado, já que só entrarão nesta lista senhorios que

estejam dispostos a passar o devido recibo de arrendamento, o que implica um encaixe em impostos.

O maior problema ao nível mundial é a economia paralela. A obrigação de um contrato de

arrendamento e de um recibo vai ser taxativa, avisou Pedro Barros.

 

 Também a pedagogia será uma prioridade. Queremos criar um Gabinete Pedagógico, que ajude os

nossos colegas no dia-a-dia, disse o presidente eleito da AAUAlg. Em causa, estão questões como o

lançamento de notas, disputas com docentes e acesso a exames, entre outras.

 

 Os problemas pedagógicos têm de ser resolvidos rapidamente e, neste momento, existe muita

burocracia. É tudo uma grande salganhada, disse.

 

 Um trabalho que é já competência da AAUAlg, admitiu Pedro Barros, mas que pode ser mais eficiente.

A ideia é tentar reorganizar e melhorar este serviço, acrescentou, colocando alguém em permanência

a fazer a ponte entre a associação e os demais órgãos da UAlg.

 

 Já o recém-eleito presidente da Mesa da Assembleia Magna anunciou a revisão de todos os pontos

dos estatutos da associação, um por um, para ser colocada à votação. A ideia é adequar a organização

à realidade atual. Isso não significa que mudaremos todos os pontos, mas vamos olhar para todos

eles, disse João Pedro Ferreira.
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Quarteira: Workshop sobre 
empreendedorismo contou com cerca 
de centena e meia de participantes

Cerca de 150 participantes 
participaram no workshop so-
bre «Empreendedorismo e Cria-
ção do Próprio Emprego», pro-
movido pela Câmara Municipal 
de Loulé e realizado no final de 
novembro, no Centro Autárqui-
co de Quarteira.

A iniciativa contou com o 
apoio da junta de freguesia 
de Quarteira, Instituto de Em-
prego e Formação Profissional, 
Associação Nacional de Direito 
ao Crédito e Millennium BCP, 
tentando proporcionar opor-
tunidades para a criação de 
próprio emprego numa altura 
de dificuldades no mercado de 
trabalho.

Esta sessão iniciou com a 
intervenção de Vítor Madeira, 
do IEFP, que apresentou os pro-
gramas de apoio existentes para 
estimular o empreendedorismo 
e a criação de empresas, con-
cedidos por aquele instituto, 
destacando ainda a possibilida-
de dos interessados se poderem 
candidatar a ocupar instalações 
no Ninho de Empresa de Loulé 
(CACE).

Laura Soares, representan-
do a Associação Nacional de Di-
reito ao Crédito, entidade com 

a qual o município de Loulé 
assinou um protocolo de cola-
boração no ano passado, refe-
riu-se às condições de acesso 
ao microcrédito social.

Seguiu-se a apresentação 
de João Carlos Monteiro, do 
Banco Millennium BCP e es-
pecialista em microcrédito. O 
orador incentivou os presen-
tes a utilizarem as condições 

daquela entidade bancária e 
apresentou um vídeo com vários 
exemplos de microempresários 
que conseguiram ter sucesso 
nos seus projetos empresariais, 
recorrendo a este tipo de em-
préstimo.

Por último, Carlos Vieira, 
docente da Universidade do 
Algarve, efetuou uma interven-
ção sobre a atitude empreen-

dedora, cativando a audiência 
e conseguindo transmitir uma 
forte mensagem de esperança, 
entusiasmo e motivação para 
que atinjam os objetivos que 
pretendem alcançar.

Dado o sucesso da iniciati-
va, a Câmara de Loulé revelou 
que será promovida uma nova 
sessão, na cidade de Loulé, em 
meados de janeiro de 2012.
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Secretário de Estado destaca Noruega como importante parceiro estratégico
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O secretário de Estado do Mar disse hoje que "a Noruega é um importante parceiro estratégico de

Portugal, não apenas nos mar, mas em muitas outras iniciativas". Manuel Pinto de Abreu falava na

abertura da conferência "Explorar e Utilizar os Recursos do Mar", promovida pela Embaixada da

Noruega em Portugal.

 

 

Pinto de Abreu disse ainda que Portugal "não conseguirá, sozinho, cuidar de toda a sua área

marítima", destacando a importância da colaboração com parceiros internacionais, como a Noruega. O

governante realçou "o empenho para colaborar com Portugal" que a Noruega tem demonstrado.

 

 

O secretário de Estado acrescentou que, desde 1998, Portugal tem "construído a sua visão para o

mar", esclarecendo que "essa visão é de que devemos tirar tudo o que conseguirmos do mar", na sua

exploração. "Todos nos dizem que temos muito potencial" no que respeita ao mar, disse Pinto de

Abreu.

 

 

Manuel Pinto de Abreu falou da necessidade de encontrar novas estratégias para a exploração dos

recursos marítimos, referindo que a conferência de hoje possa ser "o primeiro passo para chegar a

algo importante". O responsável pelos assuntos marítimos acrescentou que é preciso procurar "ideias

concretas" para o mar e depois é preciso colocá-las em prática. "Vamos fazê-lo, e vamos fazê-lo

juntos", disse, dando início à conferência que decorreu na Associação Comercial de Lisboa.

 

 

Por seu lado, o embaixador norueguês destacou a importância da colaboração entre Portugal e a

Noruega "para o desenvolvimento da economia do mar nos dois países". Ove Thorsheim agradeceu

ainda ao Presidente da República pelo incentivo que tem dado ao estreitamento das relações entre

Portugal e Noruega.
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Sobre a exploração da plataforma continental marítima, Nuno Lourenço, professor da Universidade do

Algarve, alertou para a necessidade de a fazer "de forma sustentável, enquanto se protege o

ambiente, para gerar benefícios para a economia".
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Pinto de Abreu: "Portugal não conseguirá cuidar sozinho da sua área marítima"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/12/2011

Meio: Dinheiro Vivo Online

URL: http://rss.feedsportal.com/c/32443/f/618858/s/1af02f0c/l/0L0Sdinheirovivo0Bpt0CEstad
o0CArtigo0CCIECO0A260A330Bhtml/story01.htm

 

Secretário de Estado do Mar destacou Noruega como importante parceiro estratégico para o mar, mas

também noutras iniciativas

 

 

 14/12/2011 | 10:47 | Dinheiro Vivo  

 

 O secretário de Estado do Mar disse hoje que "a Noruega é um importante parceiro estratégico de

Portugal, não apenas no mar, mas em muitas outras iniciativas". Manuel Pinto de Abreu falava na

abertura da conferência "Explorar e Utilizar os Recursos do Mar", promovida pela Embaixada da

Noruega em Portugal.

 

 

Pinto de Abreu disse ainda que Portugal "não conseguirá, sozinho, cuidar de toda a sua área

marítima", destacando a importância da colaboração com parceiros internacionais, como a Noruega. O

governante realçou "o empenho para colaborar com Portugal" que a Noruega tem demonstrado.

 

 

O secretário de Estado acrescentou que, desde 1998, Portugal tem "construído a sua visão para o

mar", esclarecendo que "essa visão é de que devemos tirar tudo o que conseguirmos do mar", na sua

exploração. "Todos nos dizem que temos muito potencial" no que respeita ao mar, disse Pinto de

Abreu.

 

 

Manuel Pinto de Abreu falou da necessidade de encontrar novas estratégias para a exploração dos

recursos marítimos, referindo que a conferência de hoje possa ser "o primeiro passo para chegar a

algo importante". O responsável pelos assuntos marítimos acrescentou que é preciso procurar "ideias

concretas" para o mar e depois é preciso colocá-las em prática. "Vamos fazê-lo, e vamos fazê-lo

juntos", disse, dando início à conferência que decorreu na Associação Comercial de Lisboa.
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Por seu lado, o embaixador norueguês destacou a importância da colaboração entre Portugal e a

Noruega "para o desenvolvimento da economia do mar nos dois países". Ove Thorsheim agradeceu

ainda ao Presidente da República pelo incentivo que tem dado ao estreitamento das relações entre

Portugal e Noruega.

 

 

 

Sobre a exploração da plataforma continental marítima, Nuno Lourenço, professor da Universidade do

Algarve, alertou para a necessidade de a fazer "de forma sustentável, enquanto se protege o

ambiente, para gerar benefícios para a economia".
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Pinto de Abreu:: "Portugal não conseguirá sozinho cuidar da sua área marítima"
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Secretário de Estado do Mar destacou Noruega como importante parceiro estratégico para o mar, mas

também noutras iniciativas

 

 

 14/12/2011 | 10:47 | Dinheiro Vivo  

 

 O secretário de Estado do Mar disse hoje que "a Noruega é um importante parceiro estratégico de

Portugal, não apenas no mar, mas em muitas outras iniciativas". Manuel Pinto de Abreu falava na

abertura da conferência "Explorar e Utilizar os Recursos do Mar", promovida pela Embaixada da

Noruega em Portugal.

 

 

Pinto de Abreu disse ainda que Portugal "não conseguirá, sozinho, cuidar de toda a sua área

marítima", destacando a importância da colaboração com parceiros internacionais, como a Noruega. O

governante realçou "o empenho para colaborar com Portugal" que a Noruega tem demonstrado.

 

 

O secretário de Estado acrescentou que, desde 1998, Portugal tem "construído a sua visão para o

mar", esclarecendo que "essa visão é de que devemos tirar tudo o que conseguirmos do mar", na sua

exploração. "Todos nos dizem que temos muito potencial" no que respeita ao mar, disse Pinto de

Abreu.

 

 

Manuel Pinto de Abreu falou da necessidade de encontrar novas estratégias para a exploração dos

recursos marítimos, referindo que a conferência de hoje possa ser "o primeiro passo para chegar a

algo importante". O responsável pelos assuntos marítimos acrescentou que é preciso procurar "ideias

concretas" para o mar e depois é preciso colocá-las em prática. "Vamos fazê-lo, e vamos fazê-lo

juntos", disse, dando início à conferência que decorreu na Associação Comercial de Lisboa.
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Por seu lado, o embaixador norueguês destacou a importância da colaboração entre Portugal e a

Noruega "para o desenvolvimento da economia do mar nos dois países". Ove Thorsheim agradeceu

ainda ao Presidente da República pelo incentivo que tem dado ao estreitamento das relações entre

Portugal e Noruega.

 

 

 

Sobre a exploração da plataforma continental marítima, Nuno Lourenço, professor da Universidade do

Algarve, alertou para a necessidade de a fazer "de forma sustentável, enquanto se protege o

ambiente, para gerar benefícios para a economia".
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Eleger os melhores projectos de inovação
O júri do concurso considera que a iniciativa tem grande importância no actual contexto económico e social.

CÉLIA MARQUES

deconomico@economico.pt

oi durante a reunião de júri, no
passado dia 11 de Outubro, que fo-
ram eleitos os melhores projectos
em cada um dos cinco sectores a
concurso na edição de 2011 do
Concurso Nacional de Inovação
BES, e o melhor projecto absoluto,

que este ano se destacou na área de Clean Tech.
As 167 candidaturas foram sujeitas a um pro-
cesso de avaliação e selecção envolvendo cri-
térios como a excelência científica, o carácter
inovador do projecto, o impacto potencial dos
resultados na competitividade empresarial e a
credibilidade da empresa, instituição de I&D,
ou inventor.
Na sétima edição do concurso merecem espe-
cial destaque “a elevada qualidade científica
de muitos projectos, a capacidade de inovação
e o sentido empreendedor dos concorrentes”,
revela Manuel Barata Marques, director da Fa-
culdade de Engenharia da Universidade Cató-
lica. “Foram premiados projectos muito inte-
ressantes que, a par de uma elevada compo-
nente tecnológica, apresentavam um elevado
potencial para a criação de um negócio sus-
tentável”, comenta, por seu lado, Flávio Mar-
tins, vice-reitor da Universidade do Algarve,
que considera este tipo de iniciativas “vitais
para promoverem um clima de empreendedo-
rismo baseado na transferência tecnológica”.
Para Carlos de Pascoal Neto, vice-reitor da

N
ev

es
A

nt
ón

io

F Universidade de Aveiro, o Concurso Nacional
de Inovação BES constitui “um estímulo
exemplar à cooperação universidade-empre-
sa e à valorização económica do conhecimen-
to”, uma opinião partilhada por Fernando Ne-
ves dos Santos, vice-presidente do Instituto
Politécnico da Guarda, que considera a inicia-
tiva “muito assertiva para motivar atitudes de
inovação na sociedade portuguesa” e um “in-
vestimento altruísta no empreendedorismo
associado à inovação e ciência”.
Gualter Couto, director do Centro de Em-
preendedorismo da Universidade dos Açores,
salienta ainda o facto de o Concurso Nacional
de Inovação BES estar “pilhado de novas
ideias e negócios”, atitudes que devem ser
“cada vez mais incentivadas e ajudadas na
respectiva implementação”. “O concurso
permitiu dar visibilidade a alguns trabalhos de
excelente qualidade de ID realizados em Por-
tugal”, revela, por seu lado, Manuel d’Orey
Cancela d’Abreu, vice-reitor da Universidade
de Évora, que integrou também o júri.
Segundo José Mendes, vice-reitor da Univer-
sidade do Minho, nesta edição do Concurso “o
júri deparou-se, de novo, com um conjunto
muito interessante de propostas, bem revela-
doras do espírito inventivo que reside no
país”, uma opinião corroborada por Carlos
Manuel Leitão Maia, presidente do Instituto
Politécnico de Castelo Branco, que destaca a

“consistência, solidez científica e indispensá-
vel inovação” de alguns dos projectos.
Do meio empresarial surge o testemunho de
Pedro Carvalho, administrador da Lena Ino-
vação. Segundo o responsável, apesar do con-
texto difícil que Portugal e a Europa atraves-
sam, “a receita básica do sucesso ainda não
mudou: trabalho, criatividade, inovação, foco
no cliente”, tendo servido a iniciativa para
deixar uma palavra de “esperança”.
Para António Tavares, CEO do Tecmaia, o
Concurso BES Inovação assume, neste mo-
mento de crise social e económica, “um papel
decisivo na promoção do empreendedorismo
e da ligação empresas/universidades”, tra-
tando-se, segundo Pedro Vilarinho, director
da Área de Valorização de Conhecimento da
COTEC Portugal, a “mais importante compe-
tição realizada no nosso país com impacto no
fomento do empreendedorismo”.
“Esta edição do Concurso ficou marcada pela
qualidade das participações, o que demonstra
a importância desta iniciativa no contexto ac-
tual da economia portuguesa”, comenta João
Trigo da Roza, presidente da Associação Por-
tuguesa de Business Angels (APBA).
Em conclusão, Emídio Gomes, pró-reitor da
Universidade do Porto, defende que a continui-
dade do BES Inovação se apresenta como “um
factor positivo e motivador nestes tempos, agora
ditos de ‘emergência nacional’”. ■

CONCURSO NACIONAL DE INOVAÇÃO BES

167
candidaturas

O balanço da edição deste
ano do Concurso Nacional
de Inovação BES:

INOVAÇÃO 2011

5
projectos vencedores

Da esquerda para a direita: Manuel Barata Marques (Director da Faculdade de Engenharia da Universidade Católica), João Trigo da Roza (Presidente da APBA), José Mendes (Vice-Reitor da Universidade do Minho),
Alejandro Pan (Director de Operações do INL), Pedro Vilarinho (Director da COTEC Portugal), António Palma dos Reis (Vice-Reitor da Universidade Técnica de Lisboa), Flávio Martins (Vice-Reitor da Universidade
do Algarve), Carlos de Pascoal Neto (Vice-Reitor da Universidade de Aveiro), Pedro Carvalho (Administrador do Grupo Lena), Carlos Manuel Leitão Maia (Presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco),
Gualter Couto (Director do Centro de Empreendedorismo da Universidade dos Açores), Fernando Neves (Vice-Presidente do Instituto Politécnico da Guarda), António Tavares (CEO do Tecmaia),
Paulo Bártolo (Director do CDRsp do Instituto Politécnico de Leiria), Manuel d’Orey Cancela d’Abreu (Vice-Reitor da Universidade de Évora) e Emídio Gomes (Pró-Reitor da Universidade do Porto).

1
grande prémio

325 mil
euros em prémios
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UAlg faz 32 anos com balanço positivo mas "futuro problemático"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/12/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=48219

 

13-12-2011 15:50:00

 

 A Universidade do Algarve celebra 32 anos, período em que formou mais de 25 mil diplomados mas

Reitor fala em "futuro problemático". Comemorações em cerimónia pública a 14 de dezembro nas

Gambelas.

 

 Na sessão pública aberta à comunidade, com início às 17h00 do dia 14 de dezembro, no Grande

Auditório do Campus de Gambelas, será ainda atribuído o Doutoramento Honoris Causa a João José

Pedroso de Lima, Professor jubilado da Universidade de Coimbra, que terá como padrinho José Veiga

Simão.

 

 Em dia de aniversário, o Reitor da UAlg considera que "nestes 32 anos a Universidade já formou cerca

de 25 mil diplomados em diversas áreas do saber. A investigação científica em cinco ou seis áreas é

relevante (Mar, Biociências, Turismo, Artes, Património, para citar as principais). Por sua vez, a

atividade de fomento empresarial reforçou-se nos últimos anos (cerca de 40 empresas impulsionadas

nos últimos quatro anos)."

 

 Portanto, e segundo João Guerreiro, "o balanço é positivo, embora o futuro seja problemático para o

sistema universitário português".

 

 Limitações orçamentais profundas

 

 Na sua opinião, as limitações orçamentais são profundas e as exigências da economia (das empresas)

são, nesta fase, pouco relevantes. "Esperemos que este momento passe, que Portugal cresça, que a

economia se dinamize, que a inovação reentre novamente nas intenções da sociedade.

 

 Essa a grande expetativa das universidades que continuam com o seu trabalho persistente e

minucioso de qualificar os recursos humanos, de produzir conhecimento e de lançar raízes para uma

colaboração mais ativa com os diversos setores da sociedade", conclui o Reitor da UAlg.
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 Contribuição para a ciência e para a sociedade

 

 Quanto à distinção honoris causa, Pedroso de Lima considera tratar-se de "um ato solene e de grande

significado, em que é conferido ao candidato a maior honra que um universitário pode receber, vinda

dos seus pares, como reconhecimento de mérito na contribuição para a ciência e para a sociedade".

 

 "A enorme gratidão à Universidade do Algarve e às pessoas que quiseram que este evento tivesse

lugar, é acompanhada, em mim, de um sentimento de grande orgulho por viver o privilégio de me

tornar um novo membro desta excelente Universidade. Orgulho também por sentir que tive algum

contributo para o seu engrandecimento. Sempre trabalhei com enorme prazer na Universidade do

Algarve. Por múltiplas razões, para as quais, certamente, as pessoas, o nível de ensino, o clima e as

excelentes instalações dão o seu contributo", confidencia Pedroso de Lima.

 

 "A situação de membro desta Universidade é mais uma razão e, agora com o novo estatuto, tudo

farei para contribuir com o meu esforço no apoio das áreas em que tal seja considerado de interesse".

 

 José Veiga Simão, padrinho do homenageado, justifica este convite dizendo que "o Professor Doutor

Pedroso Lima foi um dos jovens colaboradores da Universidade de Lourenço Marques que lhe

proporcionou o doutoramento na Universidade de Manchester, com o apoio da Fundação Calouste

Gulbenkian. Distinguiu-se nessa Universidade pela criação e funcionamento de um moderno

Laboratório de Radioisótopos, anexo à Faculdade de Medicina".

 

 Com alguma nostalgia acrescenta ainda "no fio da minha memória, a maior alegria que tenho

relaciona-se com o sucesso das equipas de eleição que comigo colaboraram em várias épocas, de

entre as quais a da Universidade de Lourenço Marques. Recordo que três reitores da Universidade do

Algarve, os Professores Doutores Carlos Lloyd Braga, Montalvão Marques e Eugénio Alte da Veiga se

contam entre esses colaboradores."

 

 Contribuição para a formação de médicos e técnicos da saúde

 

 Sobre o percurso de Pedroso de Lima, Veiga Simão destaca a sua excelente contribuição para a

formação de médicos e técnicos da saúde a nível nacional e internacional e para o avanço da Ciência

nas áreas da Física Médica, da Biofísica, da Radiologia, da Radioterapia e da Medicina Nuclear.

 

 "Saliente-se também o facto de ser um dos grandes responsáveis pela criação de infraestruturas

tecnológicas de apoio às ciências médicas em várias universidades e no Sistema Nacional de Saúde",

conclui Veiga Simão.

 

 A propósito desta atribuição, o Reitor da UAlg explica: "o Professor Pedroso de Lima colaborou com a

Universidade do Algarve em diversos momentos, transferindo para as atividades que apoiou o seu
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conhecimento e as suas competências. Alguns mestrados oferecidos no passado na área da

imagiologia, da bioengenharia e da física médica, assim como o início da licenciatura em Ciências

Biomédicas, beneficiaram da sua colaboração e do seu apoio".

 

 Sobre o seu percurso académico nestas áreas, João Guerreiro considera que é notável e que, desde

sempre, colaborou com as novas universidades nos domínios que são da sua especialidade.

 

 "A sua carreira só foi perturbada com a jubilação, situação a que os professores universitários são

obrigados quando atingem no ativo os 70 anos de idade. Mesmo depois desse limite, o Professor

Pedroso de Lima manteve a sua colaboração com as universidades, limitado apenas pelas imposições

que a lei estabelece para os professores jubilados."
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Desenvolver a vontade de criar e mentalizar para a acção
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/12/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=122958

 

No Clube Recreativo Tavirense

 

 "Aprender a brincar com a Reciclagem no Natal" é um workshop para crianças entre os 6 e os 12 anos

que vai acontecer, nos dias 21, 22 e 23 de Dezembro, durante a tarde, no Clube Recreativo Tavirense.

A formadora é Sara Ferreira, licenciada em Artes Visuais pela Universidade do Algarve e portadora de

Certificação de Aptidão Profissional.

 

 Com este workshop pretende-se "desenvolver a vontade de criar e mentalizar para a acção", explica

Sara Ferreira, "despertar um espírito mais criativo e inovador. O que para uns é lixo, através de um

novo olhar pode ser transformado em peças de entretenimento e até de arte. Vamos ensinar os

miúdos a desenvolver novos objectos funcionais e criativos. Vamos despertar outro tipo de conceitos

de arte e de reciclagem".

 

 Este workshop é organizado pela Associação Min-Arifa em parceria com o Clube Recreativo Tavirense.

 

 Para fazer inscrições ou para pedir mais informações pode fazê-lo através dos números 969638273

ou 915514301 ou do e-mail associacaominarifa@gmail.com.

 

 informação ao abrigo do acordo com a Associação Min-Arifa

 

 Paula Ferro *

 

 18:47 terça-feira, 13 dezembro 2011
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Doutoramento Honoris Causa a João José Pedroso de Lima
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/12/2011

Meio: Universia.pt

URL: http://agenda.universia.pt/ualg/2011/12/02/doutoramento-honoris-causa-a-joao-jose-
pedroso-de-lima

 

Áreas:General

 

 Data:el 14/12/2011

 

 Local: Grande Auditório do Campus de Gambelas ( Universidade do Algarve )

 

 Descrição

 

 A Universidade do Algarve celebra 32 anos às 17h00 do dia 14 de Dezembro, atribuindo o

Doutoramento Honoris Causa a João José Pedroso de Lima, Professor jubilado da Universidade de

Coimbra.

 

 A cerimónia decorrerá no Grande Auditório do Campus de Gambelas e inclui uma sessão pública

aberta à comunidade. Do programa constam várias intervenções, das quais se destacam a do novo

Doutor e a laudatio proferida por Veiga Simão, padrinho do homenageado, além dos discursos do

Presidente do Conselho Geral, Fernando Ulrich, e do Reitor da Universidade do Algarve, João

Guerreiro.

 

 De salientar ainda a entrega de três prémios aos diplomados com mérito no ano letivo de 2009/2010

- Prémio Caixa Geral de Depósitos, Prémio BPI e Prémio APECA. A investigação na UAlg também será

distinguida com a entrega do Prémio de Apoio à Promoção da Investigação Científica, patrocinado pela

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Algarve.

 

 O programa das comemorações culminará com um concerto da Orquestra do Algarve, às 21h30,

tendo como maestro John Avery.

 

 Organiza

 

 País: Portugal
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 Instituição: Universidade do Algarve

 

 Convoca: Universidade do Algarve

 

 Informação complementar

 

 Etiquetas:2011, algarve

 

 URL Relacionada:http://

 

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

 	Duração: 00:20:16

 	Hora de emissão: 13:44:00 
ID: 39076636

 
12/12/2011

Seminário Internacional  Estudos de

Televisão: Diálogos Brasil-Portugal

 

Tem hoje início o Seminário Internacional Estudos de Televisão: diálogos Brasil-Portugal. É organizado

pelo Centro de Investigação em Artes e Comunicação da Universidade do Algarve. Conversa com

Gabriela Borges, investigadora do CIAC.
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   	Meio: RTP 1 - Prós e Contras

 	Duração: 02:02:17

 	Hora de emissão: 22:40:00 
ID: 39090085

 
12/12/2011

Ensino Superior, Ciência e Investigação

 

O maior desafio do país é talvez o crescimento económico. O Estado Social, o desenvolvimento e a

Nação precisam de desenvolvimento económico e cultural. Não temos recursos naturais e rejeitamos o

regresso ao modelo competitivo de baixo salários. O que nos resta? a competição pelo conhecimento,

pela Ciência e pela qualidade. O País tem dado passos seguros nesta matéria, mas insuficientes. Nas

últimas décadas o ensino massificou-se, produziu qualificações mas nem sempre competências. Agora

o desafio é de melhorar e elevar as capacidades e os resltados. Para debater este tema estão no

Teatro Camões: Nuno Crato, Ministro da Eduação; João Lobo Antunes, Conselheiro de Estado; António

Nóvoa, Reitor da Universidade de Lisboa; António Cruz Serra, Reitor da Universidade Técnica de

Lisboa; Fátima Barros, Universidade Católica; Fernando Ulrich, Universidade do Algarve.
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A UGT - Algarve aprovou Moção sobre O MERCADO DE TRABALHO NO ALGARVE
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/12/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51867

 

Política

 

 UGT

 

 "Promover, em breve, um Debate Regional sobre o Mercado de Trabalho no Algarve, que envolva os

Sindicatos, as Associações Patronais e Empresariais, estruturas regionais da Administração Pública ao

nível do emprego e segurança social, o poder local e regional e a Universidade do Algarve" é o objeto

da Moção aprovada em reunião de 7 de dezembro, pelo secretariado da UGT - Algarve.

 

 Em reunião do seu Secretariado, de 7 de dezembro de 2011, a UGT - Algarve manifesta extrema

preocupação perante o crescimento acentuado do desemprego na região algarvia, aprovando a

seguinte moção:

 

 - Considerando que nos 2º e 3º trimestres de 2011, o Algarve foi das regiões em que registaram as

taxas de desemprego mais elevadas do país, havendo no final de setembro 31.100 desempregados,

segundo os últimos dados revelados pelo INE.

 

 - Considerando que a situação irá certamente agravar-se tanto neste último trimestre do ano, tal

como, no primeiro trimestre do ano 2012 períodos em que por norma se verificam os maiores

aumentos do número de desempregados na região, em grande parte oriundos do setor do turismo.

 

 - Considerando que por detrás de cada número sobre o desemprego se encontra um trabalhador e

uma família em dificuldades, não se devendo resumir esta análise a uma questão percentual, correndo

o risco de se desprezar a dimensão humana que se esconde por detrás do flagelo do desemprego.

 

 - Considerando que o desemprego no Algarve tem especial incidência no setor dos serviços, comércio,

restauração e construção civil, refletindo em particular o efeito da estagnação do imobiliário e a

quebra do poder de compra dos portugueses e estrangeiros.

 

 - Considerando que este flagelo requer medidas urgentes e localizadas para fazer face aos desafios
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futuros, nomeadamente, ? austeridade financeira prevista para os próximos anos a nível interno e

externo que agravará as condições de vida em Portugal e causará a contração das economias

exteriores dinamizadoras da maior atividade económica no Algarve? O Turismo.

 

 Assim, sob proposta dos sindicatos filiados, o Secretariado da UGT - Algarve aprova:

 

 Promover, em breve, um Debate Regional sobre o Mercado de Trabalho no Algarve, que envolva os

Sindicatos, as Associações Patronais e Empresariais, estruturas regionais da Administração Pública ao

nível do emprego e segurança social, o poder local e regional e a Universidade do Algarve, visando

sobretudo uma reflexão conjunta sobre políticas ativas de emprego, formação e de proteção social aos

desempregados no Algarve, consubstanciada numa proposta de Programa de Emprego Regional, a

propor ao Governo.

 

 11 de Dezembro de 2011 | 10:25

 

 barlavento
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Seminário Internacional Estudos de Televisão: diálogos Brasil-Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/12/2011

Meio: Universia.pt

URL: http://noticias.universia.pt/destaque/noticia/2011/12/11/896302/seminario-
internacional-estudos-televiso-dialogos-brasil-portugal.html

 

11/12/2011

 

 O Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC) e o Mestrado em Comunicação, Cultura e

Artes da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais organizam, nos dias 12 e 13 de dezembro, o

Seminário Internacional Estudos de Televisão: diálogos Brasil-Portugal.

 

 Fonte: Universidade do Algarve
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Flash mobs na baixa de Faro já arrancaram
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/12/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=122871

 

A primeira ação flash mob na baixa de Faro prevista para o mês de dezembro decorreu na passada

quinta feira, com a presença de muitos bailarinos e um saxofonista e muitas centenas de espetadores,

apanhados de surpresa por esta atuação.

 

 Esta iniciativa, organizada pela ACRAL - Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve em

parceria com a Câmara Municipal de Faro e com a produção de Ana Sofia Martins, vai continuar nos

próximos dias, surpreendendo os visitantes da baixa farense.

 

 Associação de Dança, Cultura e Arte do Algarve, Grupo de Teatro Sin-Cera da Universidade do

Algarve, Associação de Escoteiros de Portugal, Moto Clube de Faro, Associação Recreativa e Cultural

de Músicos, Associação Filarmónica de Faro, Centro Psicopedagógico Iupi, Orquestra de Ritmos do

Algarve, Oficina de Malabarismo, Laboratório de Artes e Media do Algarve, Club L, South Side Boys,

Gimnofaro, Viva Fit, AAPACDM e Moju são alguns dos grupos e associações envolvidas nestas flash

mobs.

 

 "Com estas ações, a ACRAL pretende atrair cada vez mais pessoas a esta zona nobre da cidade de

Faro e mostrar a todos que a baixa de Faro está viva. Numa época tão especial como o natal, estas e

outras acções dinamizadas pela ACRAL são fundamentais para a revitalização deste sector", refere o

presidente da associação, João Rosado.

 

 As flash mobs vão repetir-se hoje sábado, 10, e nos dias 14, 17, 20, 21 e 23 de dezembro,

percorrendo as principais artérias do comércio local de Faro.

 

 Para todos os que querem participar nestas ações, a ACRAL informa que a flash mob de dia 17 de

dezembro será aberta ao público e, para participar, basta apenas aparecer nos treinos, que decorrem

nos dia 15 e 16, das 19:00 horas às 21:00 na Universidade do Algarve, com ponto de encontro na

entrada da Escola Superior de Educação, no campus da Penha.

 

 Redacção/RS
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 09:17 sábado, 10 dezembro 2011
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Faro: Baixa de Faro vai ser invadida por flash mobs
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/12/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://c.moreover.com/click/here.pl?z5584199543&z=1250249091

 

Faro: Baixa de Faro vai ser "invadida" por flash mobs Centenas de músicos, bailarinos, malabaristas e

atores vão dinamizar as principais artérias do comércio local de Faro, durante a época natalícia, com

ações de animação que acontecem sem aviso prévio e de forma inesperada. A primeira "ação-

surpresa" realiza-se hoje à tarde, numa das ruas mais movimentadas da capital algarvia, mas a

organização não adianta a hora e o local exatos, "para não estragar a surpresa". Estas ações

espontâneas, denominadas de flash mobs, vão decorrer na baixa farense nos dias 8, 10, 14, 17, 20,

21, e 23 de dezembro, com o objetivo de dinamizar e promover o comércio tradicional. Com um

centro comercial à entrada de Faro e a crise sempre presente, Ana Sofia Martins, produtora deste

evento, lamenta que em plena época natalícia a baixa da cidade esteja "morta e deserta", por isso,

sublinha a importância de trazer os farenses de volta ao comércio tradicional, com alegria e através do

fator surpresa. O flash mob de dia 17 de dezembro será aberto ao público e, para participar, basta

apenas "boa disposição" e "aparecer nos treinos", que decorrem nos dia 15 e 16, das 19:00 às 21:00

na Universidade do Algarve, campus da Penha, com ponto de encontro na entrada da Escola Superior

de Educação, explicou a produtora. Este projeto conta com o apoio da Associação do Comércio e

Serviços da Região do Algarve, em parceria com a Câmara Municipal de Faro e a Associação de Dança

Cultura e Arte. Os vários intervenientes pertencem a grupos e associações locais como o Grupo de

Teatro Sin-Cera, o MotoClube de Faro, a Associação Recreativa e Cultural de Músicos, a Associação

Filarmónica de Faro, a Orquestra de Ritmos do Algarve, a Oficina de Malabarismo, o Laboratório de

Artes e Média do Algarve, a Associação de Escoteiros de Portugal ou os South Side Boys.
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O MERCADO DE TRABALHO NO ALGARVE
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/12/2011

Meio: Litoralgarve Online

URL: http://litoralgarve.com/noticias_print.php?Id=1375

 

Litoralgarve

 - Considerando que nos 2º e 3º trimestres de 2011, o Algarve foi das regiões em que registaram as

taxas de desemprego mais elevadas do país, havendo no final de setembro 31.100 desempregados,

segundo os últimos dados revelados pelo INE .

 

 - Considerando que a situação irá certamente agravar-se tanto neste último trimestre do ano, tal

como, no primeiro trimestre do ano 2012, períodos em que por norma se verificam os maiores

aumentos do número de desempregados na região, em grande parte oriundos do sector do turismo.

 - Considerando que por detrás de cada número sobre o desemprego se encontra um trabalhador e

uma família em dificuldades, não se devendo resumir esta análise a uma questão percentual, correndo

o risco de se desprezar a dimensão humana que se esconde por detrás do flagelo do desemprego.

 - Considerando que o desemprego no Algarve tem especial incidência no sector dos serviços,

comércio, restauração e construção civil, refletindo em particular o efeito da estagnação do imobiliário

e a quebra do poder de compra dos portugueses e estrangeiros.

 - Considerando que este flagelo requer medidas urgentes e localizadas para fazer face aos desafios

futuros, nomeadamente, à austeridade financeira prevista para os próximos anos a nível interno e

externo, que agravará as condições de vida em Portugal e causará a contracção das economias

exteriores dinamizadoras da maior atividade económica no Algarve  o Turismo.

 Assim, sob proposta dos sindicatos filiados, o Secretariado da UGT-Algarve aprova:

 Promover, em breve, um Debate Regional sobre o Mercado de Trabalho no Algarve, que envolva os

Sindicatos, as Associações Patronais e Empresariais, estruturas regionais da Administração Pública ao

nível do emprego e segurança social, o poder local e regional e a Universidade do Algarve, visando

sobretudo uma reflexão conjunta sobre políticas ativas de emprego, formação e de proteção social aos

desempregados no Algarve, consubstanciada numa proposta de Programa de Emprego Regional , a

propor ao Governo.

 Data: 2011-12-09 Autor: UGT/Algarve
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Doação Voluntária de Sangue em Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/12/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=122864

 

Os alunos de Marketing da Universidade do Algarve, em conjunto com o Hospital Distrital de Faro, vão

levar a cabo no dia 13 de Dezembro, terça-feira, a 4ª recolha de sangue na referida instituição, entre

as 9.30h e as 18.00h na Escola Superior de Hotelaria, Gestão e Turismo (ESGHT), sala 47, no campus

da Penha.

 

 A referida recolha enquadra-se no âmbito da unidade curricular de Relações Públicas, sob

coordenação da docente responsável e é organizada pelos alunos André Peres, Christine Fernandes,

Rita Zambujal e Rui Quinta, dirigindo-se a toda a comunidade farense, com especial foco para os

estudantes da Universidade, com o intuito de precaver futuras carências de sangue.

 

 Redacção/RS

 

 16:45 sexta-feira, 09 dezembro 2011
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Faro Empreendedor 
mostra saídas  
para a crise

A Escola Superior de Ges-
tão, Hotelaria e Turismo da 
Universidade do Algarve, no 
Campus da Penha, recebeu 
na terça e quarta-feira pas-
sadas a segunda edição do 
“Faro Empreendedor”, numa 
iniciativa do município de 
Faro e da Ambifaro.
Esta ação, aberta a toda a 
comunidade, teve como ob-
jectivo “fomentar o empre-
endedorismo, promover a 
discussão sobre novas formas 
de tentar ultrapassar o flage-
lo do desemprego e divulgar 
saídas profissionais e oportu-
nidades de emprego”.
Durante os dois dias do certa-
me decorreram diversas ofici-
nas, palestras e conferências, 
tendo como oradores e dina-
mizadores agentes económi-
cos, associativos, académicos 
e técnicos.



d.r.

Página 191



A192

UGT-Algarve promove debate com várias entidades para combater desemprego
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/12/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=21483&visual=8&id=0&print_article
=1

 

09-12-11

 

 UGT- Algarve manifesta extrema preocupação perante o crescimento acentuado do desemprego na

região algarvia, aprovando uma moção que considera que nos 2º e 3º trimestres de 2011, o Algarve

foi das regiões em que registaram as taxas de desemprego mais elevadas do país, havendo no final de

setembro 31.100 desempregados, segundo os últimos dados revelados pelo INE.

 

 Considerando que a situação irá agravar-se tanto neste último trimestre do ano, tal como, no

primeiro trimestre do ano 2012, períodos em que por norma se verificam os maiores aumentos do

número de desempregados na região, em grande parte oriundos do sector do turismo, não

esquecendo que o desemprego no Algarve tem especial incidência no sector dos serviços, comércio,

restauração e construção civil, será realizado em breve um debate regional sobre o mercado de

trabalho no Algarve, que envolva os sindicatos, associações patronais e empresariais, estruturas

regionais da Administração Pública ao nível do emprego e segurança social, o poder local e regional e

a Universidade do Algarve, visando uma reflexão conjunta sobre políticas ativas de emprego,

formação e de proteção social aos desempregados, consubstanciada numa proposta de programa de

emprego regional, a propor ao Governo.

 

 Algarve Primeiro: o seu mundo informativo
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MUSIC

December 9 and 10 – Fado 
Festival with Ana Moura, Carlos do 
Carmo, Carminho e Cuca Roseta at 
the Portimão Arena, 10pm.  Tickets 
from €15.  For more info call 282 
470 832

December 10 – Algarve Orchestra 
Winter Concert at the Centro 
Cultural  António Aleixo in Vila Real de 
Santo António, 5pm.  Tickets €3.  For 
reservations or more information call 
281 510 045
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MUSIC

4.
December 10 – Portuguese 
Quintet Melech Mechaia at the 
TEMPO in Portimão, 9.30pm.  Tickets 
€5.  For more info call 282 402 475

December 10 – Viviane performing at 
the Teatro das Figuras in Faro, 9.30pm.  
Tickets €12.  For more info call 289 888 
110  www.teatromunicipaldefaro.pt

5.
December 11 – Algarve Orchestra 
Family Concert with works by 
Borodin, Arrensky, Rachmaninov and 
Prokofiev at the Municipal Auditorium 
in Albufeira, 5pm.  Admission free.  
For more info call 289 599 500

December 14 – Algarve Orchestra 
in Concert at the Universidade do 
Algarve in Faro, 10pm.  Works by Grieg, 
Karl Jenkins, Lehar and Leroy Anderson.  
Admission free.  For more info call 289 
860 890

Every Tuesday - Barbecue with 
Karaoke at Restaurante O Malhão 
on Praia da Luz to Burgau road.For 
reservations call 282 788 358 or 927 
351 476
 
Every Friday - Thank Goodness for 
Friday! Live Music and Drinks at Browns 
Sports & Leisure Club, Vilamoura, 7pm. 
For more info call 289 322 740 
www.browns-club.com

Every Sunday - Fado Night at 
Restaurante O Malhão on Praia da Luz 
to Burgau road.For reservations call 282 
788 358 or 927 351 476

Fado Evening in Lagos, Thursdays at 
Costa D’Oiro Ambience Village. For more 
info call 282 770 079

Every night  except Mondays and 
Tuesdays. “The Best Musical” at 
the Vilamoura Casino, 10.30p.  Tickets 
incl. a drink €14 (€30 or €40 dinner & 
performance p.p.).  For more info or 
reservations call 289 310 000 
depcomer.cvm@solverde.pt

Every Tuesday and Friday - 
Johnny Hooper’s live music shows 
at Johnny Hooper’s Saxophone 
Bistro, Albufeira. From 8.30pm. Call 
963 176 635

MUSIC

Every Wednesday – Jamming 
Session at the Cantaloupe Café in 
Olhão, 9pm.  Entrance free.  For more 
info call 289 704 397  

Every Friday - Jazz On a Friday with 
JazzSilk at The Bon Bon, Sesmarias. 
From 8pm. Call 282 341 496

Every Saturday - Class Act play 
Swing, Latin and Jazz at O Barco 
Restaurant Praia da Salema. Music 
commences after 7.30pm Ian Carfrae 
is known for his many years with The 
New Vaudeville Band, recorders of 
Winchester Cathedral and many more 
hits. Call 965 270 196 to book

Every Saturday - Live rock n roll 
music with Yakety Yak Duo in the bar at 
Tivoli Hotel Lagos, 8.30pm- 11.30pm, all 
welcome. Call 912 149 839.  Admission Free

Every third Sunday - Jazz-Clube 
at São Brás museum, from 5pm until 
7.30pm, followed by a jam session. Bar 
available. Call 966 329 073/ 917 112 128 
or visit www.amigos-museu-sbras.org 

Café-Concerto O Cais – Silves.  
Thursdays Fado Night, Sundays Open 
mic- Jam session.  Tapas and drinks.  For 
more information call 966 234 651 or 
965 800 128

Live Music with JJ Johns every 
Wednesday at O’Neills Bar, Vilamoura 
Marina.  For more info call 914 900 031

Every Thursday - Saraband 
Duo at Jimmy ś bar (opposite 
Tempomar),Burgau, 10pm – 12.30pm.  
For more info call 912 149 839

* For further details about music festivals 
and concerts in the Algarve and across 
Portugal, please see page 41
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Aula Aberta de Gestão do Património Cultural esta sexta-feira na Universidade do
Algarve | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/12/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=9412

 

Por Sul Informação 9 de Dezembro de 2011 Comentar

 

 Ciência&Investigação, História&Histórias, Património, Universidade

 

 &nbsp

 

 "Por Cister em Portugal: Gestão de um Património entre a Memória e a Realidade" é o título da

conferência que vai ser proferida por Ana Maria Tavares Martins, esta sexta-feira, dia 9, pelas 17h00,

no Anfiteatro A do Complexo Pedagógico, node Gambelas, em Faro.

 

 Trata-se da VI Aula Aberta de Gestão do Património Cultural, organizada pelo curso de Património

Cultural da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve.

 

 A entrada é livre.

 

 Ana Maria Tavares Martins é licenciada em Arquitetura (1997) pela Faculdade de Arquitetura da

Universidade Técnica de Lisboa (FA-UTL), doutorada em Arquitetura pela Universidade de Sevilha

(2011), com a tese "As arquiteturas de Cister em Portugal. A atualidade das suas reabilitações e a sua

inserção no território".

 

 Atualmente é docente do Departamento de Engenharia Civil e Arquitetura da Universidade da Beira

Interior (DECA-UBI), investigadora do Centre of Materials and Building Technologies (C-MADE) da

Universidade da Beira Interior e do Centro de Estudos Arnaldo Araújo da Escola Superior Artística do

Porto (CEAA-ESAP).

 

 Tem diversos trabalhos publicados sobre arquitetura monástica, nomeadamente sobre o legado

arquitetónico da Ordem de Cister em Portugal.
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E dura, e dura, e dura...

M
anoel Cândido 
Pinto de Oliveira 
faz 103 anos no 
domingo, sendo 
o cineasta mais 

velho do mundo em actividade. 
Autor de 32 longas-metragens, 
nasceu no seio de uma família 
da alta burguesia nortenha, com 
origens na pequena fidalguia. 
É filho de Francisco José de 
Oliveira, primeiro fabricante de 
lâmpadas em Portugal, e Cândi-
da Ferreira Pinto.

Ainda jovem foi para a Galiza, 
onde frequentou um colégio de 
jesuítas, mas admite sempre ter 
sido mau aluno. Dedicou-se ao 
atletismo, tendo sido campeão 
nacional de salto à vara e atleta 
do Sport Club do Porto, um clube 
de elite na altura. Ainda antes dos 
filmes veio o automobilismo e a 
vida boémia. Eram habituais as 
suas tertúlias no Café Diana, na 
Póvoa de Varzim, com os amigos 
José Régio, Agustina Bessa-Luís, 
e outros notáveis.

Aos 20 anos foi para a escola 
de actores fundada no Porto por 
Rino Lupo, cineasta italiano 
ali radicado e um dos pioneiros 
do cinema português de ficção. 
“Berlim: sinfonia de uma cida-
de”, documentário vanguardista 
de Walther Ruttmann, influen-
ciou-o profundamente. Oliveira 
teve então a ideia de rodar uma 
curta-metragem sobre a faina no 
Rio Douro.

“Douro, Faina Fluvial” - 1931 
foi o seu primeiro filme, que 
suscitou a admiração da crítica 
estrangeira e o desagrado dos 
críticos nacionais. Foi o primei-
ro documentário de muitos que 
abordariam, de um ponto de 
vista etnográfico, o tema da vida 
marítima da costa de Portugal, 
motivo repetido em “Nazaré, 
Praia de Pescadores” (de Leitão 
de Barros), “Almadraba Atu-
neira” (de António Campos) ou 
“Avieiros” de Ricardo Costa.

Manoel de Oliveira adquiriu, 
entretanto, alguma formação 
técnica nos estúdios da Kodak, na 
Alemanha e, mantendo o gosto 
pela representação, participou 
como actor no segundo filme 
sonoro português, “A Canção de 
Lisboa” (1933), de Cottinelli Tel-

mo. No entanto, mais tarde veio 
dizer que não se identificava com 
aquele estilo de cinema popular.

Só depois, em 1942, se 
aventuraria na ficção como 
realizador. Adaptou o conto 
“Os Meninos Milionários”, de 
Rodrigues de Freitas, e filmou 

“Aniki-Bobó” (1942), enterne-
cedor retrato da infância no cru 
ambiente neo-realista da Ribeira 
do Porto. O filme foi um fracas-
so comercial, mas com o tempo 
daria que falar. Oliveira decidiu, 
talvez por isso, abandonar outros 
projectos, envolvendo-se nos 

em foco
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em foco

Prémios e galardões
- É professor honorário da Academia de Cinema de Skopje
- Recebeu em 2008 o Prémio Mundial do Humanismo
- Em 2008 obteve o doutoramento “honoris causa” pela Univer-
sidade do Algarve
- Em 2009 recebeu nos XIV Globos de Ouro um prémio de 
homenagem pelo trabalho realizado tendo já 100 anos: um dos 
realizadores mais velhos do mundo.
- Em 1988 foi agraciado com a Ordem Militar de Sant’Iago da 
Espada pelo Presidente da República.
- Em 2011, recebeu o doutoramento “honoris causa” pela Uni-
versidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Longas-metragens
2012 - A Igreja do Diabo
2012 - O Gebo e a Sombra
2010 - O Estranho Caso de Angélica
2009 - Singularidades de uma Rapariga Loura
2007 - Cristóvão Colombo – O Enigma
2006 - Belle Toujours
2005 - Espelho Mágico
2004 - O Quinto Império - Ontem Como Hoje
2003 - Um Filme Falado
2002 - O Princípio da Incerteza
2001 - Porto da Minha Infância
2001 - Vou para Casa
2000 - Palavra e Utopia
1999 - A Carta
1998 - Inquietude
1997 - Viagem ao Princípio do Mundo
1996 - Party
1995 - O Convento
1994 - A Caixa
1993 - Vale Abraão
1992 - O Dia do Desespero
1991 - A Divina Comédia
1990 - Non, ou a Vã Glória de Mandar
1988 - Os Canibais
1986 - O Meu Caso
1985 - Le Soulier de Satin
1981 - Francisca
1979 - Amor de Perdição (1979)
1974 - Benilde ou a Virgem Mãe
1971 - O Passado e o Presente
1963 - Acto da Primavera (docuficção)
1942 - Aniki-Bobó

Curtas e médias metragens
2010 - Painéis de São Vicente de Fora, Visão Poética
1985 - Simpósio Internacional de Escultura em Pedra - Porto
1983 - Lisboa Cultural
1983 - Nice - À propos de Jean Vigo
1982 - Visita ou Memórias e Confissões
1966 - O Pão (documentário)
1965 - As Pinturas do meu irmão Júlio (documentário)
1964 - A Caça
1956 - O Pintor e a Cidade
1941 - Famalicão (filme)
1938 - Já se Fabricam Automóveis em Portugal
1938 - Miramar, Praia das Rosas
1932 - Estátuas de Lisboa
1931 - Douro, Faina Fluvial

Como actor
1994 - Lisbon Story, de Wim Wenders
1980 - Conversa Acabada, de João Botelho
1933 - A Canção de Lisboa, de Cotinelli Telmo
1928 - Fátima Milagrosa, de Rino Lupo

negócios da família.
Voltou ao cinema 14 anos 

depois, com “O Pintor e a 
Cidade”. Em 1963, “O Acto da 
Primavera” (segunda docuficção 
portuguesa) marcou uma nova 
fase do seu percurso. Com este, 
quase ao mesmo tempo que An-
tónio Campos, Oliveira iniciou 
a prática da antropologia visual 
no cinema, que seria amplamen-
te explorada por cineastas como 
João César Monteiro, na ficção, 
ou António Reis, Ricardo Costa 
e Pedro Costa, no documentá-
rio.

“O Acto da Primavera” e “A 
Caça” são obras marcantes na 
carreira de Oliveira. O primeiro 
é representativo enquanto incur-
são no documentário, trabalhado 

com técnicas de encenação. O 
segundo – que conheceu a su-
pressão de uma cena por parte da 
censura – como ficção pura em 
que a encenação não se esquiva 
ao gosto do documentário. Por 
causa de alguns diálogos no 
filme, o cineasta passou dez dias 
de cadeia na PIDE.

Só em 1971, com a longa—
metragem  “O Passado e o 
Presente”, a sua obra cinemato-
gráfica (até então interrompida 
por pausas e projectos não-rea-
lizados) prosseguiu sem quebras 
nem sobressaltos durante 30 
anos. A teatralidade imanente de 
“O Acto da Primavera” tornou-
se o seu estilo pessoal, forma de 
expressão que explorou nos seus 
filmes seguintes.

Oliveira insiste em dizer que 
só cria filmes pelo gozo de os 
fazer, independente da reacção 
dos críticos. Apesar das múlti-
plas condecorações nalguns dos 
festivais mais prestigiados do 
mundo, leva uma vida retirada 
e longe das luzes da ribalta. 
Durante o Festival de Cannes em 
2008, foi congratulado e felicita-
do pessoalmente pelo actor Clint 
Eastwood.

Em 2008 completou 100 anos 
de vida. Entre outras come-
morações, foi condecorado 
pelo Presidente da República e 
assistiu à produção de inúmeros 
documentários sobre a sua vida 
e obra. Centenário, dotado de 
uma resistência e saúde física 
e mental inigualáveis, é o mais 
velho realizador do mundo em 
actividade e continua a fazer 
planos para o futuro.
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O decano do cinema
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Consciente das dificuldades 
que assolam o mercado de 
trabalho e da necessidade de 
proporcionar oportunidades 
para a criação do próprio em-
prego, a Câmara Municipal 
de Loulé, em parceria com a 
Junta de Freguesia de Quar-
teira, o Instituto de Empre-
go e Formação Profissional, 
a Associação Nacional de Di-
reito ao Crédito e o Millen-
nium BCP realizou no Cen-
tro Autárquico de Quarteira, 
um Workshop sobre empre-
endedorismo e criação do 
próprio emprego, que con-
tou com cerca de 150 partici-

pantes.
Esta sessão iniciou-se 

com a intervenção de Ví-
tor Madeira, do Instituto de 
Emprego e Formação Pro-
fissional, que apresentou os 
programas de apoio existen-
tes para estimular o empre-
endedorismo e a criação de 
empresas, concedidos por 
aquele Instituto, destacando 
ainda a possibilidade dos in-
teressados se poderem candi-
datar a ocupar instalações no 
Ninho de Empresa de Loulé 
(CACE). 

Laura Soares, represen-
tando a Associação Nacional 

de Direito ao Crédito, enti-
dade com a qual o município 
de Loulé assinou um proto-
colo de colaboração no ano 
passado, referiu-se às condi-
ções de acesso ao microcrédi-
to social. 

Seguiu-se a apresentação 
de João Carlos Monteiro, do 
Banco Millennium BCP e es-
pecialista em microcrédito. 

O orador incentivou os 
presentes a utilizarem as con-
dições daquela entidade ban-
cária e apresentou um vídeo 
com vários exemplos de mi-
croempresários que conse-
guiram ter sucesso nos seus 

projetos empresariais, re-
correndo a este tipo de em-
préstimo. Por último, Carlos 
Vieira, docente da Univer-
sidade do Algarve, efetuou 
uma intervenção sobre a ati-
tude empreendedora, cati-
vando a audiência e conse-
guindo transmitir uma forte 
mensagem de esperança, en-
tusiasmo e motivação para 
que atinjam os objetivos que 
pretendem alcançar.  Dado o 
sucesso da iniciativa, irá ser 
promovida uma nova sessão, 
na cidade de Loulé, em mea-
dos de janeiro de 2012.

Workshop em Quarteira 
sobre empreendedorismo 
e criação do próprio emprego
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Torneio de golfe a favor da Associação Oncológica do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/12/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51843

 

Desporto

 

 Golfe

 

 "Venha Lançar mais longe por uma causa?? é um torneiro de Golfe Solidário a favor da Associação

Oncológica do Algarve, que se irá realizar no dia 10 de dezembro de 2011, no Campo de Golfe São

Lourenço - Quinta do Lago, com o patrocínio da JJW Hotels e do Campo de Golfe São Lourenço.

 

 Dirige-se a todos os praticantes da modalidade com handicap EGA válido: 36 Senhoras; 28 Homens.

 

 É um projeto criado, no âmbito da disciplina de Relações Públicas da ESGHT da Universidade do

Algarve, pelos alunos Eliete Bernardo, João Contreiras, Liliane Belo e Rute Cristina, com a coordenação

da professora Helena Borges Nunes.

 

 O valor de inscrição (50 pins) reverterá para a construção da "Casa Flor das Dunas??, instituição de

apoio ? recuperação dos doentes oncológicos.

 

 Inscreva-se através do e-mail: lancarmaislonge@gmail.com ou ligue para o tel. 289 396 522.

Inscrições abertas até dia 8 de dezembro de 2011.

 

 8 de Dezembro de 2011 | 09:12

 

 barlavento
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Faro: Baixa de Faro vai ser "invadida" por flash mobs
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/12/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=122829

 

Centenas de músicos, bailarinos, malabaristas e atores vão dinamizar as principais artérias do

comércio local de Faro, durante a época natalícia, com ações de animação que acontecem sem aviso

prévio e de forma inesperada.

 

 A primeira "ação-surpresa" realiza-se hoje à tarde, numa das ruas mais movimentadas da capital

algarvia, mas a organização não adianta a hora e o local exatos, "para não estragar a surpresa".

 

 Estas ações espontâneas, denominadas de flash mobs, vão decorrer na baixa farense nos dias 8, 10,

14, 17, 20, 21, e 23 de dezembro, com o objetivo de dinamizar e promover o comércio tradicional.

 

 Com um centro comercial à entrada de Faro e a crise sempre presente, Ana Sofia Martins, produtora

deste evento, lamenta que em plena época natalícia a baixa da cidade esteja "morta e deserta", por

isso, sublinha a importância de trazer os farenses de volta ao comércio tradicional, com alegria e

através do fator surpresa.

 

 O flash mob de dia 17 de dezembro será aberto ao público e, para participar, basta apenas "boa

disposição" e "aparecer nos treinos", que decorrem nos dia 15 e 16, das 19:00 às 21:00 na

Universidade do Algarve, campus da Penha, com ponto de encontro na entrada da Escola Superior de

Educação, explicou a produtora.

 

 Este projeto conta com o apoio da Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve, em

parceria com a Câmara Municipal de Faro e a Associação de Dança Cultura e Arte.

 

 Os vários intervenientes pertencem a grupos e associações locais como o Grupo de Teatro Sin-Cera, o

MotoClube de Faro, a Associação Recreativa e Cultural de Músicos, a Associação Filarmónica de Faro, a

Orquestra de Ritmos do Algarve, a Oficina de Malabarismo, o Laboratório de Artes e Média do Algarve,

a Associação de Escoteiros de Portugal ou os South Side Boys.

 

 Redacção/RS
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 13:35 quinta-feira, 08 dezembro 2011
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Estudos de Televisão: diálogos Brasil-Portugal na UALG
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/12/2011

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-1&cat=educacao&scat=&id=13146

 

Seminário Internacional Estudos de Televisão: diálogos Brasil-Portugal - 08.12.11

 

 O Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC) e o Mestrado em Comunicação, Cultura e

Artes da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve (Ualg)organizam, nos

dias 12 e 13 de dezembro, o Seminário Internacional Estudos de Televisão: diálogos Brasil-Portugal.

Veja mais em ALGARVE PRESS DIÁRIO e NA HORA

 

 - e-mail

 

 

Página 205



A206

Baixa de Faro com flash mobs neste Natal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/12/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=21468&visual=8&id=0&print_article
=1

 

Centenas de músicos, bailarinos, malabaristas e actores dinamizam por estes dias as principais

artérias do comércio local de Faro, com acções de animação que acontecem sem aviso prévio e de

forma inesperada.

 

 A primeira acção-surpresa realizou-se esta tarde, numa das ruas mais movimentadas da capital

algarvia.

 

 Estas acções espontâneas, denominadas de flash mobs, vão decorrer na baixa farense nos dias 10,

14, 17, 20, 21, e 23 de Dezembro, com o objectivo de dinamizar e promover o comércio tradicional.

 

 Com um centro comercial à entrada de Faro e a crise sempre presente, Ana Sofia Martins, produtora

deste evento, lamenta que em plena época natalícia a baixa da cidade esteja morta e deserta, por

isso, sublinha a importância de trazer os farenses de volta ao comércio tradicional, com alegria e

através do factor surpresa.

 

 O flash mob de dia 17 de Dezembro será aberto ao público e, para participar, basta apenas boa

disposição e aparecer nos treinos, que decorrem nos dia 15 e 16, das 19:00 às 21:00 na Universidade

do Algarve, campus da Penha, com ponto de encontro na entrada da Escola Superior de Educação,

explicou a produtora.

 

 Este projecto conta com o apoio da Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve, em

parceria com a Câmara Municipal de Faro e a Associação de Dança Cultura e Arte.

 

 Os vários intervenientes pertencem a grupos e associações locais como o Grupo de Teatro Sin-Cera, o

MotoClube de Faro, a Associação Recreativa e Cultural de Músicos, a Associação Filarmónica de Faro, a

Orquestra de Ritmos do Algarve, a Oficina de Malabarismo, o Laboratório de Artes e Média do Algarve,

a Associação de Escoteiros de Portugal ou os South Side Boys.

 

 Algarve Primeiro/Lusa
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Baixa de Faro vai ser invadida por flash mobs
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/12/2011

Meio: Sol Online

URL: http://sol.sapo.pt/inicio/Vida/Interior.aspx?content_id=35770

 

Centenas de músicos, bailarinos, malabaristas e actores vão dinamizar as principais artérias do

comércio local de Faro, durante a época natalícia, com acções de animação que acontecem sem aviso

prévio e de forma inesperada.

 

 A primeira acção-surpresa realiza-se hoje à tarde, numa das ruas mais movimentadas da capital

algarvia, mas a organização não adianta a hora e o local exactos, para não estragar a surpresa.

 

 Estas acções espontâneas, denominadas de flash mobs, vão decorrer na baixa farense nos dias 8, 10,

14, 17, 20, 21, e 23 de Dezembro, com o objectivo de dinamizar e promover o comércio tradicional.

 

 Com um centro comercial à entrada de Faro e a crise sempre presente, Ana Sofia Martins, produtora

deste evento, lamenta que em plena época natalícia a baixa da cidade esteja morta e deserta, por

isso, sublinha a importância de trazer os farenses de volta ao comércio tradicional, com alegria e

através do factor surpresa.

 

 O flash mob de dia 17 de Dezembro será aberto ao público e, para participar, basta apenas boa

disposição e aparecer nos treinos, que decorrem nos dia 15 e 16, das 19:00 às 21:00 na Universidade

do Algarve, campus da Penha, com ponto de encontro na entrada da Escola Superior de Educação,

explicou a produtora.

 

 Este projecto conta com o apoio da Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve, em

parceria com a Câmara Municipal de Faro e a Associação de Dança Cultura e Arte.

 

 Os vários intervenientes pertencem a grupos e associações locais como o Grupo de Teatro Sin-Cera, o

MotoClube de Faro, a Associação Recreativa e Cultural de Músicos, a Associação Filarmónica de Faro, a

Orquestra de Ritmos do Algarve, a Oficina de Malabarismo, o Laboratório de Artes e Média do Algarve,

a Associação de Escoteiros de Portugal ou os South Side Boys.

 

 Lusa/SOL
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Universidade do Algarve recebe Seminário Internacional Estudos de Televisão:
diálogos Brasil-Portugal | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/12/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=8939

 

Por Sul Informação 29 de Novembro de 2011 Comentar

 

 &nbsp

 

 O Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC) e o Mestrado em Comunicação, Cultura e

Artes da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais organizam, nos dias 12 e 13 de dezembro, o

Seminário Internacional.

 

 O evento, promovido pelo CIAC, em colaboração com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

e a Globo Universidade, tem como objetivo mapear o que tem sido debatido e publicado sobre os

estudos de televisão no Brasil e em Portugal, bem como oferecer elementos para propor uma reflexão

e uma agenda de investigação conjuntas. Tendo como ponto de partida a troca de experiências, os

temas discutidos abordam as mudanças e as tendências nos estudos televisivos em termos dos

modelos, dos canais, da programação, dos públicos e da produção de conteúdos digitais.

 

 Esta iniciativa teve, em outubro, a sua primeira fase com a realização de um seminário na

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Deste encontro resulta a publicação de um livro, com artigos

de especialistas portugueses e brasileiros -, organizado pelos professores Gabriela Borges (UAlg) e

João Freire Filho (UFRJ).

 

 O seminário é aberto ao público.

 

 Consultar mais informações em www.ciac.pt.
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Seminário debate "O Estado atual da União Europeia, a Economia Portuguesa e a
Estratégia 2020" | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/12/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=9410

 

Por Sul Informação 7 de Dezembro de 2011 Comentar

 

 Faro, Universidade

 

 &nbsp

 

 António Covas, docente da Universidade do Algarve, vai dar uma conferência sobre "O Estado atual

da União Europeia, a Economia Portuguesa e a Estratégia 2020" nos dias 14 e 15 de dezembro, das

9h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h00, respetivamente.

 

 Organizado pelo Centro de Documentação Europeia da Universidade do Algarve, o seminário decorre

na sala de atos da Faculdade de Economia (edifício 9), node Gambelas.

 

 As inscrições devem ser feitas através do e-mail: cde@ualg.pt.

 

 António Manuel Alhinho Covas é doutorado em Assuntos Europeus pela Universidade de Bruxelas e

Professor Catedrático da Universidade do Algarve desde 2000.

 

 É  a u t o r  d a s  s e g u i n t e s  o b r a s  s o b r e  a  t e m á t i c a

e u r o p e i a : ( 1 9 9 6 ) , ( 1 9 9 7 ) , ( 1 9 9 9 ) , ( 2 0 0 2 ) , ( 2 0 0 3 ) , ( 2 0 0 5 ) , ( 2 0 0 7 ) , ( 2 0 0 9 ) , ( 2 0 1 1 ) .
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Arquivistas implementam a rede de arquivos do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/12/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51832

 

Cultura

 

 A crescente complexidade das tarefas a desempenhar pelos arquivistas levou-os, no dia 28 de julho

de 2010, no Arquivo Distrital de Faro, a implementar a Rede de Arquivos do Algarve (RAalg) com o

objetivo de dinamizar o diálogo e a cooperação entre os arquivistas, de forma a dar mais visibilidade

aos arquivos e ? importância dos mesmos para as organizações e, ao mesmo tempo, ajudar a resolver

problemas técnicos comuns nesta área do conhecimento.

 

 A Carta de Princípios define a missão, os valores, os princípios da Rede e a sua organização, tal como

determina as condições para as instituições aderirem ? Rede. Toda a informação pode ser consultada

em http://raalg.wikidot.com.

 

 A RAalg foi um dos organizadores do 2.º Encontro de Arquivos do Algarve em Portimão, que decorreu

de 20 a 21/05/2011; apresentou os resultados do Inquérito Diagnóstico ? s Instituições Algarvias, e

difundiu-o no 10.º Encontro Nacional dos Arquivos Municipais, em Leiria, nos dias 4 a 5/11/2011,

juntamente com o projecto "Levantamento de séries documentais??.

 

 Já aderiram ? RAalg 13 autarquias, Albufeira, Aljezur, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Olhão, Portimão, S.

Brás de Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de Santo António, e o Hospital de Faro EPE, o

Turismo do Algarve e a Universidade do Algarve.

 

 7 de Dezembro de 2011 | 17:37

 

 barlavento
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CIAC organiza seminário sobre estudos de televisão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/12/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51839

 

Educação

 

 Campus da Penha da Universidade do Algarve

 

 Nos próximos dias 12 e 13 de dezembro o CIAC (Centro de Investigação em Artes e Comunicação) e

o Mestrado em Comunicação, Cultura e Artes da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS) /

Universidade do Algarve organizam o Seminário Internacional Estudos de Televisão: diálogos

Brasil_Portugal.

 

 O evento, promovido pelo Centro em colaboração com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a

Globo Universidade, terá lugar na Universidade do Algarve, no anfiteatro 1.5, no Campus da Penha,

em Faro.

 

 O seminário tem como objetivo mapear o que tem sido debatido e publicado sobre os estudos de

televisão no Brasil e em Portugal, bem como oferecer elementos para a proposição de uma reflexão e

de uma agenda de investigação conjunta.

 

 Tendo como ponto de partida a troca de experiências, os temas discutidos abordam as mudanças e as

tendências nos estudos televisivos em termos dos modelos, dos canais, da programação, dos públicos,

dos programas e da produção de conteúdos digitais.

 

 De realçar que esta iniciativa teve, em outubro, a sua primeira fase com a realização de um seminário

na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Brasil. Deste encontro resulta a publicação de um livro,

com artigos dos especialistas portugueses e brasileiros, que poderá servir de material de referência

para investigadores, professores e estudantes da área da comunicação e, em especial, dos estudos

audiovisuais.

 

 O evento, que se destina ao público em geral, terá entrada livre e será seguido de uma sessão de

lançamento do livro Estudos de televisão: diálogos Brasil_Portugal, organizado pelos professores

Gabriela Borges (UALG) e João Freire Filho (UFRJ).
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Associação Oncológica do Algarve organiza torneio de golfe solidário
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/12/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=122793

 

A Associação Oncológica do Algarve (AOA) vai promover no sábado, 10, um torneio de golfe solidário,

no Campo de Golfe São Lourenço, na Quinta do Lago, sob o lema Venha lançar mais longe por uma

causa.

 

 O torneio, dirigido a todos os praticantes da modalidade com handicap EGA válido (36 para senhoras

e 28 para homens), corresponde a um projeto criado no âmbito da disciplina de Relações Públicas da

Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve, pelos alunos Eliete

Bernardo, João Contreiras, Liliane Belo e Rute Cristina, com a coordenação da professora Helena

Borges Nunes.

 

 O valor de inscrição (50 euros) reverterá para a construção da Casa Flor das Dunas, instituição de

apoio à recuperação dos doentes oncológicos.

 

 Os interessados poderão inscrever-se, até amanhã, quinta feira, 8, pelo endereço eletrónico

lancarmaislonge@gmail.com ou pelo telefone 289396522.

 

 Redacção/RS

 

 15:40 quarta-feira, 07 dezembro 2011
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«Produtos do Mar» são o tema do último Café Oceano de 2011 | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/12/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=9414

 

Por Sul Informação 7 de Dezembro de 2011 Comentar

 

 Ciência&Investigação, Faro, Universidade

 

 &nbsp

 

 Será que o consumo dos produtos do mar é a expressão social de uma necessidade fisiológica ou

bioquímica dos seres humanos? Jaime Aníbal e Eduardo Esteves, investigadores e docentes da

Universidade do Algarve, vão responder a esta e outras questões no próximo Café Oceano, que se

realiza às 18h30 desta quarta-feira, dia 7, no Pátio das Letras, em Faro.

 

 O Café Oceano é um espaço de discussão informal sobre assuntos relacionados com o oceano, que

nasceu de uma ideia original dos alunos de Oceanografia da antiga Faculdade de Ciências do Mar e do

Ambiente (FCMA) e da professora Cristina Veiga Pires, também docente naquela faculdade e

atualmente subdiretora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UAlg.

 

 Esta tertúlia decorre uma vez por mês, num café-bar de Faro. Para participar, não é preciso ser

especialista, bastam a curiosidade e o interesse pelas matérias em debate.

 

 O painel de especialistas, responsável pela apresentação mensal de cada tema, e a moderação da

discussão, assegurada por Cristina Veiga Pires, incentivam à participação de toda a população.
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Sagres recebeu Comemorações dos 551 anos sobre
morte do Infante D. Henrique
Assinalaram-se, no dia 13 de
Novembro, os 551 sobre a morte
do Infante D. Henrique (1394-
1460), homem cujo nome ficou
associado aos chamados
Descobrimentos Portugueses, bem
como à Vila de Sagres, que fundou
a partir de 27 de Outubro de 1443,
para assistência à navegação que
passava por estas águas do
barlavento algarvio.
As comemorações começaram,
logo pelas 10h00, com a cele-
bração da eucaristia na Capela de
N.ª Sr.ª da Graça, onde a memória
do ilustre Príncipe de Dinastia de
Avis foi evocada, seguida da
deposição de uma coroa de flores
no Monumento em homenagem a
D. Henrique, em Sagres, onde,
também, a Directora Regional de
Cultura, o Director Regional de
Educação e o Presidente da Câmara

Municipal de Vila do Bispo se
dirigiram ao público, aludindo à
vida e obra dessa personalidade da
nossa história.
O ponto alto das comemorações

decorreu, pelas 15h00, no
Auditório da Fortaleza de Sagres,
com a visualização de dois
documentários da época das
comemorações do V Centenário da

Morte do Infante D. Henrique, de
1960, com introduções históricas
por parte do Técnico da Autarquia,
Artur de Jesus e da Prof.ª Dr.ª Ana
Soares, da Universidade do Algarve.
Nesta iniciativa estiveram presentes
cerca de 70 pessoas, entre
munícipes e convidados, onde se
destacou a presença de uma
delegação da ACAPO, dado ter sido
apresentada, igualmente, ao
público uma maqueta da Fortaleza
de Sagres, adaptada às
necessidades dos visitantes
invisuais.
Pelas 16h30, foi inaugurada uma
exposição referente aos projectos
do Estado Novo para o
Promontório de Sagres e, pelas
17h00, teve lugar um pequeno
momento de convívio com um
magusto.

Página 225



A226

  Tiragem: 27710

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Viagens e Turismo

  Pág: 57

  Cores: Cor

  Área: 9,63 x 26,68 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 39025396 01-12-2011

Página 226



  Tiragem: 27710

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Viagens e Turismo

  Pág: 53

  Cores: Cor

  Área: 6,77 x 0,94 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 39025396 01-12-2011

Página 227



A228

  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Outros Assuntos

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 14,27 x 18,13 cm²

  Corte: 1 de 7ID: 39208435 01-12-2011

Mirtilo: há espaço para a cultura 

MIRTILO

Muito comum na América do Norte,
países escandinavos e do Norte Europeu,
em Portugal o mirtilo ainda não é uma
planta/ fruto do domínio comum. O seu
cultivo é relativamente recente e
restringe-se a regiões muito específicas,
isto é, Vouga e Litoral Alentejano,
começando agora a gerar interesse
noutros pontos do país

Por várias razões nos últimos anos tem
suscitado curiosidade e como tal o INRB
– Instituto Nacional de Recursos
Biológicos e o COTHN – Centro Operativo
e Tecnológico Hortofrutícola Nacional
organizaram recentemente um Encontro
para Produtores (e interessados) num
Hotel de Amarante.

O dia começou com uma visita à
Narturpassion, uma empresa familiar de
Amarante, dedicada à produção de
pequenos frutos. Depois da framboesa
e da amora a Narturpassion decidiu
avançar com um pomar de 1,5 hectares
de mirtilo, com destino ao mercado
nacional e à exportação (ver pág. 16).

Uma ideia que ficou bem patente
durante todo o debate é que quando se
toma a decisão de produzir há que saber
muito bem para onde se vai vender.
Adelina Freitas, da empresa Fresh
Factor, especializada na comercialização
de mirtilo explicou que da sua experiência
para já o consumidor ainda não está apto
a escolher a fruta pela variedade, por
isso essa escolha terá de ser feita em
função da época em que se vai produzir.
Como tal é fundamental conhecer o
consumo na Europa (ver quadro).

Há que pensar igualmente nos custos
de produção que em Portugal parecem
ser bastante elevados, por isso a ideia
defendida por Adelina Freitas é que os
produtores se organizem para poderem

À partida fala-se imediatamente num
mercado global uma vez que o consumo
português é muito reduzido. Apesar de
haver um grande potencial de
crescimento que pode ser fomentado por
campanhas de marketing, também é
verdade que se trata de um produto caro
e que dada a situação económica do
país, não é num futuro próximo que o
mercado vai crescer significativamente.
Uma ideia partilhada por Adelina Freitas
(Fresh Factor).

ser competitivos até porque é um fruto
muito sensível, que tem de ser
transportado em condições ótimas, com
uma vida após colheita de 8-9 dias. Ora
se a produção não estiver organizada e
muito dispersa quem trabalha na
comercialização não pode andar de local
em local para carregar uma palete de
mirtilo.

Quem também deixou a sua
experiência foi Anne Bournot, em nome
da Mirtisul, uma empresa instalada em
Grândola mas de capitais franceses. A
plantação de 14 hectares de mirtilo de
ar livre fez-se em 2001, sendo o pomar
composto por seis variedades,
adquiridas ao viveiro francês “Pipinieres
Multibaies”, de Mathieu Billote que
também esteve presente (ver página ao
lado).

A produção atinge as 200 toneladas e
dessas este ano apenas duas terão sido
vendidas para Portugal, com a
vantagem da venda estar assegurada
através de outras empresas dos
administradores da Mirtisul.

A experiência desta empresa que atua
em concorrência com os grandes
produtores mundiais levou-a a constatar
que o mercado começa a estar saturado

e resolveu alterar o modo de produção
para biológico, o que lhe permite
comercializar alguma da fruta com valor
acrescentado.

Em jeito de conclusão o investigador
do INRB, Pedro Brás de Oliveira deixou
algumas considerações. Desde logo que
não se deve avançar para a cultura sem
conhecimentos sobre ela. A planta deve
ser muito bem escolhida porque vai durar
pelo menos dez anos. Quanto à questão
de quando produzir é preciso primeiro
saber com quem se vai concorrer.

Mas, apesar de tudo existe espaço
para a cultura crescer em Portugal. Para
isso é essencial também que haja
organização e muita, mas muita qualidade
em todo o processo.

Plantação de mirtilos na Naturpassion, em Amarante

JAN-FEV MAR-ABR MAI-JUN JUL-AGO SET-OUT NOV-DEZ

CHILE CHILE CHILEARGENTINA

MARROCOS MARROCOS

ESPANHA ESPANHA

ESPANHAFRANÇA

POLÓNIA

HOLANDA

ROMÉNIA

PORTUGALPORTUGAL

ESPANHA

A VIDA ÚTIL
DO MIRTILO
APÓS
COLHEITA É DE
8 - 9 DIAS

Anne Bournot
rematou a sua
comunicação
dizendo que plantar
mirtilos é fácil mas
organizar a
exploração e a
venda da fruta é
que já não é para
todos.
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crescer

Muito rico em substâncias anti-oxidantes o mirtilo
é um fruto que, para além do consumo em fresco, se
adapta bem à culinária, sobretudo à pastelaria
(compotas, tartes e bolos).

Fundada em 1980, a empresa
“Pepiniéres Multibaies” é hoje gerida
por Mathieu e Marie Noelle Billote. Há
mais de duas décadas que estes
viveiros são especializados em
variedades de Vaccinium (mirtilo). Com
o envolvimento total do empresário,
os viveiros estabeleceram
recentemente ambiciosos objetivos e
o volume de anual de negócios mais do
que triplicou nos últimos anos. “A nossa
atividade centra-se na propagação e
comercialização de plantas
certificadas”, explicou Mathieu Billote,
durante o Encontro de Produtores.

A quinta e o viveiro situam-se na
região Oeste de França, no coração
da horticultura francesa, com ótimas
condições climatéricas. Produz estacas
enraizadas em recipientes de meio, um,
dois e quatro litros. Para os pés-mães
são criadas plantas in vitro.

Todas as plantas são rigorosamente
testadas pela Agência Sanitária
Francesa.

Especialistas em variedades

Pepiniéres Multibaies

As explicações de Mathieu Billote
(ao centro) foram muito bem
acolhidas durante o Encontro

Alto teor de vitamina C, A e E, bem como
em cálcio e potássio.

»VEJA NA PÁGINA
SEGUINTE AS
VARIEDADES
SUGERIDAS PARA
PORTUGAL

A sala foi pequena para receber todos os
interessados na cultura do mirtilo
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Protege o coração

Promove a saúde do trato

urinário

Torna o cérebro mais

funcional

Melhora a visão

Reduz o colesterol

Mirtilo & Saúde

A escolha da variedade que pode ditar a viabilidade
de um projeto de plantação

Para falar do mirtilo em Portugal é preciso
ter em conta que existem realidades
diferentes consoante a região em causa.

Além disso, a quantidade de frio do
inverno necessário para a maioria das
variedades é altamente variável.

Resumidamente, no Algarve, Alentejo
e mais ainda pela proximidade do mar,
recomendam-se variedades de plantas do
tipo “Southern Highbush” (Vaccinium

corymbosum híbrido), que não precisa de
mais de 800 horas de frio.

A norte de Coimbra e Interior do país as
variedades do tipo “Northern Highbush”
(Vaccinium corymbosum) são as mais
apropriadas.

Há também um certo número de
variedades “híbridas” dos dois tipos que
têm alta capacidade de adaptação
geográfica.

Devemos considerar também as áreas
de verão muito quente, pois algumas
variedades são capazes de suportar o
calor.

 O grau de precocidade também é
variável e é importante a escolha de
variedades que produzam na janela de

negócio visada até porque o preço pode
variar muito durante a mesma
temporada.

A este respeito, há atualmente um
crescente interesse pelas variedades
tardias, o que tem duas justificações:

- os excelentes preços para
exportação a partir de setembro
- as variedades muito tardias de nova
geração, como a “Rabbiteye”
(Vaccinium ashei)  e que apresentam
uma qualidade de fruto muito próxima
da Vaccinium corymbosum. Podem ser
citadas a “Centrablue”, “Skyblue” e
“Columbus”.

A escolha da variedade é uma grande
decisão que pode ditar a viabilidade de
um projeto de plantação. Eu
pessoalmente aprendi muito ao longo de
mais de dez anos que trabalho com os
principais produtores portugueses e
recomendo aos futuros produtores que
procurem aconselhamento junto dos
melhores especialistas  (compradores de
mirtilo,  INIA e viveiristas).

Autoria:

Mathieu Billote
Viveirista
especialista em
mirtilo

A Naturpassion, Lda é uma empresa familiar dedicada à
produção de pequenos frutos e sediada em Amarante. Surgiu
da vontade de concretizar ideias e projetos na área da
agricultura, atividade onde sempre trabalharam os dois
gestores que a constituem.

Após alguns anos de ensaios, visitas a explorações e troca
de informações com técnicos conhecedores do setor  a empresa
de Rute Cardoso avançou com a plantação de um hectare de
framboesa e meio hectare de amora. Muito recentemente
houve uma expansão por via de mais um hectare e meio de
mirtilo cuja comercialização se destina ao mercado nacional
mas também ao da exportação (nomeadamente França e
Bélgica). Produzir fruta de qualidade e chegar a um mercado
valorizador da diferença é a grande meta.

Naturpassion quer estar nos mercados
valorizadores da diferença

Plantação de mirtilo da Naturpassion

Na sequência das edições anteriores, o
Instituto Nacional de Recursos Biológicos
(INRB), a Associação Portuguesa de
Horticultura e o Centro Operativo e
Tecnológico Hortofrutícola Nacional, em
colaboração com a Universidade do Algarve,
vão realizar a o IV Colóquio Nacional da
Produção de Pequenos Frutos, agendado
para os dias 20 e 21 de abril de 2012, em
Faro. O tema central será “Sustentabilidade
e Competitividade para a Exportação”.

IV Colóquio Nacional da Produção
 de Pequenos Frutos

Siro Mirtilo

Siro Mirtilo é um substrato destinado ao cultivo
profissional de Vaccimium  Myrtillus - plantação
no solo e envasamento.

Possui uma textura média e pH baixo,
enriquecida em ácidos húmicos e fúlvicos, que
detêm uma elevada capacidade de troca

catiónica, com elevado poder tampão. Permite
às plantas sensíveis ao calcário o seu
desenvolvimento saudável e vigoroso.

Este substrato é suscetível de fertilização
orgânica ou mineral, de acordo com as
exigências específicas de cada produtor.

CRESCENTE

INTERESSE

PELAS

VARIEDADES

TARDIAS
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COMERCIALIZAÇÃO DE MIRTILOS E GROSELHAS

A Mirtilusa – Sociedade de Produtores
Horto-Frutícolas, Lda, foi fundada em 1994
por um grupo de produtores de mirtilo que
sentiram a necessidade de criar a empresa
por forma a trabalhar e comercializar a
produção deste pequeno fruto. Sediada em
Sever do Vouga, promove o cultivo do mirtilo
e da groselha, efetua a divulgação dos
produtos e presta assistência técnica aos seus
produtores.

Desde então a empresa tem crescido
positivamente e atualmente são 104 os
produtores que entregam o fruto nas
instalações da Mirtilusa para que seja
comercializado no mercado nacional e
internacional.

O crescimento da produção nos últimos 15
anos representa uma média de 20%. Na
campanha de 2011 foram vendidas 77
toneladas de mirtilo e seis de groselha, para
o mercado nacional e mercado

intracomunitário.
A exportação representa atualmente

59%, visto que o mercado nacional tem
crescido no consumo deste pequeno fruto,
realidade que era muito pequena nos anos
anteriores onde o mercado nacional
representava apenas 10%.

Estima-se que o crescimento de produção
de mirtilo até ao ano de 2015  seja uma média
de 66% face às novas plantações que foram
instaladas, quer no concelho de Sever do
Vouga, quer nos limítrofes, podendo vir a
atingir mais de 250 toneladas de fruto. No
que diz respeito à groselha, o crescimento
prevê-se que seja de 73% em média até ao
ano de 2015, podendo a produção chegar a
atingir mais de 60 toneladas.

A  Mirtilusa tem implementada a certificação
GLOBALGAP em 40 dos seus produtores, com
vista a responder às exigências do mercado e
tendo como filosofia a produção de qualidade.
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MIRTILO

Rua da Meia Encosta
3740 - 233 Sever do Vouga
Tel/Fax: +351 234 555 933
Telm: +351 969 826 584

E-mail ’s
geral@mirtilusa.com
apoiotecnico@mirtilusa.com
Web: www.mirtilusa.com

Ano
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PRODUÇÃO

PEQUENOS FRUTOS

A empresa está a montar um sistema de frio que vai entrar em funcionamento já
em janeiro, assim como uma secção de embalamento. A fruta é proveniente de todo
o país mas a empresa mãe socorre-se de outros países porque o calendário estipulado
é ter fruta todo o ano.

A nível de produção própria a espécie mais representativa na Berrybrothers é a
groselha, da qual este ano produziu 900 toneladas (68 hectares) mas vendeu 1200.
Ainda na Holanda possui 58 hectares de mirtilo e 6 de framboesa.

Sobre as condições de Portugal para a produção de pequenos frutos, Carlos
Costa acredita serem as melhores, mas existem também dificuldades, nomeadamente
a falta de organização e também a nível de logística. Para contornar este último
problema a Zuilem & Costa, Lda está a tentar tornar-se uma espécie de central para
que depois essa mesma logística seja mais barata.

Uma espécie de central para
que a logística seja mais barata

Apoio desde a instalação do pomar at
Depois de uma profícua experiência

profissional de Carlos Costa na
Berrybrothers (Holanda) recebeu um
convite da mesma para ficar responsável
por um hectare de groselha na região
de Guimarães. Os resultados positivos
levaram a gigante holandesa de
pequenos frutos a investir também em
hectare e meio de mirtilo. Com este
crescimento em Portugal surgiu também
a oportunidade de criar uma vertente
de apoio aos produtores portugueses,
desde a instalação do pomar até à
posterior comercialização do fruto.

Em concreto, a Zuilem & Costa, Lda é
uma filial da Berrybrothers, mas existem
outras parcerias espalhadas pelo
mundo. A Special Fruit por exemplo, é a
parceira belga que comercializa a maior
parte da fruta e no Sul da América a
Berrybrothers tem uma representante
que produz sete hectares de groselha.

Voltando a Portugal, o investimento é
holandês mas a mão-de-obra é a de
Carlos Costa, sendo portanto sócios
igualitários. Ao produtor está
assegurado o acompanhamento
completo e que passa pela
comercialização das plantas, plantações,
instalação do sistema de rega,
acompanhamento técnico e sanitário ao
pomar com aconselhamento de
tratamentos sempre que necessário e
no final procede à comercialização.

Na parte comercial Carlos Costa
acredita ter uma forma de trabalhar
diferente do habitual uma vez que
“serve de intermediário entre
produtores e clientes ganhando uma
percentagem de 10% paga pelos
produtores sobre o valor transacionado”.

Ao produtor está assegurado o
acompanhamento completo:

comercialização das plantas
plantações
instalação do sistema de
rega,
acompanhamento técnico e
sanitário ao pomar com
aconselhamento de
tratamentos sempre que
necessário
comercialização

Carlos Costa admite que concentrando a produção será
mais fácil obter melhores preços

A Zuilem & Costa, Lda é uma filial da Berrybrothers (Holanda)
e está apta para assegurar o acompanhamento completo ao
produtor.
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De entre os pequenos frutos Carlos Costa
aconselha o mirtilo por ser uma cultura mais fácil
para o pequeno produtor. Apresenta uma
rentabilidade semelhante à da groselha e além disso
o custo é inferior. Tem ainda a vantagem de ser mais
fácil de comercializar (enquanto se vendem 50
toneladas de mirtilo só se vendem 10 de groselha).

Recentemente, num Encontro de Produtores de
Mirtilo (ver páginas anteriores) foi dito que maio não
era um bom mês para produzir, uma opinião com a
qual Carlos Costa discorda totalmente porque da
sua experiência é um mês difícil para encontrar fruta
(mirtilo). “Indicaram aos produtores para que
tenham fruta em setembro e outubro, é positivo
porque a fruta será mais valorizada mas nessa
altura já está a chegar fruta da Argentina a preços
muito mais competitivos. É mais fácil competir em
maio com os espanhóis do que em setembro com a
Argentina, França, Holanda, Bélgica e Polónia”.

Mais aconselhado?
O mirtilo.

Custo de um hectare de mirtilo
chave na mão – cerca de 22
mil euros
O mirtilo é o que fica mais
barato à instalação além disso
é mais resistente que a
groselha por exemplo.
Sanidade: a groselha é muito
sensível por causa da vinha
(passa-lhe muitas doenças)
Mínimo para o investimento
ser rentável: 1 hectare.
Sem água não é viável.
Enquanto se vendem 50
toneladas de mirtilo só se
vendem 10 de groselha.

RADAR
RADAR

r até à comercialização do fruto

Para uma exploração moderna e bem
sucedida é necessário investir num sistema
automático que, mediante programação,
“tome conta” da cultura.
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Apicultura em Modo de Produção
Biológico em Portugal

B I O I M P A C T
Impacto económico
e fronteiras
comerciais da
apicultura em modo
de produção
biológico em
Portugal.
Harmonização dos
procedimentos de
certificação.

Autoria:

Miguel Vilas-Boas
CIMO - Centro de
Investigação de
Montanha / Instituto
Politécnico de
Bragança

A apicultura portuguesa é um dos
setores da agricultura que mais
resistência e persistência tem
demonstrado ao longo da última
década. Nos últimos cinco anos os
números revelam mesmo um
comportamento em contra ciclo
com um aumento do número efetivo
de colmeias, apiários e apicultores,
elevando a capacidade produtiva
anual para 12000 toneladas de mel,
o equivalente a uma faturação de
31 milhões de euros. Não se pode
menosprezar que para além deste
valor comercial direto há uma
quantidade enorme de benefícios
indiretos não quantificáveis,
resultantes da ação da abelha na
polinização e fertilização das
plantas. As razões por detrás
desta vitalidade do setor são
diversas, começando pela
valorização atual do mercado
internacional, pela organização
do próprio setor, mas muito
provavelmente pela dinâmica e
investimento efetuado ao longo dos
últimos anos na valorização
qualitativa dos produtos da
apicultura. A aposta continuada em
produtos com selo de garantia
certif icado, tais como as
Denominações de Origem Protegida
ou o Modo de Produção Biológico
(MPB) são ferramentas que
conferem aos produtos nacionais
capacidade de se imporem no
mercado nacional e internacional
através da qualidade em
detrimento do preço, combatendo
num mercado globalizado contra os

Para identificar as razões que atualmente
limitam a expansão da apicultura
Portuguesa em modo de produção biológico,
a Federação Nacional dos Apicultores de
Portugal, sob a coordenação técnico-
científica do Instituto Politécnico de
Bragança lançou o projeto BIOIMPACT –
“Impacto económico e fronteiras comerciais
da apicultura em MBP em Portugal.
Harmonização dos procedimentos de
certificação”. Este projeto funciona desde
logo como um promotor da apicultura em
modo de produção biológico, pois trás para
a discussão as dificuldades e carências
atuais da atividade, mas também identifica
as vantagens competitivas deste modo de
produção. A principal fonte de informação
utilizada no projeto é o conhecimento dos
apicultores já convertidos ou em conversão,
bem como as entidades envolvidas no
processo legislativo e de certificação. É
através das adversidades e limitações
encontradas pelos estes atores no terreno
que se procuram identificar os obstáculos
associados com os procedimentos e custos
administrativos, constrangimentos na
aquisição de materiais e equipamentos
adequados, dificuldades de acesso aos
mercados da especialidade, entre outros.
Após a auscultação inicial das entidades
certificadoras, das associações de
apicultores e de associações de produtores
biológicos, está definido o inquérito a aplicar
aos mais de 120 operadores credenciados e
do qual resultará uma visão clarificadora da
apicultura Portuguesa em modo de
produção biológico, em termos de
capacidade produtiva, mas também em
termos de dificuldades a ultrapassar e
vantagens a explorar.

Esta visão real, construída com base nas
experiências dos intervenientes, deverá ser
um catalisador para a adesão significativa
de novos apicultores a este modo de
produção agrícola. O sucesso do projeto
será também o sucesso da apicultura, pelo
que não deixem de nos contactar se estão
ou tencionam envolver-se como apicultores
em modo de produção biológico, através do
email: pbioimpact@gmail.pt.

BIOIMPACT identifica
razões que limitam
expansão da apicultura

produtos apícolas da Ásia ou da
América Latina.

Portugal é um país
relativamente bem

posicionado na agri-
cultura biológica

A nível internacional, Portugal é
um país relativamente bem
posicionado na agricultura
biológica, surgindo na oitava
posição na União Europeia no que
se refere à percentagem de área
agrícola util izada, e que
corresponde aproximadamente a
6% de área agrícola nacional
convertida para este modo de
produção. A posição da apicultura
no modo de produção biológico é,
no entanto, bastante inferior ao
esperado, considerando-se em
particular a vitalidade atual do setor,
mas também as potencialidade do
país para esta atividade. Se por um
lado o número colónias e de
operadores apícolas no modo de
produção biológico tem aumentado
de uma forma muito significativa ao
longo dos últimos três anos,
passando de 6100 colmeias em
2008 para 16000 em 2010, os
números correspondem ainda a
apenas 2,9 % do efetivo apícola
nacional. Este valor encontra-se
afastado dos 6% acima referidos
para a agricultura biológica em
Portugal e estão longe dos 8% que
representa a apicultura em MPB em
Itália.

De 6100 colmeias em
2008 para 16000 em
2010 = 2,9 % do efetivo
apícola nacional
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“Já atingimos o patamar produtivo qu
 por via de nichos de mercado”

Voz do Campo: Que análise faz do
período que está à frente da
Federação. Há algum aspeto mais
marcante?

Manuel Gonçalves: Só o termos
conseguido que as organizações de
produtores fossem dotadas de meios
técnicos foi um grande avanço.
Estamos a falar de um setor que não
tinha capacidade técnica de
intervenção e de apoio aos produtores
e dessa forma nunca poderia afirmar-
se como credível, dinâmico e com
futuro.

VC:  Houve programas, projetos,
candidaturas? O Governo esteve
aberto a essa mudança?

MG: A nossa função foi sempre
conseguir financiamento comunitário,
claro que com uma comparticipação
nacional e sempre tivemos apoio. Já
vamos na quarta edição do Programa
Apícola Nacional cuja prioridade foi
sempre a dotação das organizações
de produtores de meios técnicos de
intervenção na extracção do mel e na
sua comercialização e afirmação no
mercado como forma de escoamento
e de valorização dos produtos, seguida
da sanidade apícola.

VC: O que é que este Programa
(PAN) tem trazido para a
apicultura?

MG: A grande vantagem do PAN é
que todos os anos pode ser moldado
às necessidades do setor, sendo os
próprios apicultores parceiros que
podem apresentar sugestões. É um
programa de apoio financeiro,
normalmente na ordem dos 50% do
investimento, no caso das medidas
prioritárias (assistência técnica) essas
ajudas podem chegar aos 90%.

Há outros programas dos quais os
apicultores podem socorrer-se,
nomeadamente no âmbito do PRODER

Criada em 1996, a
Federação Nacional dos
Apicultores de Portugal
(FNAP) afirma-se como
organização sócio –
profissional, tendo filiadas
mais de três dezenas de
organizações de apicultores
de todo o país. Desde início
que, como filiada na
Confederação dos
Agricultores de Portugal,
assumiu a representação dos
apicultores portugueses e
dos seus interesses, através
da participação no Grupo
Permanente “Apicultura” da
Comissão e do Grupo de
Trabalho “Mel” do COPA-
COGECA.
À frente desta organização
está Manuel Gonçalves. Um
lugar que ocupa há uma
dúzia de anos e que lhe
permitem com facilidade
retratar a apicultura
nacional.

e que até têm sido bastante
procurados pelos candidatos a
apicultores.

VC: Tem havido adesão à
apicultura?

MG: Não só tem havido adesão como
é uma satisfação para mim, enquanto
dirigente, que seja sobretudo de
pessoas com formação de nível médio
– alto.

Dos projetos aprovados, no
próximo ano teremos na ordem das
40 mil colmeias da responsabilidade de
26 produtores.

VC: Qualquer pessoa pode ser
apicultor?

MG: Em termos comunitários está
definido que um apicultor profissional
tem 150 colmeias. A Federação tem
um estudo onde se conclui que um
casal de apicultores com 250 colmeias
consegue um volume rentável para
pagar um vencimento de um quadro
médio e no final do ano ter as
amortizações dos investimentos
conforme as regras do mercado.

VC: Qual é a principal dificuldade
do apicultor neste momento?

MG: O principal problema que se
coloca ao apicultor é o investimento
inicial. O equipamento de extração,
por exemplo, tem uma amortização
muito morosa porque funciona apenas
dois meses por ano. Por isso mesmo a
Federação empenhou-se para que as
organizações fossem também dotadas
de meios de extração e embalagem
de forma a rentabil izar esses
equipamentos e a não onerar os
custos para os apicultores individuais.
Fora isso, o apicultor tem de ser uma
pessoa que goste da atividade e que
tenha conhecimentos técnicos. Não se
pretende que a apicultura seja uma
atividade intensiva, até peloManuel Gonçalves
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o que nos obriga a valorizar o mel

contrário, mas que origine produtos
de excelente qualidade para serem
valorizados.

VC: É aí que entra o Modo de
Produção Biológico?

MG: O país chegou a um patamar de
produção e de produtores tal que é
preciso valorizar o produto e a forma
de o fazer é criando nichos de mercado,
onde se enquadra o Modo de
Produção Biológico (MPB). Biológico
hoje é uma palavra sinónimo de
qualidade e o mercado destes
produtos está em pleno crescimento.
Não temos dificuldade em vender o
produto convencional mas queremos
uma valorização superior.

VC: Portugal tem mais
potencialidades para o MPB que
outros países?

MG: Na Europa os países do sul
produzem mel e os do norte
consomem. Nós somos os que temos
melhores condições para produzir mel
de alta qualidade em MPB porque os
investimentos em apicultura intensiva
no nosso país sempre foram baixos e
o nosso mel vem de áreas protegidas,
zonas reservadas (...).

VC: Já somos autossuficientes?
MG: Em termos de estudos europeus
a Europa apenas produz 60% do mel
que consome. Ainda há uma franja de
40%  que tem de ser importada. Mas
há possibilidade de sermos nós
(Europa) a produzir essa percentagem.
Há dez anos era ao contrário,
produzíamos 40% do que
consumíamos. Estes valores referem-
se apenas ao consumo humano
porque depois ainda há a
transformação.

VC: Um apicultor de um estado-
membro da UE pode instalar-se
noutro estado-membro?

MG: Pode fazê-lo desde que possua o
certificado sanitário em conforme os
seus animais estão saudavelmente de
acordo com as regras estabelecidas
pela diretiva comunitária de sanidade
apícola.

VC: Quem é que vai conferir?
MG: É o próprio estado de origem que
dá essa garantia.

VC: E depois pode simplesmente
instalar-se?

MG: Tem de se inscrever como
produtor no país destino e a partir daí
funcionar de acordo com as leis
instituídas  nesse estado.

VC: E o local para se instalar?
MG: Pode não ser muito fácil
encontrar porque em última instância,
em caso de problemas, é
responsabilizado o dono do terreno
que permite a instalação.

VC: Em Portugal há muitos
apicultores europeus instalados?

MG: Provavelmente representam
20% do efetivo.

VC: Quando diz que é uma atividade
com futuro, também não é
conveniente haver muitos
apicultores...

MG: Ainda é possível ocupar o espaço
disponível. Neste momento, com a
dotação técnica existente nas
organizações de produtores, todas
elas têm feito um levantamento do
potencial produtivo da região. Para ser
rentável um apicultor tem de produzir
18 quilos de mel por colmeia, se
produz só 12 tem de parar e mudar as
abelhas para outro local. O apicultor
europeu só vem porque há espaço
vazio.

VC: Também existe legislação
sobre essa matéria...

MG: O que nos diz a legislação é a
distância mínima obrigatória entre
apiários e o número máximo de
colmeias por apiário (variável
consoante a região em causa).
É importante reter que há critérios e
que qualquer apicultor europeu uma
vez cá instalado tem de reger-se por
eles.

VC: Há algum retrado do consumo?
MG: A Federação tem um estudo de
onde podem tirar-se algumas
conclusões. O consumidor regular  tem
uma marca de eleição enquanto que o
consumidor sazonal “que entende o
produto como uma cura para as
constipações” é mais variável. Mais a
sul prefere-se o mel claro enquanto
que mais a norte já é o escuro das
zonas de montanha.

A nível interno,
há 20 anos
tínhamos um
consumo de
250gr per
capita, neste
momento vamos
em 600

O consumidor informado, que
consome mel habitualmente, prefere
mel escuro, tem uma marca definida e
conhece perfeitamente o que come.
Nesse estudo concluiu-se também que
este consumidor não escolhe o mel
importado mesmo quando lhe é
colocado à frente dos olhos nas grande
superfícies.
No geral o estudo diz que os
consumidores nacionais preferem o
produto nacional.

Os consumidores
nacionais preferem
o produto nacional

Não temos
dificuldade em
vender o produ-
to convencional
mas queremos
uma valorização
superior
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Para ser
rentável
um apicul-
tor tem de
produzir 18
quilos de
mel por
colmeia

VC: Então a entrada de mel
estrangeiro (nomeadamente
chinês) não é preocupante?

MG: Aquela franja dos 40% em falta
na Europa temos de ser nós a produzi-
la para os méis chineses de baixa
qualidade não entrarem. Temos
informação oficial de que este ano até
setembro entrou mais mel da China na
Europa do que nos últimos cinco.  Não
acredito que esse mel tenha grande
influência no nosso mercado mas não
deixa de ser preocupante e o que
podemos fazer para combater é
produzir mais.

VC: E a quota de exportação, é
significativa?

MG: Do panorama nacional o nosso
principal mercado é a Alemanha
(80%). O mel é vendido para grandes
embaladores que depois exportam
para todo o mundo.

VC: A colmeia padrão em Portugal
produz aquilo que é a sua
capacidade?

MG: As técnicas existentes permitem
que a colmeia produza de acordo com
o que queremos. O nosso objetivo não
é ter a colmeia numa capacidade
máxima mas sim numa produção
equilibrada e preocupada com o meio
ambiente, por isso é uma produção
extensiva e mesmo assim há potencial
para produzir mais.

VC: A nível sanitário, como está a
situação da varroa?

MG: Hoje não há autoridade moral
para criticar pois existem todos os

meios e ajudas para tratamento da
doença. Além do mais há agora uma
diretiva comunitária de acordo com
a qual cada estado-membro terá um
inspetor sanitário nacional. Ou seja,
uma pessoa ligada à Direção Geral
de Veterinária para tratar
exclusivamente do setor apícola.

VC:  O apicultor pode vender mel
à porta de casa?

MG: O produtor primário produz
determinada quantia de acordo com
as regras das boas práticas apícolas.
Desse mel, pode vender 500 quilos
no local da produção, no concelho
dele ou limítrofes em todas as feiras
de artesanato. O restante pode
vender no mercado a um ajuntador,
um embalador ou um
estabelecimento. No produtor
primário o número de controlo é o
número de apicultor / produtor.
Um estabelecimento é um local
l icenciado para extracção e
transformação de mel que pode
extrair qualquer quantidade, de
produção própria ou de outros,
desde que faça toda a
rastreabilidade do produto e entre
nas regras normais de mercado e
licenciamentos.

Associadas às suas funções dentro da
instituição onde trabalha, a Escola
Superior Agrária de Bragança, onde é
docente e vice-coordenador do Centro de
Investigação de Montanha, Miguel Vilas-
Boas presta um apoio a nível de
investigação e desenvolvimento da
apicultura e que vai desde a atividade
particular, aos produtos da apicultura e
até ao apoio do conhecimento do próprio
mercado. Além da investigação esse apoio
materializa-se por exemplo em análises
laboratoriais, sendo todo este
conhecimento gerado depois transferido
para os alunos porque são eles que irão
mais tarde dar seguimento à atividade.

Um dos pontos referenciais é o modo de
produção biológico, que o investigador
apoia totalmente, vendo-o como um
caminho de proteção em relação ao
mercado externo.

Referir ainda  que Portugal, mais
concretamente Bragança, vai receber em
setembro de 2012  a reunião anual da
Comissão Internacional do Mel, uma
excelente oportunidade para reunir
especialistas e investigadores em
produtos da colmeia e promover o
intercâmbio de conhecimento, de
experiências e novas ideias nesta área
científica.

Modo de Produção
Biológico será uma
proteção em relação
ao mercado externo

Miguel Vilas-Boas,
docente da Escola
Superior Agrária de
Bragança e vice-
coordenador do Centro
de Investigação de
Montanha

APICULTURA

VC: Sabemos que a Federação
não é um organismo isolado, que
trabalhos e parcerias tem
desenvolvido?

MG: A Federação tem as portas
abertas a todos quantos  proponham
parcerias, sejam universidades,
escolas, institutos, etc. Por exemplo,
com a Universidade de Évora e uma
associação filiada da Federação
desenvolveu-se um projeto para o
melhoramento da nossa raça de
abelha autóctone. Com a Universidade
do Algarve está em curso um trabalho
que prevê a certificação de um
produto local, a água-mel,
objetivando-se que esse produto seja
uma mais-valia para os apicultores por
essa via. Mas há muitos outros, tanto
internos como europeus por exemplo
na definição de parâmetros para a
comercialização de pólen e geleia real,
e até com outros continentes, como é
o caso da Guiné para a produção de
cera.

A média do
pequeno
apicultor
não profis-
sional são
25 colmeias
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