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Instituto Superior Técnico vence maratona de programação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/11/2011
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URL: http://www.oje.pt/suplementos/emprego-e-formacao/breves/instituto-superior-tecnico-
vence-maratona-de-programacao

 

15/11/11, 00:02

 

 OJE

 

 A equipa do Instituto Superior Técnico - Lutadores do Foo - composta pelos alunos Raúl Penaguião

(Licenciatura em Matemática Aplicada e Computação), Rafael Schimassek (Licenciatura em Engenharia

de Informática e Computadores) e Francisco Huhn (Mestrado em Engenharia Aeroespacial), venceu a

Maratona Inter-Universitária de Programação (MIUP) de 2011.

 

 A competição foi disputada na Universidade do Algarve, tendo contado com a participação de 17

equipas de várias universidades portuguesas. Cada equipa tinha nove problemas para resolver

criando, para cada um deles, um programa de computador.
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Sagres recebeu Comemorações dos 551 anos da morte do Infante D. Henrique
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/11/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121981

 

Ontem, dia 13 de Novembro, assinalaram-se 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 celebração 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 Diretora Regional de Cultura, o Diretor 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 projetos do Estado Novo para o

Promontório de Sagres e, pelas 17h00, teve lugar um pequeno momento de convívio com um

magusto.

 

 Redacção/RS

 

 15:30 segunda-feira, 14 novembro 2011
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Conferência sobre mediação cultural em Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/11/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121990

 

O Instituto Português da Juventude (IPJ), em Faro, recebe, dias 10 e 11 de dezembro, uma

conferência sobre mediação cultural, sob o tema Em nome das artes ou em nome dos públicos, que

contará com a presença de vários oradores e especialistas na área cultural.

 

 "Sem deixar de indagar mas sem respostas à vista, convidámos profissionais cujo dia a dia toca

nestas questões para, em conjunto com o público, refletirem sobre a importância e a validade da

mediação cultural", refere a organização, a cargo do Laboratório de Artes e Media do Algarve (LAMA).

 

 "De que modo as práticas artísticas contemporâneas, os centros culturais, os teatros e os museus

estão a lidar com as exigências e as necessidades dos seus públicos? A emancipação dos públicos é

verdadeiramente promovida ou é sobre a falta dela que se constrói a mediação cultural na

actualidade? Que grau de partilha e de participação é solicitado aos públicos espectadores? É a

interpretação do público uma forma de completar o objecto artístico? E onde começa a prática artística

com comunidades e termina a mediação cultural? É o mediador cultural um agente isento e

transparente ou a sua presença condiciona a interpretação dos objectos?", serão algumas das

perguntas alvo de discussão.

 

 O público será um "verdadeiro participante" deste evento, incluindo nos debates abertos, mesas

redondas, workshops e ainda num novo modelo de interação entre os participantes, speed meetings.

 

 António Branco (Universidade do Algarve), João Carrolo (Teatro Municipal de Faro), João de Brito

(LAMA), Maria Acaso Lopez-Bosch (Pedagogias Invisíveis), Pablo Martínez (CA2M), Raquel dos Santos

Arada (Culturgest) serão alguns dos oradores

 

 O custo de inscrição será de 25 euros, um bilhete único para os dois dias. Inscrições com nome,

idade, profissão e contacto telefónico para o endereço eletrónico producao.lama@gmail.com.

 

 Redacção/RS

 

 17:39 segunda-feira, 14 novembro 2011
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Sagres recebeu comemorações dos 551 anos da morte do Infante D. Henrique
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/11/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=21041&visual=8&id=0&print_article
=1

 

14-11-11

 

 Assinalaram-se, ontem, dia 13 de Novembro, os 551 sobre a morte do Infante D. Henrique (1394-

1460), 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 celebração 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 Diretora Regional de Cultura, o Diretor Regional de Educação e o Presidente da Câmara

Municipal de Vila do Bispo se dirigiram ao público, aludindo à vida e obra desta 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 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 projetos do Estado Novo para o

Promontório de Sagres e, pelas 17h00, teve lugar um pequeno momento de convívio com um

magusto.

 

 Algarve Primeiro: o seu mundo informativo
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UAlgarve debate desafios
do primeiro emprego
A Universidade do Algarve é uma das entidades
que acolhe a IIª Conferência Nacional sobre
o primeiro emprego, organizada pela Fórum
Estudante, com a colaboração do Gabinete
de Saídas Profissionais. Esta conferência tem
por objectivo auxiliar os estudantes e recém-
licenciados na procura eficaz do primeiro emprego
e decorrerá no dia 23 de Novembro. A iniciativa
conta com o patrocínio do Banco Santander Totta
e com o apoio da Ray Human Capital.
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Evento sobre «business angels» em Faro ultrapassou as expetativas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/11/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121949

 

O evento Dar a volta à crise, com os business angels, que decorreu na passada terça feira, 8, na

Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, "ultrapassou as expetativas" da organização, a

Federação Nacional de Associações de Business Angels (FNABA).

 

 O auditório principal da faculdade algarvia teve lotação esgotada, com cerca de 180 participantes,

que ouviram, durante algumas horas, vários quadros de empresas e representantes de instituições

públicas.

 

 Esta iniciativa, à semelhança de outras realizadas pelo país, inseriu-se na V Semana Nacional de

Business Angels, que visou "afirmar a importância dos business angels num momento crítico do nosso

país, como elementos chave na criação e expansão de empresas de elevado potencial de

crescimento".

 

 "A enorme adesão de empresários do Algarve mostra que o financiamento de projectos inovadores

por parte de empresários estabelecidos em estreita colaboração com a Universidade do Algarve pode

ser uma alavanca para se dar a volta à crise", refere a FNABA.

 

 Os responsáveis pretendem agora incrementar o número de business angels na região,

nomeadamente "aproveitando a comunidade estrangeira residente no Algarve", ter mais projetos e

empreendedores preparados para receber meios financeiros de investidores e capital de risco e

sensibilizar as entidades locais e regionais no sentido de criarem programas de apoio ao

empreendedorismo.

 

 Redacção/RS

 

 07:12 domingo, 13 novembro 2011
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Ser empreendedor em turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/11/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=47959

 

12-11-2011 9:00:00

 

 A Empreender Turismo, empresa especializada na criação e implementação de negócios na área do

turismo, vai promover acções de formação no IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional

dirigidas a desempregados do sector ou a quem queira ir trabalhar para esta área.

 

 Em termos globais, a consultora assume como missão "formar pessoas num espírito empreendedor,

de inclusão social e iniciativa económica, ajudando-as a descobrir o seu perfil e capacidade produtiva

para a montagem de negócios na área do turismo".

 

 No caso da acção no IEFP, cujo protocolo ainda terá de ser assinado, mais uma vez, o objectivo é

fornecer instrumentos aos formandos para serem mais eficientes na abordagem às empresas

empregadoras do sector turístico.

 

 O objectivo, diz Virgílio Machado, fundador da empresa, doutorado em Turismo pela Universidade de

Aveiro e professor na Universidade do Algarve, é "dar novo crédito e uma nova confiança às pessoas

para se dirigirem ao mercado de trabalho: quanto melhor for a forma de elas se apresentarem à

empresa mais a empresa o vai valorizar", sustenta.

 

 As acções serão gratuitas, dentro da perspectiva da empresa na área da inclusão social e da iniciativa

económica, e visam "melhorar a taxa de confiança e de crédito das pessoas nelas próprias".

 

 Outra das iniciativas da Empreender Turismo envolve a ACRAL - Associação do Comércio e Serviços

da Região do Algarve [accionista deste jornal] e passa pela realização de um plano de formação sobre

inovação e turismo no comércio, incluindo as componentes de imagem e comunicação, arquitectura e

urbanismo e indústrias criativas.

 

 "É necessário construir uma produção turística orientada para o comércio, seja nos centros históricos

ou nas zonas turísticas tradicionais de sol e mar. E cada comerciante deverá perceber que o turismo

se rege por sistemas e princípios que ele deve interiorizar no seu negócio", explica Virgílio Machado.
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 Segundo o economista, "tem havido uma certa falta de interligação entre o comércio e o turismo em

termos de planeamento e estratégia". E para os comerciantes - os principais prejudicados com essa

falta de interligação -, acrescenta, "é importante que saibam construir estratégias, individualmente ou

em conjunto, para terem uma produção turística mais sofisticada e eficiente".

 

 A acção de formação, além da ACRAL, deverá envolver escolas técnicas, quer de hotelaria e turismo

como de imagem e comunicação, assim como a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, da

Universidade do Algarve.

 

 Neste plano de formação, as indústrias criativas terão um papel "nos vários espaços onde pode haver

potencial para o turismo", refere o consultor.

 

 De acordo com Virgílio Machado, "as indústrias criativas fazem parte de espaços de negócios,

orientados para as pessoas e para potencializar o rejuvenescimento das cidades em termos

socioeconómicos". O objectivo é "potenciar a criação de micro-negócios nesses espaços, que nem

precisam de estar requalificados a 100 por cento, porque muitas vezes de bazares e de ruínas também

se conseguem fazer negócios na área do turismo".

 

 Conciliar ciência e economia

 

 A Empreender Turismo propõe-se ensinar métodos e processos e fornecer instrumentos para se ser

empreendedor em turismo.

 

 "Cada comerciante, engenheiro ou arquitecto tem de pensar o turismo de uma forma específica: nós

vamos tentar perceber onde a pessoa está, qual é o seu perfil, e como se pode orientar face ao seu

desafio ou ao grupo com quem interage, para conseguir ser bem sucedido no seu projecto empresarial

ou numa determinada iniciativa profissional", diz Virgílio Machado.

 

 Em cada sector de actividade, acrescenta, "o importante é saber como podem ser eficientes em

turismo: para isso temos medidas, instrumentos e métodos próprios para avaliar, posicionar e

movimentar os vários empreendedores".

 

 Outro desafio da empresa são os próprios projectos dos empreendedores. De acordo com o consultor,

"aí tratamos de toda a parte relacionada com a criação, implementação e angariação de parceiros para

o negócio".

 

 Além de académico, Virgílio Machado esteve ligado a uma empresa de construção civil durante 20

anos e foi consultor de empresas. "Faço a conciliação entre ciência e economia", conclui.
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Nata Design aposta no marketing digital
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/11/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121900

 

A empresa algarvia Nata Design reforçou os seus quadros numa estratégia de internacionalização para

outros mercados, através de uma maior oferta na área de marketing digital, colocando ao dispor das

empresas propostas nas áreas web e redes sociais.

 

 Com mais de sete anos de experiência em agências de publicidade nas áreas de gestão comercial e

de clientes, Sónia Rodrigues inicia agora um novo desafio profissional na Nata Design, para a

dinamização de projetos na área do marketing digital e a aquisição de clientes em novos mercados.

 

 Outras das novas caras da empresa é Maria Viana, formada este ano pela Universidade do Algarve

em Design de Comunicação, que concluiu o seu estágio académico na Nata e foi convidada a

permanecer como designer gráfico.

 

 A Nata Design trabalha nas áreas do design gráfico, equipamento, identidade corporativa, editorial,

web design, ilustração e publicidade e consultoria em comunicação.

 

 Redacção/RS

 

 07:05 sábado, 12 novembro 2011
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A15

Fortaleza de Sagres assinala 551 anos da morte do Infante mostrando projetos desde
os anos 60 | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/11/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=7148

 

Por Elisabete Rodrigues 12 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Património, Sagres, Vila do Bispo

 

 &nbsp

 

 As maquetes, fotografias e desenhos dos projetos para a Fortaleza de Sagres desde os anos 60 do

século XX vão estar patentes naquele monumento nacional a partir de domingo, dia 13 de novembro,

data em que se assinalam os 551 Anos da Morte do Infante D.Henrique.

 

 Trata-se da exposição Sagres: um lugar, um mito, um monumento, que abre às 16h30 de domingo

na Sala Multiusos do 1º andar do edifício principal da Fortaleza de Sagres.

 

 A mostra apresenta todos os projetos que foram feitos para a Fortaleza e em homenagem ao Infante,

desde os anos 60 até ao atual projeto, da autoria do arquiteto João Carreira, e nunca construído na

sua totalidade.

 

 Mas o programa cultural, preparado pela Direção Regional de Cultura do Algarve, que gere o

monumento, e pela Câmara de Vila do Bispo, começa às 10h30, com uma missa em memória do

Infante, na Igreja de Nossa Senhora da Graça, dentro da Fortaleza.

 

 Conceição Barão, responsável pela Fortaleza de Sagres, explicou ao Sul Informação que foi o próprio

Infante que deixou instituída esta missa no seu testamento, pelo que, nos últimos anos, em conjunto

com a paróquia de Sagres, se reativou a tradição.

 

 À tarde, às 15h00, serão exibidos, no auditório da Fortaleza, dois documentários de 1960: Henrique,

o Navegador, de João Mendes, e Portugal comemora a Morte do Infante D. Henrique, de Leitão de

Barros, sendo que ambos serão apresentados por Ana Soares, professora da Universidade do Algarve.
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 O documentário de Leitão de Barros é aquele que, durante muitos anos, foi exibido no auditório da

Fortaleza de Sagres, só que agora surge com uma nova: em cópia renovada e a cores. Antes, as

pessoas viam este filme a preto e branco. Aqui em Sagres, será a primeira vez que será exibido a

cores, revelou Conceição Barão.

 

 Por estar datado e até ser pouco rigoroso à luz do que atualmente se sabe sobre Sagres e o Infante,

esse documentário dos anos 60 já não é exibido. No auditório, quando há disponibilidade de pessoal, é

agora mostrado um filme de 10 minutos, que foi feito no âmbito do projeto de requalificação da

Fortaleza, denominado Sagres, a casa do Sonho.

 

 Às 17 horas, na Praça de Armas, se o tempo ajudar (mas as previsões indicam que não), ou noutro

local sob telha, terá lugar um magusto.

 

 No domingo, dia 13 de novembro, as entradas na Fortaleza serão gratuitas. Além disso, a Câmara de

Vila do Bispo disponibiliza um autocarro para transportar as pessoas que queiram deslocar-se até a

este monumento nacional para participar nas comemorações. Tudo boas razões para não faltar!

 

 Programa:

 

 10h30 | Missa ao Infante D. Henrique

 

 Local: Igreja de N.ª Sr.ª da Graça

 

 11h30 | Homenagem ao Infante D.Henrique

 

 Local: Sagres junto ao monumento

 

 15h00 | Exibição dos documentários de 1960

 

 Henrique, o Navegador, de

 

 Portugal Comemora a Morte do Infante D. Henrique, de

 

 Introdução e apresentação pela Prof.ª Doutora, Ualg.

 

 Local: Auditório

 

 16h30 | Exposição ' Sagres: Um lugar, um mito, um monumento.'

 

 Local: Sala Multiusos, 1ª andar
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 17h00 | Magusto

 

 Local: Praça de Armas
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Luís Costa profere a última aula: "As ideias que nunca vos direi"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/11/2011

Meio: CiênciaPT.net

URL: http://www.cienciapt.net/pt/index2.php?option=com_content&task=view&id=105101&p
op=1&page=0&Itemid=302

 

Escrito por CienciaPT

 

 11-Nov-2011

 

 Luís Costa foi director da ESECB, entre 1997 e 2000

 

 Licenciado em Serviço Social (1977) e em Sociologia (1980), Luís Costa obteve o grau de mestre em

Ciências da Educação em 1985. Fez provas públicas para Professor Coordenador na área da Sociologia

da Educação, em 1995, e, em 2006, obteve o Diploma de Estudos Avançados em Serviço Social. Foi

Assistente no Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa e no Instituto Universitário da Beira

Interior.

 

 Desde 1985, a sua carreira profissional foi dedicada à Escola Superior de Educação de Castelo Branco,

onde desempenhou inúmeros cargos, como a Coordenação de cursos de mestrado, a Direcção de

Departamento e, igualmente, o lugar de Director da ESECB, entre 1997 e 2000. Ainda no quadro das

actividades desenvolvidas no Instituto Politécnico de Castelo Branco, foi Presidente do Conselho

Científico da ESART entre 2004 e 2006.

 

 Foi, igualmente, Coordenador Institucional da Avaliação Interna do Instituto Politécnico de Castelo

Branco, entre 1996 e 1997. Desempenhou as funções de Presidente do Júri de aferição da estrutura e

exigência científica e pedagógica dos cursos de bacharelato e complementar, conferente do grau de

licenciado, em Serviço Social, da Escola Superior de Administração Pública do Instituto Superior

Politécnico de Macau. Foi Coordenador do Grupo de Acompanhamento e Avaliação Final do Plano de

Formação do Centro de Formação da Associação de Escolas do Concelho da Covilhã e avaliador

externo da Acção de Formação Contínua "A Área Escola - Projecto Educativo de Escola" da Escola

Superior de Educação da Universidade do Algarve. Foi, também, membro da Comissão de Ética do

Hospital Amato Lusitano (2001- 2005).

 

 Tem variadíssimas publicações na área da Sociologia da Educação, sendo destacar que é autor do

livro "Culturas e Escola - A Sociologia da Educação na Formação de Professores" e co-autor de "As
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Escolas e as Famílias em Portugal - realidade e perspectivas".
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Primeiro emprego em conferência nacional na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/11/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121910

 

A Universidade do Algarve é uma das entidades que acolhe, no próximo dia 23, a II Conferência

Nacional sobre 1.º Emprego, organizada pela Forum Estudante, com a colaboração do Gabinete de

Saídas Profissionais.

 

 Esta conferência tem por objetivo auxiliar os estudantes e recém-licenciados na procura eficaz do

primeiro emprego e decorrerá no anfiteatro 1.5 do Campus da Penha.

 

 Com conferencistas especializados, os participantes terão oportunidade de ouvir profissionais de

recursos humanos, bem como consultores de recrutamento e empresários de sucesso. Esta iniciativa

conta com o patrocínio do Banco Santander Totta e com o apoio da Ray Human Capital.

 

 A participação é gratuita, mas a inscrição é obrigatória em http://www.univ.forum.pt ou

http://www.emprego.forum.pt. Todos os participantes terão oferta do Kit do Primeiro Emprego.

 

 Redacção/RS

 

 07:32 sexta-feira, 11 novembro 2011
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Ricardo Claro
ricardoc.postal@gmail.com

MAIS DE UM ANO foi quanto 
os alunos do curso de Dietéti-
ca e Nutrição da Universidade 
do Algarve (UAlg), que foram 
apanhados pela reforma de 
Bolonha, tiveram de esperar 
que a Universidade e a Auto-
ridade Central do Sistema de 
Saúde (ACSS) se entendessem 

para poderem aceder ao títu-
lo que lhes permite exercer a 
profi ssão, a cédula profi ssional 
de técnico de diagnóstico e te-
rapêutica.

Com a alteração do curso 
devido à implementação do 
Processo de Bolonha, a Uni-
versidade do Algarve alterou 
a denominação do mesmo e, 
de acordo com a ACSS, num 
despacho datado de Setem-

bro de 2010 a que o POSTAL 
teve acesso, com a nova de-
nominação o curso não esta-
va devidamente reconheci-
do “por despacho conjunto 
dos Ministérios do Trabalho 
e da Solidariedade, da Saúde 
e da Ciência e Tecnologia e 
Ensino Superior”, razão pela 
qual o organismo se recusou 
a emitir as cédulas aos alu-
nos algarvios.

DIETISTAS JÁ PODEM PEDIR CÉ-
DULAS O problema, que ao 
POSTAL o reitor da UAlg, João 
Guerreiro, classifi cou de “buro-
crático”, está resolvido desde 31 
de Outubro, data em que “a rei-
toria foi informada pela ACSS 
de que os alunos já poderiam 
solicitar a emissão das respecti-
vas cédulas”, afi rmou o respon-
sável pela instituição de ensino 
superior.

O POSTAL confi rmou entre-
tanto junto da ACSS a informa-
ção dada pela reitoria, tendo 
o organismo do Ministério da 
Saúde afi rmado que os alunos 
devem agora requerer nova-
mente a cédula profi ssional.

O reitor afirmou ainda ao 
POSTAL “congratular-se” pela 
resolução da questão, mas o 
que é certo é que licenciados 
pela Universidade do Algarve 
estiveram um ano sem pode-
rem aceder ao título que lhes 
permitia exercer legalmente a 
sua profi ssão.

ATRASO DE 12 MESES SEM RES-
PONSABILIDADES APURADAS 
Independentemente de se tra-
tar de um questão burocrática, 
como classifica o reitor, acres-
centando que “apenas a deno-
minação do curso foi alterada, 
mantendo-se as competências 
dos alunos formados na UAlg”, 
e independentemente da res-
ponsabilidade pela demora de 
um ano na resolução da ques-
tão, o que é facto é que durante 

mais de 12 meses e no exacto 
momento a que acediam pela 
primeira vez ao mercado de 
trabalho, os profi ssionais forma-
dos na instituição universitária 
algarvia não podiam exercer le-
galmente a respectiva profi ssão, 
um atraso e respectiva respon-
sabilidade que ninguém pare-
ce querer assumir ou explicar 
cabalmente.

De acordo com o blog UAlg 
Profunda, a directora do curso 
Mónica Caixinha limitou-se a 
informar os ex-alunos que se 
encontravam sem acesso às cé-
dulas da possibilidade de a elas 
acederem com um lacónico e-

mail em que se limita a dizer 
“Caros colegas, Venho desta 
forma informar que a Univer-
sidade do Algarve já conseguiu 
fi nalmente desbloquear esta si-
tuação das cédulas profi ssionais. 
Dado que tivemos conhecimen-
to que até à data, apenas um re-
duzido número de licenciados 
solicitaram a cédula profi ssio-
nal à Administração Central 
do Sistema de Saúde (ACSS), é 
importante que o façam com 
a maior urgência, uma vez que 
até à entrada em funcionamen-
to da Ordem dos Nutricionistas 
e Dietistas, quem pode passar as 
cédulas é a ACSS”.

Dietistas esperam mais de um ano 
para poderem exercer legalmente
Alunos do curso de Dietética e Nutrição da Universidade do Algarve só agora conseguiram acesso à cédula profi ssional 
que permite exercer a profi ssão

D.R.

Reitor diz que atraso se deveu a problema burocrático

Página 22



A23

Postal do Algarve   Tiragem: 8468

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 28,25 x 17,53 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38498547 11-11-2011

Ricardo Claro
ricardoc.postal@gmail.com

Cento e quarenta e três foi 
o número de escolas galardo-
adas no âmbito do Programa 
Escola Activa, no ano lectivo 
2010/2011, no Algarve.

Das 219 escolas que cons-
tituem o universo de escolas 
passíveis de serem abrangidas 
actualmente pelo programa, 
escolas do pré-escolar e dos 
primeiro, segundo e tercei-
ro ciclos do ensino básico, 
155 integram já actividades 
desenvolvidas no âmbito do 
Escola Activa, um programa 
implementado em parceria 
com a Administração Regio-
nal de Saúde do Algarve (ARS 
Algarve), Direcção Regional 
de Educação (DREAlg), Uni-
versidade do Algarve e pelas 
escolas, que visa combater a 

obesidade nas crianças.

Os ObjectivOs Ao POSTAL, 
Eduardo Fernandes, respon-
sável regional pelo programa, 
salienta a importância do mes-
mo, que visa, diz, “alterar a ati-
tude dos alunos destes níveis 
de ensino simultaneamente 
ao nível comportamental mas 
também da consciência”.

De acordo com Eduardo 
Fernandes, “as escolas desen-
volvem ao longo do ano várias 
iniciativas que alertam, cons-
ciencializam e combatem na 
prática os comportamentos 
que podem determinar a ca-
minhada dos jovens para a 
obesidade infantil”, depois, 
refere, “os resultados comu-
nicados pelas escolas são ava-
liados pela Universidade do 
Algarve, que os classifica para 
a atribuição dos galardões Es-

cola Activa”. “Trata-se de um 
reconhecimento simbólico do 
esforço das escolas”, conclui o 
responsável.

O objectivo de fomentar 
a actividade física e promo-
ver hábitos de vida saudável 
junto das crianças da região 
vale o esforço e o auditório da 
DREAlg acolheu a cerimónia 
de entrega dos galardões que 
classificam as escolas com as 
bandeiras de bronze, prata, 
ouro e platina.

Alberto Almeida, director 
Regional da Educação, aprovei-
tou o momento para agradecer 
“o empenho de todos os pro-
fissionais envolvidos na dina-
mização e implementação do 
projecto” nas várias escolas da 
região, a que se seguiu a apre-
sentação da nova plataforma 
do programa na internet, que 
permitirá uma melhor moni-

torização da evolução do pro-
grama já neste ano lectivo.

seis escOlas levam galar-
dãO máximO Seis escolas ga-
nharam este ano o Galardão 
Platina, seguindo-se 23 esco-
las com o Galardão Ouro, 51 
com o Galardão Prata e 63 es-
colas com o Galardão Bronze, 
distribuídas pelos 16 conce-
lhos algarvios.

N o  a n o  l e c t i v o  d e 
2010/2011, verificou-se um 
aumento significativo do nú-
mero de alunos inscritos no 
projecto, passando de cerca 
de 20 mil alunos para perto 
de 31.150.

O ex-presidente da ARS Algar-
ve, Rui Lourenço, na sua inter-
venção, agradeceu o empenho 
de todos e destacou o facto do 
projecto ser considerado uma 
boa prática a nível da Rede de 
Regiões Europeias para a Melho-
ria da Saúde dos Cidadãos e dis-
tinguido a nível nacional com o 
primeiro Prémio do Hospital do 
Futuro em 2009. 

De acordo com os estudos 
do Sistema Europeu de Vigi-
lância Nutricional Infantil da 

Escolas combatem obesidade infantil
Escola Activa continua a ser uma aposta apesar dos dados na região serem positivos

Rui Lourenço destacou a importância do projecto

d.r.

Organização Mundial da Saú-
de, divulgados em Julho deste 
ano a prevalência de obesida-
de infantil no Algarve desceu 
mais de 14 pontos percentu-

ais de 2006 a 2008, tendo a 
região a taxa mais baixa em 
termos de excesso de peso, 
pré-obesidade e obesidade a 
nível nacional.
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À espera

O Processo de Bolonha e a burocracia 
portuguesa deixaram os dietistas formados 
na Universidade do Algarve mais de um 
ano à espera da cédula profi ssional 
(Ler pág. 3).So

be
 &

 d
es

ce À espera

O Processo de Bolonha e a burocracia 
portuguesa deixaram os dietistas formados 

Boa energia

A Câmara de Olhão está a apostar
na energia solar, numa medida que ajuda
o ambiente e as contas da autarquia 
(Ler pág. 9).

Boa energia

A Câmara de Olhão está a apostar
na energia solar, numa medida que ajuda
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Ricardo Claro
ricardoc.postal@gmail.com

A UNIVERSIDADE DO ALGARVE 
foi palco da terceira reunião 
do Projecto KnowInG (acróni-
mo inglês para Conhecimento, 
Inteligência e Inovação para 
um Crescimento Sustentável), 
onde as delegações dos vários 
países aproveitaram o mo-
mento para decidir as estraté-
gias de comunicação e os pró-
ximos eventos a desenvolver 
pela rede de participantes.

Este projecto, apresentado 
pela primeira vez em Roma 
e  lançado no terreno em Pa-
lermo, foi criado no âmbito 
do programa europeu MED 
e visa o estabelecimento de 
redes de cooperação transna-
cionais na região do mediter-
râneo, com vista à promoção 
de políticas e práticas inova-
doras em sectores da econo-
mia do conhecimento.

A reunião realizada no Al-

garve pelo CRIA – Centro Regio-
nal para a Inovação do Algarve 
acolheu os representantes dos 
cinco países que integram o 
projecto, Espanha (Valência), 
Grécia (Itaca), Itália (Lázio, 

Lombardia, Sicília e Calábria), 
Inglaterra (Cambridge) e Por-
tugal (Algarve).

REUNIÃO AFINA ESTRATÉGIA DO 
PROGRAMA De acordo com Ma-

ria Cabral, que divide a coor-
denação científi ca do KnowInG 
com uma representante da 
Universidade de Cambridge, “a 
reunião gerou um conjunto de 
decisões determinantes para o 
prosseguimento dos trabalhos 
da rede”. 

Ficaram delineados a estraté-
gia de divulgação do programa, 
“com uma aposta focalizada 
no público jovem” e o slogan 
do projecto que Maria Cabral 
avançou ao POSTAL, “A tua cria-
tividade é o nosso futuro”.

Defi nido fi cou ainda o lança-
mento de um concurso para a 
criação de um argumento para 
um vídeo-jogo a ser apresenta-
do no Congresso do KnowInG 
que decorrerá em Itaca e onde 
se realizará em simultâneo 
uma feira de vídeo-jogos.

REGIÕES DEFINEM ÁREAS PRIO-
RITÁRIAS DE TRABALHO No âm-
bito dos parceiros do projecto, 
onde a Universidade do Algarve 

e a de Cambridge são as únicas 
instituições de ensino superior, 
a região da Lázio dedicar-se-á 
ao desenvolvimento da área da 
indústria da moda, enquanto 
Valência apostará na área da 
Ecologia para a sustentabilida-
de económica e cultural. Ainda 
no âmbito da ideia base de 
desenvolvimento através da 
economia do conhecimento, 
Itaca aposta na área do Edu-
tainment, centrada na educa-
ção pelo entretenimento.

Na calha está também a cria-
ção, a muito breve trecho, de um 
help desck em todas as regiões 
integrantes do projecto que per-
mitirá conhecer os trabalhos em 
desenvolvimento em cada um 
dos países e as formas de coo-
perar com estes nas suas áreas 
de especialidade, criando uma 
verdadeira rede de partilha de 
conhecimento com efeitos prá-
ticos, nomeadamente a nível da 
interligação entre os investiga-
dores  e o sector empresarial .

Universidade aposta 
na economia do conhecimento
Projecto KnowInG reúne no Algarve pela primeira vez e decide estratégias

RICARDO CLARO

Maria Cabral, coordenadora científi ca do KnowInG
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Primeiro emprego em conferência nacional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/11/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=20982&visual=8&id=0&print_article
=1

 

10-11-11

 

 A Universidade do Algarve é uma das entidades que acolhe a II Conferência Nacional sobre 1º

Emprego, organizada pela Forum Estudante, com a colaboração do Gabinete de Saídas Profissionais.

 

 Esta conferência tem por objetivo auxiliar os estudantes e recém-licenciados na procura eficaz do

primeiro emprego e decorre no dia 23, no Anfiteatro 1.5 do Campus da Penha.

 

 Com conferencistas especializados, os participantes terão oportunidade de ouvir profissionais de

recursos humanos, bem como consultores de recrutamento e empresários de sucesso. Esta iniciativa

conta com o patrocínio do Banco Santander Totta e com o apoio da Ray Human Capital.

 

 A participação é gratuita, mas a inscrição é obrigatória em www.univ.forum.pt ou

www.emprego.forum.pt

 

 Todos os participantes terão oferta do Kit do Primeiro Emprego
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Universidade do Algarve promove encontros e seminários sobre o Mar Português | Sul
Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/11/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=7226

 

Por Sul Informação 10 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Mar, Universidade

 

 &nbsp

 

 O Encontro Mar Português - Conhecimento, Valorização e Desenvolvimento realiza-se nos dias 17 e

18 de novembro, no Auditório Vermelho (Edifício 9), no Campus de Gambelas, com o Alto Patrocínio

do Presidente da República.

 

 Assinalando o Dia Nacional do Mar, a Universidade do Algarve pretende fomentar uma maior reflexão

sobre o tema, estimulando o debate e originando iniciativas que contribuam para o fortalecimento do

papel do Oceano no desenvolvimento nacional.

 

 Além da secretária de Estado da Ciência Leonor Parreira e do secretário de Estado do Mar Manuel

Pinto de Abreu, o encontro conta também com as presenças de Tiago Pitta e Cunha, que proferirá uma

mensagem do Presidente da República, e do presidente do CRUP António Rendas. Integrarão ainda os

painéis do Mar Português vários investigadores das universidades portuguesas e dos laboratórios de

Estado

 

 Em paralelo, realiza-se hoje o Simpósio Margem Sul, Processos e Equilíbrios, no Anfiteatro Teresa

Júdice Gamito (edifício 1), no campus de Gambelas. Trata-se de uma iniciativa organizada pelo Centro

de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA), pelo Centro de Investigação sobre o Espaço e as

Organizações (CIEO) e pelo Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC).

 

 O evento pretende ser um fórum de apresentação dos trabalhos de investigação realizados por estes

centros na margem sul portuguesa, centrando-se em quatro alvos territoriais: Ria Formosa, Estuário

do Guadiana, Estuário do Arade e a interface oceano-continente do Algarve.
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 Neste âmbito decorre também o Seminário Professor José Pinto Peixoto, no dia 16 de novembro, no

Anfiteatro Verde (edifício 8), que abordará o Ciclo da Água: do oceano à nossa mesa, com o objetivo

de analisar a situação dos recursos hídricos no Algarve. A iniciativa é organizada pelo Centro de

Ciências do Mar. Mais informações em: www.ccmar.ualg.

 

 O Encontro Mar Português - Conhecimento, Valorização e Desenvolvimento tem entrada livre,

mediante inscrição para o endereço: gcomunicacao@ualg.pt.

 

 Consultar programa aqui.
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UAlg acolhe conferência nacional sobre 1?emprego
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/11/2011

Meio: Universia.pt

URL: http://noticias.universia.pt/vida-universitaria/noticia/2011/11/11/887305/ualg-acolhe-
conferencia-nacional-1emprego.html

 

11/11/2011

 

 A Universidade do Algarve é uma das entidades que acolhe a II Conferência Nacional sobre 1º

Emprego, organizada pela Forum Estudante, com a colaboração do Gabinete de Saídas Profissionais.

 

 Foto: Universidade do Algarve

 

 Os participantes terão oportunidade de ouvir profissionais de recursos humanos, bem como

consultores de recrutamento e empresários de sucesso

 

 Esta conferência tem por objetivo auxiliar os estudantes e recém-licenciados na procura eficaz do

primeiro emprego e decorrerá no dia 23, no Anfiteatro 1.5 do Campus da Penha.

 

 Com conferencistas especializados, os participantes terão oportunidade de ouvir profissionais de

recursos humanos, bem como consultores de recrutamento e empresários de sucesso. Esta iniciativa

conta com o patrocínio do Banco Santander Totta e com o apoio da Ray Human Capital.

 

 A participação é gratuita, mas a inscrição é obrigatória em www.univ.forum.pt ou

www.emprego.forum.pt

 

 Fonte: Universidade do Algarve
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Biologia e Música em conferência e concerto na Ualg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/11/2011

Meio: Universia.pt

URL: http://noticias.universia.pt/tempo-livre/noticia/2011/11/11/887180/biologia-e-musica-
em-conferencia-e-concerto-na-ualg.html

 

11/11/2011

 

 O compositor Jaime Reis apresenta às 17h30 do dia 18 de novembro a conferência "Modelos

Biológicos aplicados à Composição Musical", seguida de um concerto comentado de duas composições

suas (Calmodulin Synthesis e Lysozyme Synthesis).

 

 Foto: Universidade do Algarve

 

 Este evento terá lugar no Grande Auditório do Campus de Gambelas e integra-se no ciclo de

seminários do Centro de Biomedicina Molecular e Estrutural (CMBE) ao qual se juntou a Sociedade

Portuguesa de Biofísica.

 

 Aberta a todos os interessados, esta conferência-concerto será seguida de um Porto de Honra,

proporcionando uma conversa informal com o compositor, intérpretes e cientistas.

 

 Sobre as peças

 

 Calmodulin Synthesis (2002), para cinco percussionistas e Lysozyme Synthesis (2003), para piano,

são duas peças de um ciclo, cuja estrutura é parcialmente baseada no processo de síntese proteica.

 

 A conversão da informação do código genético em função biológica útil, desempenhada pelas

proteínas, é um processo caracterizado por uma complementaridade constante.

 

 Também nestas peças a complementaridade existe repetidamente. Está presente sob diferentes

formas, em parâmetros como o ritmo (e tempi, ainda que em menor grau), dinâmica, timbre

(articulação), alturas, e harmonia.

 

 Será o maestro Pedro Pinto Figueiredo a dirigir Calmodulin Synthesis. Já a peça Lysozyme Synthesis

será tocada pela pianista Ana Telles, em estreia nacional.
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 Este ciclo foi apresentado ao público pela primeira vez numa conferência em Darmstadt (Alemanha,

2004). Desde então, a peça de piano foi estreada na Áustria (Graz, 2005), onde Jaime Reis foi o

compositor convidado e o ciclo foi tema de conferências e seminários em vários países, tais como

França, Japão, Espanha e Brasil.

 

 Fonte: Universidade do Algarve
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Universidade do Algarve acolhe II Conferência Nacional sobre 1º Emprego
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/11/2011

Meio: Avezinha.com

URL: http://www.jornalavezinha.com/breakingnews/news.asp?Id=822

 

10-11-2011 18:21

 

 A Universidade do Algarve é uma das entidades que acolhe a II Conferência Nacional sobre 1º

Emprego, organizada pela Forum Estudante, com a colaboração do Gabinete de Saídas Profissionais.

Esta conferência tem por objetivo auxiliar os estudantes e recém-licenciados na procura eficaz do

primeiro emprego e decorrerá no dia 23, no Anfiteatro 1.5 do Campus da Penha.

 

 Com conferencistas especializados, os participantes terão oportunidade de ouvir profissionais de

recursos humanos, bem como consultores de recrutamento e empresários de sucesso. Esta iniciativa

conta com o patrocínio do Banco Santander Totta e com o apoio da Ray Human Capital.

 

 A participação é gratuita, mas a inscrição é obrigatória em www.univ.forum.pt ou

www.emprego.forum.pt

 

 Todos os participantes terão oferta do Kit do Primeiro Emprego.
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Foram 11 as escolas de Lagos 
recentemente distinguidas 
com Galardões do Progra-
ma Escola Ativa 2010/2011 
(2 Galardões Prata e 9 Galar-
dões Bronze), distinção que 
considera o município um 
exemplo de boas práticas no 
âmbito do trabalho multidis-
ciplinar que desenvolve jun-
to das escolas de 1.º ciclo e do 
pré-escolar público do conce-
lho.

O Projeto Escola Activa, 
cujo município de Lagos foi 
pioneiro na sua implementa-
ção ainda que com outra de-
signação, surgiu no âmbi-
to do Programa Regional de 
Combate à Obesidade In-
fantil na Região do Algarve, 
através da Escola Superior de 
Educação e Comunicação da 
Universidade do Algarve, e 
consiste num conceito inte-
grado de promoção e adesão 
à atividade física e desportiva 
nas escolas do 1.º ciclo e pré-
escolar da região, com o obje-
tivo de melhorar a qualidade 
e a quantidade da prática dos 
alunos, através de estratégias 
cognitivo-comportamentais, 
e da sensibilização de toda a 
comunidade educativa para a 
problemática do sedentaris-
mo infantil.

É implementado pela Di-
reção Regional de Educação 
do Algarve (DREAlg), a Di-
reção Regional do Algarve 
do Instituto do Desporto de 
Portugal IP, a Administração 
Regional de Saúde do Algar-
ve IP e as 16 autarquias da re-
gião.

Em Lagos, foram 11 as 
escolas distinguidas com este 

Galardão: 2 com Bandeira 
de Prata (EB1 da Luz e EB1 
Bensafrim) e 9 com Bandei-
ra de Bronze (EB1 Santa Ma-
ria, EB1 Bairro Operário, 
EB1 nº3 de Lagos, EB nº 1 
de Lagos, EB1/JI da Amei-
jeira, EB1 do Chinicato, EB 
Sargaçal, EB Meia Praia e EB 
2/3 das Naus).

Sublinhe-se que, no âm-
bito deste projeto, 2382 alu-
nos de Lagos foram ava-
liados. O resultado dessa 
avaliação antropométrica, se-
gundo os resultados forne-
cidos pela DREAlg, mostra 
que 1 por cento desses alunos 
sofre de magreza extrema, 7 
por cento de obesidade e os 
outros 92 por cento encon-
tram-se nas zonas «saudável» 
e de «pré-obesidade». Ainda 
de acordo com esta avaliação, 
a faixa etária onde se obser-
vam maiores níveis de obesi-
dade é no 1º ciclo, em crian-
ças dos 6 aos 10 anos.

Ainda no que diz respei-
to a esta iniciativa, refira-se 
que, em Lagos, a coordena-
dora do projeto Júlia Espírito 
Santo, foi igualmente distin-
guida com um diploma pela 
forma como participou «em-
penhadamente e com inicia-
tiva» no programa. Este pro-
jeto integra ainda ações de 
sensibilização alimentar nas 
escolas, em parceria com o 
Centro de Saúde, destina-
das, especialmente, a encar-
regados de educação. Existe 
também o encaminhamen-
to de alunos que sofram de 
obesidade ou magreza extre-
ma para consultas gratuitas 
de acompanhamento familiar 

de âmbito nutricional e pres-
crição de atividade física, no 
Centro de Saúde de Lagos. 
Será também de mencionar, 
a propósito do âmbito deste 
projeto, que a promoção da 
atividade física faz também 
parte integrante de projetos 
municipais como a «Motrici-
dade Infantil», a «Expressão e 
Educação Físico-Motora» ou 
as «Atividades de Enriqueci-
mento Curricular».

No que diz concretamen-
te respeito ao Projeto Esco-
la Ativa, e em termos gerais, 
foram distinguidas 143 esco-
las da região algarvia com a 
atribuição de uma Bandeira - 
Platina, Ouro, Prata ou Bron-
ze, de acordo com a pontua-
ção obtida, tendo em conta as 
ações e atividades desenvol-
vidas ao longo do ano letivo 
com o objetivo de fomentar 
a atividade física e promover 
hábitos de vida saudável jun-
to das crianças da região. Fo-
ram premiadas 6 escolas com 
o Galardão Platina, seguin-
do-se 23 escolas com o Ga-
lardão Ouro, 51 escolas com 
o Galardão Prata e 63 escolas 
com o Galardão Bronze, dis-
tribuídas pelos 16 concelhos 
algarvios.

De acordo com DRE-
Alg há a destacar o facto de, 
no ano letivo de 2010/2011, 
ter-se verificado um aumen-
to significativo do número 
de alunos inscritos no Proje-
to Escola Ativa, passando de 
cerca de 20 mil alunos para 
cerca de 31.150, englobando 
47 Agrupamentos de Escolas, 
quase a totalidade das escolas 
dos 16 concelhos do Algarve.

Escolas de Lagos distinguidas
com Galardões Escola Ativa
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G R A M O F O N E G 
Tudo em família
António Eusébio, presidente da Câmara Municipal de São Brás de 
Alportel, sai no final do mandato e adivinhem só quem se prepara 
para o substituir – Rui Eusébio.

O outro Eusébio, irmão do presidente, vai candidatar-se pelo PSD 
e assim fica tudo em família. PS e PSD formam o centrão e só têm que 
distribuir os lugares políticos.

António Eusébio, um socialista quase laranjinha, aguarda que o 
seu amigo Macário Correia cumpra a promessa de lhe arranjar um lu-
gar na Algar, dando ele duas garantias – uma de que não se candida-
ta à Câmara de Faro e a outra que apoia a candidatura do irmão a São 
Brás de Alportel.

Televisão
O Algarve vai ter uma televisão regional. A iniciativa partiu da Câ-
mara de Portimão, que já mandou fazer um estudo de mercado, mas é 
apenas para justificar a decisão política que já está tomada. 

A TA – Televisão Algarve (para não se confundir com TVA – Te-
levisão de Angola) ficará sediada no Pavilhão Arena e terá uma de-
legação no Parque das Cidades. Dinheiro não falta para este investi-
mento, pois irá chegar dentro de uns dias num carro de fórmula um 
ao autódromo de Portimão. 

Ao que consta só existe um pequeno problema – quem irá ser o 
diretor de informação? Uma das hipóteses é Miguel Freitas, mas há 
quem defenda que ele fica melhor como apresentador da Casa dos Se-
gredos do PS, um programa que irá rivalizar com os Ídolos do PSD. 

Prenda aos músicos
A Associação Recreativa e Cultural de Músicos, de Faro, finalmente 
vai ter um lugar para dar música ao presidente da Câmara. As insta-
lações do IPJ – Instituto Português da Juventude (mais um organis-
mo que vai acabar) são a prendinha de Natal que o Governo vai en-
tregar a esta instituição.

Luís Coelho não podia estar mais satisfeito porque assim poderá 
demolir as instalações dos músicos  e ali construir um resort de luxo 
em plena baixa de Faro.

A oferta não é ingénua, uma vez que os músicos vão ficar incum-
bidos de interpretar o Hino do Algarve, que Macário Correia tem me-
tido dentro da gaveta à espera que haja um violinista capaz de execu-
tar as suas notas musicais.

À terceira
O presidente da JSD do Algarve Bruno Inácio é um dos que está 
na lista de nomeações para cargos da administração central – já 
viu por duas vezes o seu nome ser preterido, mas à terceira pa-
rece que é de vez.

A nova administração, que irá para a CCDR, conta com 
o jovem para liderar a equipa de marketing, o mesmo será 
dizer – ele será o responsável pela propaganda do Gover-
no no Algarve.

A ex-deputada Antonieta Guerreiro, que foi em-
purrada para fora da lista de deputados, está tam-
bém a piscar o olho a esse lugar, e quem 
terá de decidir é sempre o mesmo 
– Mendes Bota.

Faria troika
João Faria já está de saída da CCDR – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, mas 
desenganem-se os autarcas que esperavam vê-lo pelas costas. Este quadro da União Europeia vai integrar a equi-
pa de consultores da troika em Portugal e será ele que, em vez de obedecer ao ministro que o tutelava, passa a fis-
calizá-lo e a dar-lhe ordens.

No Algarve há pelo menos dois autarcas do PSD que tinham jurado que lhe davam um pontapé de escada abai-
xo, mas eis que o feitiço se virou contra o feiticeiro. 

João Faria já fez a carta de despedida, deixando no final um recado: esperem pela pancada!

Um bruxo
A Universidade do Algarve está mesmo a precisar de um bruxo para a 
salvar do feitiço que lhe lançaram. Não tem alunos, falta dinheiro e os 
professores estão ameaçados de depedimento.

A magia surgiu agora através da médium Janet Parker que veio à 
Universidade falar com as almas perdidas. É uma médium ingle-

sa, mas que consegue falar com os mortos portugueses através de 
uma tradutora (que não é médium). Ficou-se a saber que o pes-

soal que já morreu está insatisfeito com o que por cá se passa, mas 
continuam a ser telespetadores da TVI – a nossa televisão é vista no 

além e os anjinhos são candidatos a alunos da UAlg no curso de parap-
sicologia, ministrado por telepatia mediúnica.

Inquérito
O Governo decidiu, depois da tempestade, mandar fazer um inquérito ao que se passou no ae-
roporto de Faro para saber de que lado soprou o vento. 

Se a conclusão for, como se espera, que o vento veio de Espanha, então é sinal de que 
houve influência dos socialistas de Zapatero, que, assim, conseguiram desviar os aviões 
para Sevilha. Mas se a conclusão for que o vento afinal veio de Leste, então aí está a ra-
zão para não desviar aviões para o aeroporto comunista de Beja. Depois de tudo ponde-
rado, se o resultado final concluir que só foi chuva sem vento, obviamente será arquiva-
do o processo de inquérito. Página 40
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A Câmara Municipal, o 
Agrupamento Vertical de 
Escolas Neves Júnior e a 
Associação Algarvia de 
Pais e Amigos de Crianças 
Diminuídas Mentais en-
quanto parceiros no Projec-
to «Prevenção de Bullying 
na vida escolar», candida-
tura aprovada no âmbito 
do Programa de Aprendi-
zagem ao Longo da Vida 
– Projecto Comenius, rece-
bem durante esta semana 
os lituanos da Região Ad-
ministrativa de Birzai, que 
se constituíram parceiros 
deste projecto.

A agenda de trabalhos 
incluí um Seminário In-
ternacional subordinado ao 
tema «Os Desafios do Futu-

ro - Cidadania vs. Bullying: 
Questões e Perspectivas» a 
realizar a 10 de novembro, 
com início pelas 09h30 no 
auditório 1.5 da Univer-
sidade do Algarve – Cam-
pus da Penha.  Esta inicia-
tiva possibilita o debate de 
questões fulcrais relacio-
nadas com o bullying, bem 
como a apresentação de 
medidas preventivas, de-
vidamente fundamentadas 
em perspectivas que pri-
vilegiam a importância da 
cidadania. Trata-se de um 
debate actual e que cada 
vez mais preocupa encarre-
gados de educação e crian-
ças mais despertas para esta 
realidade.  Este seminário é 
de entrada livre.

Bullying nas escolas 
tem debate em Faro
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Conferência sobre primeiro emprego
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/11/2011

Meio: Destak.pt

Jornalistas: Patrícia Susano Ferreira

URL: http://www.destak.pt/artigo/110446-conferencia-sobre-primeiro-emprego

 

Algarve

 

 10 | 11 | 2011   17.34H

 

 A Universidade do Algarve é uma das entidades que acolhe a II Conferência Nacional sobre Primeiro

Emprego, organizada pela Forum Estudante, com a colaboração do Gabinete de Saídas Profissionais.

 

 A iniciativa tem por objectivo auxiliar os estudantes e recém-licenciados na procura eficaz do primeiro

emprego e decorrerá no dia 23 de Novembro, no Anfiteatro 1.5 do Campus da Penha.

 

 Com conferencistas especializados, os participantes terão oportunidade de ouvir profissionais de

recursos humanos, bem como consultores de recrutamento e empresários de sucesso. O evento conta

ainda com o patrocínio do Banco Santander Totta e o apoio da Ray Human Capital. A participação é

gratuita, mas a inscrição é obrigatória emou

 

Patrícia Susano Ferreira |
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Bolsa de Técnico de Investigação II (m/f) (10-11-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/11/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=45838&bl=1&viewall=true

 

Centro de Ciências do Mar do Algarve

 

 Referência: CCMAR/BTI/0051/2011

 

 Área científica genérica: Biological sciences

 

 Resumo do anúncio:

 

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

Investigação, no âmbito do projecto PTDC/MAR/098069/2008, designado por "Mudanças de sistemas

dominados por ervas marinhas para sistemas dominados por algas" financiado pela Fundação para a

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

 

 1) Realizar a monitorização durante o inverno de prados INVASEA seagrass e processar todas as

amostras necessárias assim como os respectivos dados.

 

 2) Realizar experiencias no laboratório examinando o papel de condução de nutrientes e os níveis de

luz para a aptidão da ervas marinhas Zostera marina, Z. noltii e Cymodocea nodosa, bem como as

algas Gracilaria vermiculophylla, Gracilariopsis sp e Ulva sp.

 

 3) Realizar experiências de curto prazo de absorção de nutrientes com algas nativas e algas

invasores.

 

 4) Organização e Gestão do banco de dados.

 

 : Doutor Aschwin Hillebrand Engelen (Investigador no CCMAR)

 

 1.       Licenciatura na área da biologia ou equivalente;

 

 2.       Carta de condução;
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 3.       Fluência em Inglês, escrito e falado.

 

 :

 

 Para a seriação dos candidatos serão aplicados os seguintes critérios:

 

 1.                  Nota de Licenciatura (25%).

 

 2.                  Domínio geral de técnicas e métodos de amostragem e ecologia experimental de ervas

e macroalgas marinhas (25 %).

 

 3.                  Experiência na execução de experiências de crescimento e absorção de nutrientes com

ervas e macroalgas marinhas (25%)

 

 4.                  Experiência na quantificação da atividade enzimática em ervas e macroalgas marinhas

(20%)

 

 5.                  Experiência em medições do metabolismo do ecossistema marinhos (5%)

 

 Será dada preferência a quem possuir a experiência necessária ao desenvolvimento do trabalho, em

particular nos métodos de trabalho de campo e de laboratório envolvendo ervas marinhas e

macroalgas.

 

 Duração de 6 meses, com início previsto para Janeiro de 2012, em regime de exclusividade, conforme

regulamento de formação avançada de recursos humanos da FCT eme regulamento de bolsas de

investigação cientifica do CCMAR em.

 

 A bolsa poderá ser eventualmente renovada por períodos adicionais até um máximo total de 12

meses.

 

 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).

 

 De 22 de Novembro de 2011 a 06 de Dezembro de 2011.

 

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

incluir carta de motivação (escrita em Inglês), 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 referências.
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 As candidaturas devem ser enviadas com a Refª CCMAR/BTI/0051/2011 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 Aschwin Hillebrand Engelen, Investigador no CCMAR (presidente do júri), Professor Doutor Rui

Orlando Pimenta Santos, Prof. Associado c/Agregação na Universidade do Algarve e investigador no

CCMAR (vogal), Doutora Susana Cabaço, Bolseira no CCMAR (vogal).

 

 Faro, 07 de Novembro de 2011

 

 Email:

 

 Website:

 

 (Publicado ema 09-11-11)

 

 [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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Dicas para o fim de semana
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/11/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=47948

 

10-11-2011 14:09:00

 

 Dança contemporânea, música pop, clássica, jazz, fado, performances, desporto e as tradicionais

festas de São Martinho marcam estas dicas.

 

 A Fortaleza de Sagres recebe 13 de novembro as comemorações dos 551 anos da morte do Infante

D. Henrique, com a exibição, pelas 15h00, no Auditório da Fortaleza de Sagres, dos documentários

"Henrique, o Navegador", de João Mendes e "Portugal Comemora a Morte do Infante D. Henrique" de

Leitão Barros, de 1960, a inauguração da exposição "Sagres: Um lugar, um mito, um monumento " e

um magusto (17h00) na Praça de Armas.

 

 Música clássica em Lagos com o recital do pianista brasileiro José Eduardo Martins que vai ao

Auditório da Academia de Música de Lagos, dia 13 2011 pelas 16h00, interpretar as obras de Francisco

de Lacerda (1869-1934) Trente-Six Histoires pour amuser les Enfants d'un Artiste. O também

Professor catedrático da Universidade de São Paulo realiza ainda uma conferência.

 

 Em Albufeira o espetáculo de dança " Pestanejar" lança um apelo: Estamos vivos. Temos olhos e

braços e sabemos voar. Com produção da ASMAL - Associação da Saúde Mental do Algarve, dia 11 de

Novembro, pelas 21h30, no Auditório Municipal.

 

 "Concerto para Famílias" a 13 de novembro, pelas 17h00, no Auditório Municipal de Albufeira, com a

Orquestra do Algarve, dirigido pelo Maestro Pedro Neves. Programa inclui obras de F.J. Haydn Sinfonia

Nº 6 em Ré Maior, Le Matin Sinfonia Nº 7 em Dó Maior Le Midi Sinfonia Nº 8, Le Soir Maestro.

 

 Continua o V Festival de Órgão de Faro com o concerto de João Santos na Igreja do Carmo a 12 de

novembro pelas 21h30.

 

 A 11 de novembro às 21h30 o Teatro Lethes em Faro acolhe a performance "TELL - 28 criadores às

escuras", com trabalhos de gentes do teatro, literatura, dança, cinema e música. Neste fim de semana

o programa conta com Anabela Moutinho, Susana Coelho e Chullage (1ª Parte com bilhetes a 4 euros)

Página 51



e Mauro Amaral, Flávia Gusmão e Algodão (2ª Parte com ingressos a 3 euros).

 

 Também em Faro o Teatro das Figuras apresenta o espetáculo de dança contemporânea VALE que

reúne 8 bailarinos, 6 Músicos e 50 Pessoas, de todas as idades, num mesmo palco a 12 novembro às

21h30 e dia 13 às 16h00 uma criação de Madalena Victorino com música de Carlos Bica. Os bilhetes

custam 5euros.

 

 Ainda em Faro, São Martinho no Museu Municipal na Vila Adentro, a 11 de novembro, com visita

orientada ao museu e magusto, a partir das 20h30. A animação fica a cargo do acordeonista David

Alves.

 

 Torneio de Futebol 11 masculino Universitário de 10 a 12 de novembro com a participação de equipas

das associações académicas de todo o pais. Ver aqui. Finalmente, o compositor Jaime Reis apresenta

às 17h30 do dia 18 de novembro a conferência "Modelos Biológicos aplicados à Composição Musical",

seguida de um concerto comentado de duas composições suas (Calmodulin Synthesis e Lysozyme

Synthesis) no Grande Auditório do Campus de Gambelas da Universidade do Algarve.

 

 O ciclo "Íntimos de Olhão" traz ao auditório da cidade o músico Tiago Bettencourt, acompanhado de

uma guitarra, um piano, e de histórias para ouvir e contar no dia 12 às 21h30.

 

 Em Olhão, desfile de São Martinho em Moncarapacho a 11 de novembro às 18h00 com lanternas

coloridas, cavalos, tambores e cânticos e partir das 19h00 teatro e concerto da banda Domingos &

Amigos.

 

 Concerto em Loulé a 12 de novembro, pelas 21h30, com The Legendary Tigerman a atuar no Cine-

Teatro Louletano, tocando composições do álbum "Femina". O preço dos bilhetes é de 15 euros

(Plateia) e 12 euros (Balcões).

 

 Fado, no Casino de Vilamoura (Loulé) com José da Câmara no dia 11 às 20h30 (jantar por 30 euros)

e 22h30 (espetáculo por 14 euros).

 

 São Brás de Alportel acolhe no Cine Teatro o espetáculo do ciclo de concertos para as famílias pela

Orquestra do Algarve dia 12 de novembro pelas 17h00, orientado pelo Maestro Pedro Neves.

 

 Ainda em São Brás o Mercadinho do Vinho (dia 12 partir das 10h00) celebra o São Martinho, no

mercado municipal.

 

 Também em São Brás no dia 13 realiza-se a Maratona Extreme 2011, em plena Serra do Caldeirão

com percursos em BTT de 20 Km, o Percurso Familiar, a Meia Maratona, de 40 Km e a Maratona

Extreme de 80 Km.
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 A Biblioteca Municipal de Silves, apresenta o concerto de Jazz do Hugo Alves Trio, dia 18 de

novembro, pelas 21h30. O trompetista Hugo Alves tocará com o contrabaixo Hugo Santos, e na

bateria Filipe Sequeira. Entrada a 6 euros

 

 Continua a Feira de São Martinho no Parque de Feiras e Exposições de Portimão até 13 de novembro,

abrindo portas nos dias 11 e 12 entre as 10h00 e a 01h00 e no último dia até às 23h00.

 

 Em Portimão, comemorações do aniversário da independência de Angola com um jantar no Centro de

Congressos do Arade e no Teatro Municipal de Portimão, com um seminário sobre as novas

oportunidades na agricultura e exposição de livros de escritores angolanos a 12 de novembro, a partir

das 15h00.

 

 O fadista José da Câmara canta no Hotel Algarve Casino na Praia da Rocha Dia 12. Os bilhetes custam

30 euros (jantar + espetáculo) e 14 euros (espetáculo).

 

 O Rali Casinos do Algarve realiza-se a 18 e 19 de novembro com epicentro em Monchique mas

apresentado novos troços. O Parque de Assistência é na Zona Ribeirinha de Portimão e o pódio

decorrerá na Praia da Rocha. Mais informações aqui. http://www.clubeautomovelalgarve.pt/.

 

 Em Vila Real de Santo António, o ator João Seabra atua num show de Stand Up Comedy no Casino de

Monte Gordo a 12 de novembro. Os ingressos custam 30 euros (jantar + espetáculo) e 14 euros só

espetáculo, com início respetivamente, às 20h30 e 22h30.

 

 Tavira celebra o São Martinho dia 11 de novembro com mini-feira de Artesanato no Mercado da

Ribeira, entre as 11h00 e as 18h00 e um magusto a partir das 14h00.

 

 Continua em Tavira, o ciclo "Música nas Igrejas" apresenta o guitarrista André Santos a 12 de

novembro na Ermida de Santa Ana às 18 horas.

 

 Ainda em Tavira, no Espaço Polivalente da Casa do Povo de Santo Estêvão Concerto por Carlos Childe

a 12 de novembro pelas 22h30 no âmbito do programa Outonalidades.

 

 Por fim, o Cine teatro António Pinheiro de Tavira exibe a 10 de novembro pelas 21h30 o filme "A

Solidão dos Números Primos", de Saverio Costanzo uma co-produção de Itália, Alemanha e França

(2010) e a 13 de novembro à mesma hora a película "Assim é o Amor", de Mike Mills (EUA 2010).
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Troféu Reitor Universidade do Algarve de Basquetebol com inscrições abertas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/11/2011

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=978362ce7b096266e2cefb878aa3250b

 

Tavira, 10 Nov (Rádio Horizonte Algarve)

 

 A Associação Académica da Universidade do Algarve através do seu Gabinete de Desporto vai dar

continuidade à iniciativa Troféus Reitor da Universidade do Algarve, com a dinamização da competição

de basquetebol.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve

 

 Depois das modalidades de futsal e futebol de 11 já terem iniciado os seus jogos, chega a vez do

basquetebol abrir o seu período de inscrições até dia 14 de Dezembro, para posteriormente se dar

inicio à competição a 11 de Janeiro de 2012.
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Basquetebol: Troféu Reitor Universidade do Algarve com inscrições abertas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/11/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121875

 

A Associação Académica da Universidade do Algarve vai dar continuidade à iniciativa Troféu Reitor da

Universidade do Algarve, através da dinamização da competição de basquetebol, depois de já terem

arrancado as provas de futebol e futsal.

 

 O período de inscrições para a competição de basquetebol está disponível até dia 14 de dezembro,

para posteriormente, no inicio do ano civil de 2012, se iniciar a competição, dia 11 de janeiro.

 

 A competição está aberta à formação de equipas de participantes da comunidade académica e não só.

Os jogos irão decorrer nas instalações do pavilhão da Escola EB 2,3 Joaquim Magalhães, através da

parceria desenvolvida com a divisão de Desporto e Juventude da Câmara Municipal de Faro.

 

 Mais informações sobre o evento em http://www.aaualg.pt.

 

 Redacção/RS

 

 07:21 quinta-feira, 10 novembro 2011
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Joaquim Luís no próximo Café Oceano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/11/2011

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=fc7079c59bf3610c28028522c22f6ef8

 

Tavira, 10 Nov (Rádio Horizonte Algarve)

 

 Joaquim Luís, professor da Universidade do Algarve e investigador do Instituto D. Luís, é o convidado

do próximo Café Oceano.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve

 

 A sessão tem lugar esta tarde, pelas 18h30, no Pátio das Letras, em Faro.
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Biologia e música em conferência e concerto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/11/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121903

 

O compositor Jaime Reis apresenta dia 18 de novembro, às 17:30 horas, no Grande Auditório do

Campus de Gambelas da Universidade do Algarve, a conferência Modelos Biológicos aplicados à

Composição Musical, seguida de um concerto comentado de duas composições suas.

 

 Este evento, aberto a todos os interessados, integra-se no ciclo de seminários do Centro de

Biomedicina Molecular e Estrutural (CMBE) ao qual se juntou a Sociedade Portuguesa de Biofísica.

 

 A conferência e o concerto comentado das obras Calmodulin Synthesis, dirigida pelo maestro Pedro

Pinto Figueiredo, e Lysozyme Synthesis, tocada pela pianista Ana Telles, serão seguidos de um porto

de honra, proporcionando uma conversa informal com o compositor, intérpretes e cientistas.

 

 Será o maestro Pedro Pinto Figueiredo a dirigir Calmodulin Synthesis. Já a peça Lysozyme Synthesis

será tocada pela pianista Ana Telles, em estreia nacional.

 

 Este ciclo foi apresentado ao público pela primeira vez numa conferência em Darmstadt (Alemanha,

2004). Desde então, a peça de piano foi estreada na Áustria (Graz, 2005), onde Jaime Reis foi o

compositor convidado e o ciclo foi tema de conferências e seminários em vários países, tais como

França, Japão, Espanha e Brasil.

 

 Redacção/RS

 

 18:56 quinta-feira, 10 novembro 2011
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   	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:08:57

 	Hora de emissão: 13:28:00 
ID: 38480968

 
10/11/2011

Violência nas escolas

 

A violência nas escolas, está a ser debatido durante todo este dia na Universidade do Algarve.

Conversa com a psicóloga, Tânia Paiva, mestre em saúde escolar.
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UAlg acolhe conferência nacional sobre 1ºemprego
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/11/2011

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-
1&cat=Regional&scat=Economia&id=12944

 

- 10.11.11

 

 A Universidade do Algarve é uma das entidades que acolhe a II Conferência Nacional sobre 1º

Emprego, organizada pela Forum Estudante, com a colaboração do Gabinete de Saídas Profissionais.

Veja mais em ALGARVE PRESS DIÁRIO ou NA HORA

 

 - e-mail
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Competição universitária de Futebol de 11 decorre em Faro a 10 e 11 de Novembro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/11/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51643

 

Desporto

 

 Futebol algarvio

 

 Durante 2 dias, os relvados de Faro irão receber I Torneio de Apuramento para o Campeonato

Nacional Universitário de Futebol 11 masculino.

 

 O pontapé de saída será dado na manhã de 10 de novembro no jogo entre a equipa da casa, a

Associação Académica da Universidade do Algarve e a Associação Académica de Coimbra.

 

 Mais jogos se seguirão numa competição que conta com a participação de mais 4 instituições,

IPLeiria, AAUBI, AAUAv e IPV, perfazendo um total de aproximadamente 100 atletas-estudantes que

disputarão esta competição.

 

 Este será o primeiro momento de competição, tendo em vista a qualificação para os Campeonatos

Nacionais Universitários, que decorrerão em Abril do próximo ano. Antes deste, em fevereiro decorre o

II Torneio, novamente organizado em Faro e pela Associação Académica da Universidade do Algarve.

 

 A organização é da Associação Académica da Universidade do Algarve em parceria com a Federação

Académica de Desporto Universitário e conta com o apoio da Câmara Municipal de Faro.

 

 9 de Novembro de 2011 | 16:43

 

 barlavento
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Se há gás natural no Golfo de Cadiz também haverá no Algarve?
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/11/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=47946

 

Café Oceano debate em novembro

 

 09-11-2011 15:08:00

 

 A tertúlia do "Café Oceano" que decorre às 18h30 do dia 10, no Pátio das Letras, em Faro terá a

intervenção como convidado Joaquim Luís, professor da Universidade do Algarve.

 

 A sessão vai debruçar-se sobre quais as formas do Golfo de Cádiz e se poderá existir gás natural

nesta zona, segundo o anúncio da sessão.

 

 Um tema de atualidade agora que o governo concessionou a prospeção e eventual exploração

petrolífera e de gás natural na costa algarvia, entre Faro e Vila Real de Santo António.

 

 Para participar, não é preciso ser especialista, bastam a curiosidade e o interesse pelas matérias em

debate já que o Café Oceano é um espaço de discussão informal sobre assuntos relacionados com o

oceano.

 

 A tertúlia concretiza uma ideia original dos alunos de Oceanografia da antiga Faculdade de Ciências

do Mar e do Ambiente (FCMA) e da Prof.ª Cristina Veiga Pires, também docente naquela faculdade e

atualmente subdirectora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UAlg.
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COMPETIÇÃO UNIVERSITÁRIA DE FUTEBOL 11 DECORRE EM FARO
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/11/2011

Meio: Algarve Digital Online

URL: http://www.algarvedigital.pt/algarve/print.php?sid=5478

 

Desporto / Faro

 

 Enviado por Admin em 9/11/11 - 09:31

 

 Durante 2 dias, os relvados de Faro irão receber  I Torneio de Apuramento para o Campeonato

Nacional Universitário de Futebol 11 masculino. O pontapé de saída será dado na manhã de 10 de

Novembro no jogo entre a equipa da casa, a Associação Académica da Universidade do Algarve e a

Associação Académica de Coimbra.

 

 Mais jogos se seguirão numa competição que conta com a participação de mais 4 instituições,

IPLeiria, AAUBI, AAUAv e IPV, perfazendo um total de aproximadamente 100 atletas-estudantes que

disputarão esta competição.

 

 Este será o primeiro momento de competição, tendo em vista a qualificação para os Campeonatos

Nacionais Universitários, que decorrerão em Abril do próximo ano. Antes deste, em Fevereiro decorre

o II Torneio, novamente organizado em Faro e pela Associação Académica da Universidade do Algarve.

 

 A organização é da Associação Académica da Universidade do Algarve em parceria com a Federação

Académica de Desporto Universitário e conta com o apoio da Câmara Municipal de Faro.

 

 Este artigo é de Algarve Digital

 

 http://www.algarvedigital.pt/algarve/

 

 O endereço para este artigo é:

 

 http://www.algarvedigital.pt/algarve/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=5478
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Colóquio internacional O Estrangeiro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/11/2011

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=3cdd0dfecaa8127d1a556f21f96500d7

 

Tavira, 9 Nov (Rádio Horizonte Algarve)

 

 A Universidade do Algarve acolhe, de 9 a 12 de novembro, o colóquio internacional que a APEF -

Associação Portuguesa de Estudos Franceses organiza em colaboração com a Associação de

Professores de Francês da Universidade Espanhola (APFUE) e a Sociedade de Hispanistas Franceses

(SHF).

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve

 

 Nesta ocasião, o Embaixador da França desloca-se ao Algarve e à UAlg para iniciar os trabalhos deste

encontro, que reúne um número notável de oradores (cerca de duas centenas de vários países da

Europa, América e África) em torno dos estudos francófonos, hispânicos e lusófonos.
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Competição universitária de Futebol de 11 em Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/11/2011

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=c4ca4238a0b923820dcc50
9a6f75849b&id=0a90c1fdd4b06c0822b0cbfae4bb0c06

 

Tavira, 9 Nov (Rádio Horizonte Algarve)

 

 Durante dois dias, os relvados de Faro recebem o I Torneio de Apuramento para o Campeonato

Nacional Universitário de Futebol 11 masculino.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve

 

 O pontapé de saída será dado na manhã deste dia 10 de Novembro no jogo entre a equipa da casa, a

Associação Académica da Universidade do Algarve e a Associação Académica de Coimbra.
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Futebol: 100 atletas estudantes participam no apuramento para o Campeonato
Universitário
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/11/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121865

 

Os campos municipais da Penha e da Horta da Areia, em Faro, vão receber amanhã e sexta feira, dias

10 e 11, o I Torneio de Apuramento para o Campeonato Nacional Universitário de futebol masculino,

que juntará cerca de 100 atletas estudantes.

 

 O pontapé de saída será dado na manhã de quinta feira, com o jogo entre a equipa da casa, a

Associação Académica da Universidade do Algarve, e a Associação Académica de Coimbra.

 

 A competição conta com a participação de mais quatro instituições, Instituto Politécnico de Leiria,

Associação Académica da Universidade da Beira Interior, Associação Académica da Universidade de

Aveiro e Instituto Politécnico de Viseu.

 

 Este será o primeiro momento de competição, tendo em vista a qualificação para os Campeonatos

Nacionais Universitários, que decorrerão em abril do próximo ano.

 

 Em fevereiro, decorre mais um torneio de apuramento, novamente organizado em Faro e pela

Associação Académica da Universidade do Algarve, em parceria com a Federação Académica de

Desporto Universitário e com o apoio da Câmara Municipal de Faro.

 

 Redacção/RS

 

 14:57 quarta-feira, 09 novembro 2011
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Apuramento para o Nacional Universitário de Futebol 11 | (A) Algarve Central
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/11/2011

Meio: Algarve Central Online

URL: http://press.algarvecentral.net/?p=12070

 

Durante 2 dias, os relvados de Faro irão receber I Torneio de Apuramento para o Campeonato

Nacional Universitário de Futebol 11 masculino. O pontapé de saída será dado na manhã de 10 de

Novembro no jogo entre a equipa da casa, a Associação Académica da Universidade do Algarve e a

Associação Académica de Coimbra. Mais jogos se seguirão numa competição que conta com a

participação de mais 4 instituições, IPLeiria, AAUBI, AAUAv e IPV, perfazendo um total de

aproximadamente 100 atletas-estudantes que disputarão esta competição.

 

 Este será o primeiro momento de competição, tendo em vista a qualificação para os Campeonatos

Nacionais Universitários, que decorrerão em Abril do próximo ano. Antes deste, em Fevereiro decorre

o II Torneio, novamente organizado em Faro e pela Associação Académica da Universidade do Algarve.

 

 A organização é da Associação Académica da Universidade do Algarve em parceria com a Federação

Académica de Desporto Universitário e conta com o apoio da Câmara Municipal de Faro.
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   	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:00:50

 	Hora de emissão: 13:48:00 
ID: 38459198

 
09/11/2011

UALG acolhe colóquio internacional sobre

O Estrangeiro

 

O Estrangeiro  é o tema do colóquio internacional que a Universidade do Algarve acolhe a partir de

hoje, e suscita a presença do embaixador da França ao Algarve para participar na sessão de abertura.
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cantora/guitarrista/compositora
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/11/2011

Meio: Jazz Portugal.pt

URL: http://www.jazzportugal.ua.pt/web/ver_musicos.asp?id=22&lg=pt

 

Lopes, Manuela

 

 Contactos:

 

 Tm: 919530757

 

 E-mail: manuelalopes3@sapo.pt

 

 Página web: http://www.myspace.com/manuelalopes

 

 

 

músicos   lista de músicos

  

 cantora/guitarrista/compositora   Manuela Lopes, (Beira, Moçambique, 5 de Outubro 1963).   Manuela

Lopes é uma cantora de jazz estabelecida no Algarve desde 1975. Em 1979, no início da sua carreira,

assinou um contracto discográfico com os produtores da cantora americana Bonnie Tyler e do grupo

da pop britânica, Status Quo, trabalhando na área da música pop durante dois anos.  Em 1982,

Manuela Lopes participou num programa de divulgação cultural da RTP, onde apresentou alguns dos

seus temas originais, que compunha em parceria com outros músicos.   A partir de 1983 destacou-se

como interprete de jazz, actuando em diversos clubes algarvios. Entre outros, Manuela Lopes

trabalhou com o pianista britânico Mike Jonhson, o guitarrista escocês, Jimmy Curry e o trompetista

holandês Freddie Beherens.   Em 1985 participou no 1º Festival Internacional de Jazz do Algarve, em

Vale do Lobo, actuando na primeira parte do concerto do saxofonista Britânico, Ronnie Scott, dono do

famoso Clube de Jazz em Londres. Na audiência estavam, entre outros, Luís Villas-Boas, fundador do

Hot-Clube de Lisboa, a actriz internacional Audrey Hepburn e a famosa estrela da Pop britânica,

George Michael. As qualidades vocais e interpretativas de Manuela Lopes grangearam-lhe críticas

favoráveis por parte da imprensa local e regional.   Em 1986, Manuela Lopes voltou a compôr e alguns

dos seus temas originais viriam a ser incluídos num CD de edição de autor, intitulado "PAISAGENS",

gravado em 1998.  Em 1986, actuando num conhecido "resort" de luxo algarvio, conheceu o director
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de orquestra alemão, James Last e o guitarrista britânico Rick Partiff, dos Status Quo, famosa banda

de rock inglesa.  Entre 1987 e 1991, passou por diversas areas musicais como o jazz, blues, latin,

funk, rock. Em 1992, actuou com o seu quinteto na Semana Académica da Universidade do Algarve,

evento organizado anualmente por estudantes universitários, onde são apresentados músicos

conhecidos de dentro e fora do país. Manuela Lopes abriu o concerto da cantora de jazz portuguesa

Maria João e o seu trio, com Mário Laginha e Carlos Bica.  Em 1993, fez parte da peça teatral "Maldita

Cocaína", de Filipe La Féria e nesse mesmo ano estreou-se no Hot Clube de Lisboa com o trio do

pianista brasileiro, Ricardo Paulino. Em 1994 foi cantora convidada em diversos programas matinais

da RTP 1.   Em 1995 integrou a primeira Big Band do Algarve, dirigida pelo conhecido contrabaixista e

maestro Zé Eduardo, e actuou em diversos Festivais Internacionais de Jazz no Algarve, patrocinados

por várias Câmaras Algarvias e pela Região de Turismo do Algarve. Partilhando os palcos algarvios

com grandes nomes do jazz nacional e internacional como a cantora Norma Winstone, o trompetista

Kenny Wheleer, o pianista Jonh Taylor, o Quarteto de António Hart, o pianista Bernardo Sasseti e

muitos mais, Manuela Lopes ganhou maior exposição no panorama do jazz nacional, sendo referida

pelo jornalista e crítico de jazz, António Curvelo, como fazendo parte da "...nova geração de cantoras

jazzy em ascenção".  Em 1997, de regresso a Lisboa, actuou de novo com o seu quinteto no Hot Clube

de Lisboa e Speakeasy, desta vez trazendo como convidado especial, o saxofonista andaluz, António

Mesa. Nesse mesmo ano, foi convidada do programa de rádio " A menina dança?" de Zé Duarte.   Em

1999, actou com o seu quinteto no ESTJAZZ I, Festival de Jazz de Extremoz, no Alentejo. Em 2000

regressou aos palcos do Festival Internacional de Jazz de Loulé. Em 2003 fez parte da band

"Funkarmónica", projecto do contrabaixista americano David Guasden, numa actuação única no teatro

Lethes, em Faro.   Em 2004, actuou na XIV QUINZENA CULTURAL de Castro Verde, Alentejo. Nesse

mesmo ano actuou com o quinteto do saxofonista holandês, Martin Teuscher, na primeira parte do

concerto do cantor americano, All Jarreau, no Algarve. Em 2005 actuou com o seu quarteto no evento

"Faro em Festa", "Faro Capital da Cultura". Em 2007, actuou no Museu do Trajo, em S. Brás de

Alportel, Algarve.   Em 2008, Manuela Lopes e Zé Eduardo formaram um duo de jazz progressivo, os

Be & Bop. O Duo inaugurou a Escola de Artes de Sines e actuou no Museu do Trajo, no Algarve. Nesse

mesmo ano os Be & Bop actuaram no Teatro Joaquim de Almeida, no Montijo, uma iniciativa da

JAZZAOCENTRO. Ainda esse ano Manuela Lopes participou num workshop do cantor de jazz americano

J.D. Walter, em Faro no Algarve, uma iniciativa da A.G.M..   Manuela Lopes participou também no

último CD editado pelo compositor angolano Zé Manel Martins, intitulado "ATLÂNTICO", com um tema

original seu, "Sintonia". Em 2009, o Duo Be & Bop actuou no "Lounge" do Centro de Artes do Fundão,

no MOAZZ, outra inicativa da JAZZAOCENTRO. Mais recentemente os Be & Bop actuaram no Café

Inglês, em Silves e no Patio das Letras, em Faro. O Quinteto de Manuela Lopes, participou também

numa iniciativa cultural da Câmara de Faro, actuando com o seu quinteto no "Coreto" em Faro, com

temas originais da cantora, trazendo como músico convidado, o guitarrista João Cuña.
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Troféu Reitor Universidade do Algarve de Basquetebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/11/2011

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-
1&cat=Desporto&scat=Indoor&id=12940

 

- 09.11.11

 

 A Associação Académica da Universidade do Algarve, através do seu Gabinete de Desporto, irá dar

continuidade à iniciativa Troféus Reitor da Universidade do Algarve, através da dinamização da

competição de basquetebol. Veja mais em ALGARVE PRESS DIÁRIO ou NA HORA

 

 - e-mail
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Colóquio internacional O Estrangeiro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/11/2011

Meio: Universia.pt

URL: http://noticias.universia.pt/destaque/noticia/2011/11/09/886127/coloquio-internacional-
estrangeiro.html

 

09/11/2011

 

 A Universidade do Algarve acolhe, de 9 a 12 de novembro, o colóquio internacional que a Associação

Portuguesa de Estudos Franceses (APEF) organiza em colaboração com a Associação de Professores de

Francês da Universidade Espanhola (APFUE) e a Sociedade de Hispanistas Franceses (SHF).

 

 Foto: Universidade do Algarve

 

 Nesta ocasião, o Embaixador da França desloca-se ao Algarve e à UAlg para iniciar os trabalhos deste

encontro, que reúne um número notável de oradores _ cerca de duas centenas de vários países da

Europa, América e África _ em torno dos estudos francófonos, hispânicos e lusófonos.

 

 A análise de "O Estrangeiro" na literatura e outras artes, na imprensa e na publicidade, no ensino e

na língua, conduzirá a uma reflexão aprofundada das suas múltiplas declinações, da coabitação à

exclusão, de forma a delinear as fronteiras nacionais, sociais, linguísticas e culturais.

 

 Para mais informações, consultar www.apef.org.pt ou a página of ic ial do evento

www.fchs.ualg.pt/apefapfueshf

 

 Fonte: Universidade do Algarve
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Turismo pagou 13,3 milhões de euros por novas rotas - Dinheiro Vivo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/11/2011

Meio: Dinheiro Vivo Online

URL: http://www.dinheirovivo.pt/Imprimir/cieco021590.html

 

Apoio à criação de 43 rotas, desde 2007, trouxe 1,6 milhões de passageiros e custou mais de oito mil

euros por cabeça ou 300 mil por rota

 

 Erika Nunes | 09/11/2011 | 12:39

 

 O programa Iniciative:PT, criado em 2007 para atrair ou reforçar novas rotas de interesse estratégico

para o turismo nacional, já gastou 13,3 milhões de euros em apoios a 43 companhias aéreas, a

maioria das quais (33) de baixo custo (low cost). Segundo fonte do Turismo de Portugal, citada pela

Agência Lusa, graças ao programa chegaram mais de 1,64 milhões de passageiros aos aeroportos

portugueses durante os últimos cinco anos.

 

A continuação do programa poderá estar em revisão, tendo sido criado, recentemente, um protocolo

com a Universidade do Algarve para monitorizar e aval iar a ef icácia do mesmo (

www.casee.ualg.pt/index.php ).

Afinal, os apoios à promoção, ou seja, contratualizados de acordo com as despesas de publicidade que

as companhias aéreas são obrigadas a despender para promover o novo destino, ascenderam a uma

média superior a oito mil euros por passageiro, o que significaria 150 mil euros por avião cheio (em

média, 180 lugares) ou 300 mil euros por cada rota.

A companhia que mais apoios recebeu foi a 'low cost' irlandesa Ryanair, com 18 rotas apoiadas,

seguida pela companhia açoriana SATA, uma transportadora tradicional, com sete rotas abrangidas

pelo programa.

Além da SATA, só há mais uma companhia tradicional abrangida pelo programa, a TAP. A

transportadora liderada por Fernando Pinto tem três totas abrangidas pelo Iniciativa.pt.

As restantes rotas pertencem às companhias aéreas 'low cost' easyJet (cinco rotas), Jet2 (quatro),

TuiFly (duas) e SkyEurope, AerLingus, Aigle Azur e ThomsonFly (todas com uma rota cada).

 

Reino Unido (10 rotas), Alemanha (sete), França (cinco) e Irlanda (quatro) são dos principais

mercados de origem das rotas abrangidas pelo programa, destacando-se também o mercado

escandinavo -- Suécia, Dinamarca, Noruega e Finanlândia -- com nove rotas.

Uma análise por aeroportos de chegada indica que "23 das rotas se destinaram a Faro, 10 à Madeira,
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cinco a Lisboa, quatro a Ponta Delgada e uma a Porto Santo", de acordo com a mesma fonte do

Turismo de Portugal.

O Turismo de Portugal refere ainda que "há cinco novas rotas, já iniciadas no Verão de 2011, que

estão em fase final de contratação para serem apoiadas na actual época de Inverno, favorecendo

assim a redução da sazonalidade".

A mesma fonte recordou que o "Aeroporto do Porto tem beneficiado de acordos feitos ainda antes de

este sistema estar em vigor, tendo o Turismo de Portugal assumido, nomeadamente em termos

financeiros, a posição da ADETURN - entretanto encerrada - nos contratos vigentes com a EasyJet e

Ryanair, que, em conjunto, trouxeram 10 novas rotas para a cidade do Porto". Desconhece-se,

portanto, o valor concedido às referidas low cost.

Já no que respeita ao aeroporto de Lisboa, a Portela "vai igualmente beneficiar de um novo apoio

deste tipo, embora fora do âmbito da Iniciative:PT, através do acordo que acaba de ser celebrado com

a EasyJet para instalação de uma base", prevendo-se a criação de 15 rotas de interesse turístico nos

próximos anos.

Os encargos com o programa Iniciative:PT são da responsabilidade do Turismo de Portugal e da ANA,

gestora dos aeroportos portugueses, ambos responsáveis por 40% dos montantes atribuídos.

 

Os restantes 20% cabem às agências regionais de promoção turística das áreas dos aeroportos

abrangidos pelas novas rotas.

Segundo os últimos dados divulgados pela ANA, o tráfego de passageiros nos aeroportos portugueses

cresceu 6% em Setembro, face ao mesmo mês de 2010, e já acumula uma subida de 8,3% desde o

início deste ano.

O maior crescimento foi registado no aeroporto do Porto (10,6%), seguido por Lisboa (6,4%) e por

Faro (3,3%).
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Psicologia ficou “remediada”com 
instalações da Faculdade de Farmácia
Novas salas
permitiram
abrir dois
cursos de
doutoramento
Patrícia Isabel Silva

� A adaptação de instalações da
Faculdade de Farmácia permitiu
acolher valências de Psicologia e
Ciências da Educação e, pela pri-
meira vez, em vários anos, as
queixas de condições insuficien-
tes no Colégio Novo ficaram de
fora da sessão de aniversário.

«Para já, estamos muito satis-
feitos», revelou Luísa Morgado,
directora da Faculdade de Psico-
logia e Ciências da Educação da
Universidade de Coimbra (FP

CEUC), acrescentando que a
ocupação, em Fevereiro do edifí-
cio no Pólo I, permitiu, neste ano
lectivo de 2011/2012, a abertura
de dois novos cursos de douto-
ramento, que eleva para quase
290 o número de alunos em
estudos de 3.o ciclo.

Em clima de contenção orça-
mental, a possibilidade de um
novo edifício para a faculdade
está colocada de parte, mas Luí-
sa Morgado considera que, nes-
te momento, o gabinete de dou-
toramento e pós-doutoramento,
a sala de investigação, as salas
de aulas, o Laboratório de Avali-
ação Psicológica e outros gabi-
netes nas instalações da Facul-
dade de Farmácia resolvem as
necessidades.

Em representação do reitor da
Universidade de Coimbra, Ma-

dalena Alarcão citou Seabra San-
tos, antecessor de João Gabriel
Silva, na sessão dos 30 anos, em
2010, quando referiu que «a crise
é uma oportunidade». «Mal ele
sabia quantas oportunidades
iríamos experimentar», salien-
tou, acrescentando que importa
a FPCEUC não esquecer a «coe-
são» e a «esperança» para conti-
nuar o seu caminho e alcançar
os melhores resultados na avali-
ação externa de que vai ser alvo
no presente ano lectivo.

A sessão do 31.o aniversário
da faculdade ficou ainda mar-
cada pela distinção dos melho-
res alunos de 2010/2011, nos
cursos de Mestrado Integrado
em Psicologia (Cláudia Silva,
com uma média de 17,37 valo-
res), licenciatura em Ciências
da Educação (Telma Marques,

com 16,45) e de Serviço Social
(Daniela Duarte, com 16, 22).
Sandra Valadas, hoje docente

na Universidade do Algarve,
recordou a sua passagem pela
FPCEUC e Ricardo Viegas reve-

lou que o núcleo de estudantes
vai passar a ter o nome dos três
cursos existentes na faculdade. l
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DISTINGUIDOS melhores alunos na sessão comemorativa do aniversário
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"Encontro do Mar Porrtuguês - Conhecimento, Valorização e Desenvolvimento" na
Univ. Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/11/2011

Meio: Cargo Edicões.pt

URL: http://www.cargoedicoes.pt/site/Default.aspx?tabid=380&id=6421&area=Cargo

 

08.11.2011

 

 Por ocasião do Dia Nacional do Mar, nos dias 17 e 18 de novembro a Universidade do Algarve

promove o "Encontro do Mar Português - Conhecimento, Valorização e Desenvolvimento".

 

 "Por ocasião do Dia Nacional do Mar, este Encontro de reflexão pretende contribuir para recolocar

este tema no debate público e político, abrindo caminho a um processo de reflexão e à tomada de

iniciativas da universidade e da comunidade científica e técnica que sustentem e reforcem o Oceano

como componente fundamental do desenvolvimento nacional.", refere o reitor da Universidade do

Algarve.
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"Encontro do Mar Português - Conhecimento, Valorização e Desenvolvimento" na
Univ. Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/11/2011

Meio: Cargo Edicões.pt

URL: http://www.cargoedicoes.pt/site/Default.aspx?tabid=380&id=6421&area=Cargo

 

08.11.2011

 

 Por ocasião do Dia Nacional do Mar, nos dias 17 e 18 de novembro a Universidade do Algarve

promove o "Encontro do Mar Português - Conhecimento, Valorização e Desenvolvimento".

 

 "Por ocasião do Dia Nacional do Mar, este Encontro de reflexão pretende contribuir para recolocar

este tema no debate público e político, abrindo caminho a um processo de reflexão e à tomada de

iniciativas da universidade e da comunidade científica e técnica que sustentem e reforcem o Oceano

como componente fundamental do desenvolvimento nacional.", refere o reitor da Universidade do

Algarve.
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A77

Bolsa de Investigação II (m/f) (08-11-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/11/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=45608&bl=1&viewall=true

 

Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR)

 

 No âmbito do projecto PTDC/QUI-QUI/109970/2009

 

 Ref. ª: CCMAR/BI/0046/2011

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve, Grupo de Tecnologias Ambientais, abre concurso para

atribuição de uma Bolsa de Investigação, no âmbito do projecto PTDC/QUI-QUI/109970/2009,

designado por "Separação por Extracção Líquido-líquido de Metais Raros e Preciosos a partir de

Matrizes Cloretadas Complexas. Potencial Aplicação em Processos de Reciclagem e Preservação

Ambiental", financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) através do Projecto 3599 -

Promover a Produção Científica e Desenvolvimento Tecnológico e a Constituição de Redes Temáticas.

 

 Síntese de potenciais extractantes

 

 Estudos de extracção liquido-liquído de metais do grupo da platina

 

 Uso de Membranas Líquidas

 

 Orientação Cientifica: Professora Doutora Maria Clara Semedo da Silva Costa, Professora Auxiliar da

 

 Universidade do Algarve e Investigadora responsável do grupo de Tecnologias Ambientais do CCMAR.

Coorientação da Professora Doutora Ana Rosa Costa, Professora Auxiliar da Universidade do Algarve e

Investigadora no CIQA.

 

 1) Possuir licenciatura em Química, Engenharia Química, Engenharia do Ambiente, Engenharia

 

 Biotecnológica ou áreas afins.

 

 2) Bom nível de inglês falado e escrito.
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 3) Carta de motivação obrigatoriamente escrita em Inglês.

 

 1. Nota de licenciatura (25%);

 

 2. Experiência geral de laboratório e nas áreas científicas do projecto (25%);

 

 3. Participação em comunicações em reuniões científicas e artigos (25%);

 

 4. Entrevista e/ou referências (25%).

 

 CENTRO DE CIÊNCIAS DO MAR DO ALGARVE IP.CCM.008

 

 REV.: 02

 

 Anúncio de Bolsa

 

 PÁG: 2 de 2

 

 Duração de 6 meses, com início previsto para Janeiro de 2012, em regime de exclusividade, conforme

regulamento de formação avançada de recursos humanos da FCT em

 

 e regulamento de bolsas de investigação

 

 cientifica do CCMAR em. A bolsa

 

 poderá ser eventualmente prorrogada por períodos adicionais até um máximo total 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).

 

 De 8 de Novembro de 2011 a 25 de Novembro de 2011.

 

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

 

 obtido eme incluir carta de motivação (escrita em Inglês), 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 referências.

 

 As candidaturas devem ser enviadas com a Refª CCMAR/BI/0046/2011 por e-mail paraou por correio
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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 Maria Clara Semedo da Silva Costa, Professora Auxiliar da Universidade do

Algarve e Investigadora responsável do grupo de Tecnologias Ambientais do CCMAR, (presidente do

júri), Professora Doutora Ana Rosa Costa, Professora Auxiliar da Universidade do Algarve e

Investigadora no CIQA (vogal), Professora Doutora Ana Paula Paiva, Professora Auxiliar da Faculdade

de Ciências da Universidade de Lisboa (vogal).

 

 Faro, 20 de Outubro 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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A80

Bolsa de Investigação (m/f) (08-11-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/11/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=45607&bl=1&viewall=true

 

Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR)

 

 No âmbito do projecto PTDC/BIA-BEC/103916/2008

 

 Ref. ª: CCMAR/BI/0048/2011

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR) - Grupo de Investigação Científica MAREE- Marine

Ecology and Evolution (), abre concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação, no âmbito do

projecto PTDC/BIA-BEC/103916/2008, designado por "Adaptação em acção: comparação de

populações invasoras e nativas para a compreensão dos processos que influenciam os limites de

distribuição das espécies", financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) - PIDDAC,

nas seguintes condições:

 

 DNA extracção e purificação; amplificação por PCR; electroforese; genotipagem e análise de

microssatélite de mexilhões (M. galloprovincialis and P. perna). Ajuda com interpretação dos dados

molecular.

 

 Doutor Gerardo Zardi (Investigador no CCMAR e coordenador do projecto).

 

 Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR).

 

 1. Licenciatura na área da Biologia;

 

 2. Carta de condução.

 

 1. Experiência em técnicas de Biologia Molecular. (20%)

 

 2. Experiência em genotipagem e análise de microssatélite (25%)

 

 3. Experiência na área de genética de populações. (20%)
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 4. Fluência em Inglês, escrito e falado. (5%)

 

 5. Experiência de trabalho com mexilhões. (5%)

 

 6. Nota de Licenciatura. (25%)

 

 Duração até 7 meses, com inicio previsto para Janeiro de 2011, em regime de exclusividade,

conforme regulamento de formação avançada de recursos humanos da FCT eme regulamento de

bolsas de investigação cientifica do CCMAR em.

 

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

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

 

 De 8 de Novembro de 2011 a 22 de Novembro de 2011.

 

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

incluir carta de motivação (escrita em Inglês), uma cópia do certificado de habilitações, Curriculum

vitae detalhado, cópia de Bilhete de Identidade, Cartão do Cidadão ou passaporte, número de

identificação fiscal, e eventualmente referências.

 

 As candidaturas devem ser enviadas com a Ref. ª: CCMAR/BI/0048/2011, 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 Gerardo Zardi, Investigador no CCMAR e coordenador do projecto (presidente do júri),

Professora Doutora Maria Ester Tavares Alvares Serrão, Professora Auxiliar com Agregação da

Universidade do Algarve e Investigadora no CCMAR (Vogal) e Doutor Gareth Anthony Pearson,

Investigador Auxiliar do CCMAR (Vogal).

 

 Faro, 20 de Outubro 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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Raquel Coelho dirige grupo parlamentar do PTP na Madeira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/11/2011

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/print.asp?id_news=540773

 

terça-feira, 8 de Novembro de 2011 | 09:51

 

 A deputada do PTP-M, Raquel Coelho, de 23 anos de idade, assume, a partir de hoje, a presidência do

Grupo Parlamentar do seu partido tornando-se, assim, na mais jovem responsável por um grupo

parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM).

 

 Raquel Coelho, filha de José Manuel Coelho, o ex-deputado do PND-M que exibiu uma bandeira nazi

para denunciar o regime de Alberto João Jardim, que ostentou um relógio de cozinha ao pescoço nas

sessões plenárias como forma de protesto contra o Regimento da ALM e, como candidato presidencial,

foi o segundo mais votado na Madeira, diz estar preparada para assumir as suas funções políticas e

minimiza o fato do seu progenitor ser o presidente do PTP-M.

 

 As perspectivas são as melhores e este é um momento de grande reflexão, que exige mudança e a

própria eleição de três deputados do PTP-M reflecte essa vontade de mudança, diz à Agência Lusa

Raquel Coelho.

 

 A economista, licenciada em Gestão de Empresas pela Universidade do Algarve, acredita que os três

deputados do PTP-M vão contribuir positivamente para legitimar a ALM porque, insiste, existem

poucas vozes honestas e que lá defendam verdadeiramente os interesses dos madeirenses.

 

 Vamos ser a voz dos que não têm voz e representar, desinteressadamente, o povo da Madeira porque

nós não temos rabos-de-palha, somos livres e não temos que dar cavaco a ninguém, não estamos

presos a empresas ou a negócios, declara.

 

 Quando confrontada se admite no seu Grupo Parlamentar a ocorrência de episódios mais polémicos

como os já protagonizados pelo seu pai, Raquel Coelho é expedita: A ocasião faz o ladrão e o PTP-M é

um partido irreverente que não se guia pelos meios normais e ortodoxos dos outros partidos, isso

possivelmente vai acontecer.

 

 Muitas vezes a própria denuncia é uma contribuição, é um caminho para a solução, lembra, de forma
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determinada.

 

 Sentado na esplanada de um café na cidade do Funchal, ao lado da Raquel, em silêncio, mas

denotando atenção às suas declarações, José Manuel Coelho riposta quando confrontado se não teme

que os deputados do PSD-M venham a tratar a sua filha por filhota tal como sempre fez quando se

dirigia a Jaime Filipe Ramos, filho do líder do Grupo Parlamentar do PSD-M, Jaime Ramos: Não

incomoda, é a coisa mais natural, seguido de um assentimento gestual com a cabeça da própria

Raquel.

 

 José Manuel Coelho lembra, a propósito, que não queria colocar a filha na lista de deputados do PTP-

M mas que foi forçado a isso pelas circunstâncias: Convidei várias mulheres que, inicialmente,

aceitavam mas depois recusavam integrar a lista com medo de represálias.

 

 A páginas tantas, fiquei sem candidatos femininos e tive de chamar a minha filha como último

recurso, conta.

 

 O PTP-M elegeu três deputados à ALM nas eleições legislativas regionais de 9 de Outubro viabilizando,

assim, logo na sua estreia parlamentar, a constituição de um Grupo Parlamentar, facto perseguido

mas nem sempre conseguido pela maior parte dos partidos.

 

 Diário Digital / Lusa
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Cerromaior exibido na Universidade do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/11/2011

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=867079fcaff2dfddeb29ca1f27853ef7

 

Tavira, 8 Nov (Rádio Horizonte Algarve)

 

 O filme "Cerromaior", de Luís Filipe Rocha, será exibido neste dia 8 de Novembro, às 16h30, na UAlg.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve

 

 O filme "Cerromaior", de Luís Filipe Rocha, baseado na obra homónima de Manuel da Fonseca, será

exibido neste dia 8 de Novembro, às 16h30, no Anfiteatro 0.5 do Complexo Pedagógico do Campus da

Penha, em Faro, estando prevista a presença do realizador.

 

 Neste trabalho são abordados os contextos estéticos e socioculturais das duas obras, assinalando o

centenário do nascimento do escritor, uma das figuras maiores do neorrealismo literário português.
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Espírito Académico animou São Brás de Alportel
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/11/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121811

 

Objectivo alcançado uma vez mais

 

 Organizada pela Associação Cultural Sambrasense, com o apoio da Câmara Municipal e de um

conjunto de entidades locais, decorreu a 13ª edição do Encontro de Tunas Académicas de São Brás de

Alportel, evento que trouxe ao palco do Cine-Teatro São Brás três tunas académicas: a Versus Tuna, a

Essa Tuna, a Tuna Sadina, tendo o encontro contado ainda com uma participação da vizinha Espanha,

pela Tuna de Inginieros Técnicos Agrícolas de Sevilla.

 

 Na edição deste ano, o Algarve fez-se representar pela Versus Tuna, da Universidade do Algarve,

formada em 1991, que já acumula 20 anos de representatividade dedicada à tradição musical

universitária, transmitindo nas suas cantorias histórias de estudo, de encontros e desencontros que

marcam as memórias dos estudantes.

 

 Seguiu-se no palco a Tuna Sadina. Formada em 2000 como tuna mista, surgiu renovada alguns anos

depois apenas como tuna feminina da Escola Superior de Educação de Setúbal.

 

 O centro do país foi representado pela Essa Tuna, da Escola Superior de Saúde de Alcoitão, um grupo

criado em 2002 com o intuito de enriquecer a experiência universitária com conhecimentos do mundo

da música.

 

 O encerramento do espetáculo coube à Tuna de Inginieros Técnicos Agrícolas de Sevilla oriunda da

vizinha Espanha, também constituída há mais de duas décadas., com prémios conquistados no Japão

e um pouco por toda a Europa comprovando no Encontro de Tunas Académicas de São Brás de

Alportel a sua qualidade musical.

 

 Para a organização, do Encontro de Tunas Académicas de São Brás de Alportel, o objetivo era "dar a

conhecer aos jovens são-brasenses o espírito académico de diferentes Universidades, de forma a

promover a música tradicional e as tradições académicas" o que foi conseguido.

 

 Redacção/RS
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 11:53 terça-feira, 08 novembro 2011
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Palestra da UAlg no contexto das ciências do mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/11/2011

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=d6514676989f92a818f029bbc25b7110

 

Tavira, 8 Nov (Rádio Horizonte Algarve)

 

 O Núcleo de Estudantes de Biologia da Universidade do Algarve (UAlg) promove uma palestra, que

decorrerá na tarde deste dia 8 de Novembro, às 14h30, no Anfiteatro A do Campus de Gambelas da

UAlg, em Faro.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve

 

 O orador será o Prof. Dr. Adelino Canário (conhecido Biólogo e Director do CCMAR), da Universidade

do Algarve .
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A88

Joaquim Luís aborda existência de gás natural ao largo do Algarve no próximo «Café
Oceano»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/11/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121815

 

As formas do Golfo de Cádiz e a possível existência de gás natural ao largo do Algarve serão os

principais temas do próximo Café Oceano, a realizar quinta feira, 10, às 18:30 horas, no Pátio de

Letras, em Faro.

 

 As respostas serão dadas por Joaquim Luís, professor da Universidade do Algarve e investigador do

Instituto D. Luís.

 

 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 docente Cristina Veiga Pires, 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.

 

 Redacção/RS

 

 13:23 terça-feira, 08 novembro 2011
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Comemorações dos 551 anos da morte do Infante D. Henrique
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/11/2011

Meio: Litoralgarve Online

URL: http://litoralgarve.com/noticias_print.php?Id=1307

 

Litoralgarve

 Para assinalar a efeméride a Câmara Municipal de Vila do Bispo, a Presidência do Conselho de

Ministros - Secretaria de Estado da Cultura/Direção Regional de Cultura do Algarve, em parceria com a

Cinemateca Portuguesa, organizaram um programa que pretende recordar a grande figura da História

de Portugal, Infante D. Henrique. Deste modo, no período da manhã, pelas 10h30 realiza-se um a

missa onde será lembrado o Infante D. Henrique, na Igreja de Nª Srª da Graça na Fortaleza de

Sagres, seguida da homenagem com deposição de flores, junto ao monumento erguido em sua

memória em Sagres, pelas 11h30.

 No período da tarde, pelas 15h00, no Auditório da Fortaleza de Sagres, serão exibidos os

documentários de 1960 "Henrique, o Navegador", de João Mendes e "Portugal Comemora a Morte do

Infante D. Henrique" de Leitão Barros, que contam com a apresentação e introdução da Professora da

Universidade do Algarve, Ana Soares e do Técnico Superior de História da Câmara Municipal de Vila do

Bispo, Artur de Jesus.

 Pelas 16h00 na Sala Multiusos, no 1º andar, será inaugurada a Exposição "Sagres: Um lugar, um

mito, um monumento ".

 O evento termina com um Magusto pelas 17h00 na Praça de Armas.

 Data: 2011-11-09 Autor: Câmara Municipal de Vila do Bispo
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Competição universitária de Futebol de 11 decorre em Faro a 10 e 11 de Novembro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/11/2011

Meio: Litoralgarve Online

URL: http://litoralgarve.com/noticias_print.php?Id=1306

 

Litoralgarve

O pontapé de saída será dado na manhã de 10 de Novembro no jogo entre a equipa da casa, a

Associação Académica da Universidade do Algarve e a Associação Académica de Coimbra. Mais jogos

se seguirão numa competição que conta com a participação de mais 4 instituições, IPLeiria, AAUBI,

AAUAv e IPV, perfazendo um total de aproximadamente 100 atletas-estudantes que disputarão esta

competição.

 

 Este será o primeiro momento de competição, tendo em vista a qualificação para os Campeonatos

Nacionais Universitários, que decorrerão em Abril do próximo ano. Antes deste, em Fevereiro decorre

o II Torneio, novamente organizado em Faro e pela Associação Académica da Universidade do Algarve.

 

 A organização é da Associação Académica da Universidade do Algarve em parceria com a Federação

Académica de Desporto Universitário e conta com o apoio da Câmara Municipal de Faro.

 Data: 2011-11-09 Autor: Associação Académica da Universidade do Algarve
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A91

CURSO DE INICIAÇÃO À ESCALADA
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/11/2011

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-
1&cat=Desporto&scat=Ar%20livre&id=12740

 

- 23.10.11

 

 A Associação de Montanhismo e Escalada do Algarve, sediada na Rua D. Diogo Mendonça Corte Real

Faro, vai organizar nos dias 31 de Outubro e 1, 5 e 6 de Novembro mais um curso de iniciação à

prática da escalada. Esta formação decorrerá na sede da AMEA, Rocha da Pena, Puebla de Guzman e

com utilização prevista da parede de escalada da Universidade do Algarve. Poderão inscrever-se os

interessados com idade igual ou superior a 16 anos, no caso de menores será obrigatória a

apresentação da autorização do respectivo encarregado de educação.

 

 - e-mail
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Competição universitária de Futebol de 11 decorre em Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/11/2011

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-
1&cat=Desporto&scat=Futebol&id=12931

 

- 08.11.11

 

 Durante 2 dias, os relvados de Faro irão receber I Torneio de Apuramento para o Campeonato

Nacional Universitário de Futebol 11 masculino. O pontapé de saída será dado na manhã de 10 de

Novembro no jogo entre a equipa da casa, a Associação Académica da Universidade do Algarve e a

Associação Académica de Coimbra. Veja mais em ALGARVE PRESS DIÁRIO ou NA HORA

 

 - e-mail
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   	Meio: RTP Informação - Notícias 18/20

 	Duração: 00:05:40

 	Hora de emissão: 19:43:00 
ID: 38440684

 
08/11/2011

Reitor da Universidade do Algarve na

"Opinião do dia"

 

João Guerreiro, reitor da Universidade do Algarve é hoje o nosso convidado na "Opinião do dia" para

um alinhamento das notícias.
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Raquel Coelho dirige grupo parlamentar do PTP na Madeira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/11/2011

Meio: Sol Online

URL: http://sol.sapo.pt/inicio/Politica/Interior.aspx?content_id=33104

 

A deputada do PTP-M, Raquel Coelho, de 23 anos de idade, assume, a partir de hoje, a presidência do

Grupo Parlamentar do seu partido tornando-se, assim, na mais jovem responsável por um grupo

parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM).

 

 Raquel Coelho, filha de José Manuel Coelho, o ex-deputado do PND-M que exibiu uma bandeira nazi

para denunciar o regime de Alberto João Jardim, que ostentou um relógio de cozinha ao pescoço nas

sessões plenárias como forma de protesto contra o Regimento da ALM e, como candidato presidencial,

foi o segundo mais votado na Madeira, diz estar preparada para assumir as suas funções políticas e

minimiza o fato do seu progenitor ser o presidente do PTP-M.

 

 As perspectivas são as melhores e este é um momento de grande reflexão, que exige mudança e a

própria eleição de três deputados do PTP-M reflecte essa vontade de mudança, diz à Agência Lusa

Raquel Coelho.

 

 A economista, licenciada em Gestão de Empresas pela Universidade do Algarve, acredita que os três

deputados do PTP-M vão contribuir positivamente para legitimar a ALM porque, insiste, existem

poucas vozes honestas e que lá defendam verdadeiramente os interesses dos madeirenses.

 

 Vamos ser a voz dos que não têm voz e representar, desinteressadamente, o povo da Madeira porque

nós não temos rabos-de-palha, somos livres e não temos que dar cavaco a ninguém, não estamos

presos a empresas ou a negócios, declara.

 

 Quando confrontada se admite no seu Grupo Parlamentar a ocorrência de episódios mais polémicos

como os já protagonizados pelo seu pai, Raquel Coelho é expedita: A ocasião faz o ladrão e o PTP-M é

um partido irreverente que não se guia pelos meios normais e ortodoxos dos outros partidos, isso

possivelmente vai acontecer.

 

 Muitas vezes a própria denuncia é uma contribuição, é um caminho para a solução, lembra, de forma

determinada.

 

Página 96



 Sentado na esplanada de um café na cidade do Funchal, ao lado da Raquel, em silêncio, mas

denotando atenção às suas declarações, José Manuel Coelho riposta quando confrontado se não teme

que os deputados do PSD-M venham a tratar a sua filha por filhota tal como sempre fez quando se

dirigia a Jaime Filipe Ramos, filho do líder do Grupo Parlamentar do PSD-M, Jaime Ramos: Não

incomoda, é a coisa mais natural, seguido de um assentimento gestual com a cabeça da própria

Raquel.

 

 José Manuel Coelho lembra, a propósito, que não queria colocar a filha na lista de deputados do PTP-

M mas que foi forçado a isso pelas circunstâncias: Convidei várias mulheres que, inicialmente,

aceitavam mas depois recusavam integrar a lista com medo de represálias.

 

 A páginas tantas, fiquei sem candidatos femininos e tive de chamar a minha filha como último

recurso, conta.

 

 O PTP-M elegeu três deputados à ALM nas eleições legislativas regionais de 9 de Outubro viabilizando,

assim, logo na sua estreia parlamentar, a constituição de um Grupo Parlamentar, facto perseguido

mas nem sempre conseguido pela maior parte dos partidos.

 

 Lusa/SOL
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A economia da Serra do Caldeirão tem uma semente em Querença | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/11/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=6771

 

Por Hugo Rodrigues 8 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Ambiente, Desenvolvimento Rural, Loulé, Projeto Querença

 

 &nbsp

 

 As ruas quase vazias de Querença, assoladas nesse dia por um vendaval que convidava a ficar dentro

de portas, faziam lembrar qualquer localidade do interior do Algarve, a meio da semana. E tudo seria

o que parecia, se um grupo de jovens licenciados não estivesse em pleno centro da aldeia a dar vida a

um projeto bem original, para desenvolver esta zona de baixa densidade algarvia.

 

 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

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.
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 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.

 

 Apesar de o projeto ter ainda pouco tempo de vida, já é possível apontar resultados práticos. O mais

recente e, provavelmente, o mais emblemático foi a recuperação da tradição do mercado mensal de

Querença, cuja primeira edição decorreu há uma semana.

 

 No certame, notou-se a presença de agricultores e artesãos locais, que em alguns casos, revelou João

Ministro, ganharam um novo ânimo nas suas atividades com a chegada de sangue novo e

recuperaram também eles práticas que já haviam deixado de lado.

 

 Temos tido muita aceitação popular, as pessoas da aldeia estão a ajudar muito. Neste momento

temos um banco de terrenos com quase 50 hectares, alguns dos quais estavam abandonados. Já

temos hortas cultivadas e estamos a criar um conjunto de ideias em torno dos terrenos agrícolas e dos

produtos para viabilizar atividades económicas, revelou João Ministro.

 

 Uma das ideias que estamos a explorar é a criação de cabazes para receitas tradicionais. Ou seja, as

pessoas compram o cabaz com todos os ingredientes necessários para confecionar um prato típico, do

qual fornecemos a receita. Também estamos a encetar parcerias com restaurantes para escoar os

nossos produtos, que serão produzidos com métodos biológicos, referiu.

 

 Dada a quantidade de terreno cultivável ao dispor, alguma desta terra deverá ser disponibilizada a

título gratuito a quem estiver disposto a cuidar dela, num projeto de hortas comunitárias.

 

 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.

 

 Projeto tem muito apoio popular e institucional, mas não financeiro

 

 O Projeto Querença é já um sucesso ao nível do entusiasmo que gerou em diversos quadrantes e em

diferentes ponto de Portugal e até conta com o alto-patrocínio da Secretaria de Estado da Economia.

Ainda assim, foram muito poucos os investidores interessados em associar-se ao projeto.
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 O apoio da Honda, que forneceu material agrícola, acaba por ser insuficiente. A aparente falta de

interesse do setor privado até é estranho, tendo em conta que este é um projeto que teve uma grande

exposição mediática e que muitos já se mostraram interessados em replicá-lo, noutras zonas de baixa

densidade de Portugal.

 

 Nós estamos a receber contactos de vários pontos do País. Já nos contactaram de Odemira, de Alvito,

a Universidade do Porto, Terras do Bouro, Almeida e Cuba, enumerou João Ministro.

 

 Esta falta de apoio pode por em causa parte do projeto. Nós não quisemos desde o início fazer

candidaturas aos Planos Operacionais e assumimos o risco. Não queremos estar dependentes disso.

Falámos com bancos e empresas privadas, mas obtivemos muito poucas respostas, contou João

Ministro.

 

 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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Borboletas e libelinhas da Fonte da Benémola motivam palestra de naturalistas em
Querença | Sul Informação
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Por Sul Informação 8 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Ciência&Investigação, Loulé, Natureza, Projeto Querença

 

 &nbsp

 

 Libélula da espécie Anax parthenope - foto de Nuno Loureiro

 

 Portugal, em particular o Algarve, apresenta uma grande diversidade de Borboletas e Libelinhas. Além

de serem bons indicadores ambientais da qualidade de espaços naturais, nomeadamente de ribeiras,

podem ser um interessante atrativo de visitação no âmbito do ecoturismo.

 

 A Fonte da Benémola, no interior do concelho de Loulé, é um dos locais mais interessantes nesse

capítulo, apresentando dezenas de diferentes espécies, algumas bastante raras.

 

 Esta terça-feira, dia 8 de novembro, pelas 15 horas, Nuno de Santos Loureiro, docente e investigador

da Universidade do Algarve, e Nelson Fonseca, arquiteto paisagista e naturalista algarvio vão até

Querença, na Fundação Manuel Viegas Guerreiro, falar sobre essa biodiversidade especial.
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Espírito das tunas académicas contagiou São Brás de Alportel (com vídeo) | Sul
Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/11/2011
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Por Sul Informação 8 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Música, São Brás de Alportel, Universidade

 

 &nbsp

 

 A alegria da música estudantil voltou a invadir o Cine-Teatro São Brás, no passado dia 5, em mais

uma noite dedicada à tradição estudantil de tunas académicas.

 

 A 13ª edição do Encontro de Tunas Académicas de São Brás de Alportel, organizada pela Associação

Cultural Sambrasense, com o apoio da Câmara Municipal e de um conjunto de entidades locais, trouxe

ao palco do Cine-Teatro São Brás três tunas do país: a Versus Tuna, a Essa Tuna, a Tuna Sadina e

contou ainda com uma participação da vizinha Espanha, com a Tuna de.

 

 Na edição deste ano, o Algarve fez-se representar pela Versus Tuna, tuna masculina da Universidade

do Algarve. Formada em 1991 a Versus Tuna conta já com cerca de 20 anos dedicados à tradição

musical universitária, transmitindo nas suas cantorias histórias de estudo, de encontros e

desencontros que marcam as memórias dos estudantes.

 

 Seguiu-se no palco a Tuna Sadina. Formada em 2000 como tuna mista, surgiu renovada alguns anos

depois apenas como tuna feminina da Escola Superior de Educação de Setúbal.

 

 O centro do país foi representado pela Essa Tuna, tuna académica da Escola Superior de Saúde de

Alcoitão, um grupo criado em 2002 com o intuito de enriquecer a experiência universitária com

conhecimentos do mundo da música. Durante a atuação a Essa Tuna partilhou ainda com o público

algumas das tradições académicas de evolução dos membros da tuna, entre as quais se destacou a

evolução de um dos membros da tuna à categoria de tuno.

 

 O encerramento do espetáculo coube à vizinha Espanha pela. Constituída há mais de 2 décadas, esta
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tuna já conquistou prémios no Japão e um pouco por toda a Europa comprovando no Encontro de

Tunas Académicas de São Brás de Alportel a sua qualidade musical.

 

 Segundo a organização, o 13º Encontro de Tunas Académicas de São Brás de Alportel teve por

objetivo "dar a conhecer aos jovens são-brasenses o espírito académico de diferentes Universidades,

de forma a promover a música tradicional e as tradições académicas".
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Investigador Joaquim Luís é o convidado do Café Oceano de dia 10 | Sul Informação
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Por Sul Informação 8 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Ciência&Investigação, Faro, Universidade

 

 &nbsp

 

 Gostaria de saber quais as formas do Golfo de Cádiz e se poderá existir gás natural nesta zona? A

resposta será dada por Joaquim Luís, professor da Universidade do Algarve, investigador do Instituto

D. Luís e o convidado do próximo, que se realiza às 18h30 do dia 10, no, em Faro.

 

 Oé 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 normalmente 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 habitualmente por Cristina Veiga Pires, incentivam à participação de toda a

população.

 

 "Quanto maior a diversidade de perspetivas, melhor", sublinha a mentora do projeto. Esta iniciativa,

já com seis anos, teve a sua primeira edição a 19 de Maio de 2005, no Bar do Álvaro, node Gambelas.
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Biologia e Música juntam-se em conferência e concerto na Universidade do Algarve |
Sul Informação
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Por Sul Informação 8 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Ciência&Investigação, Faro, Universidade

 

 &nbsp

 

 O compositor Jaime Reis apresenta, às 17h30 do dia 18 de novembro, a conferência "Modelos

Biológicos aplicados à Composição Musical", seguida de um concerto comentado de duas composições

suas ( e).

 

 Este evento terá lugar no Grande Auditório dode Gambelas da Universidade do Algarve, em Faro, e

integra-se no ciclo de seminários do Centro de Biomedicina Molecular e Estrutural (CMBE), ao qual se

juntou a Sociedade Portuguesa de Biofísica.

 

 Aberta a todos os interessados, esta conferência-concerto será seguida de um Porto de Honra,

proporcionando uma conversa informal com o compositor, intérpretes e cientistas.

 

 Sobre as peças

 

 (2002), para cinco percussionistas e Lysozyme Synthesis (2003), para piano, são duas peças de um

ciclo, cuja estrutura é parcialmente baseada no processo de síntese proteica.

 

 A conversão da informação do código genético em função biológica útil, desempenhada pelas

proteínas, é um processo caracterizado por uma complementaridade constante.

 

 Também nestas peças a complementaridade existe repetidamente. Está presente sob diferentes

formas, em parâmetros como o ritmo (e, ainda que em menor grau), dinâmica, timbre (articulação),

alturas, e harmonia.
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 Será o maestro Pedro Pinto Figueiredo a dirigir. Já a peçaserá tocada pela pianista Ana Telles, em

estreia nacional. Este ciclo foi apresentado ao público pela primeira vez numa conferência em

Darmstadt (Alemanha, 2004).

 

 Desde então, a peça de piano foi estreada na Áustria (Graz, 2005), onde Jaime Reis foi o compositor

convidado e o ciclo foi tema de conferências e seminários em vários países, tais como França, Japão,

Espanha e Brasil.
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Dar a volta à crise na UAlg
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08/11/2011

 

 A Universidade do Algarve acolhe esta 3ª feira pelas 18 horas a conferência "Dar a volta à crise, com

os Business Angels". O evento tem lugar na Faculdade de Economia no âmbito da V Semana Nacional

de Business Angels.

 

 Foto: Universidade do Algarve

 

 Esta iniciativa da Federação Nacional de Associações de Business Angels (FNABA) está a decorrer de 7

e 11 de novembro, em várias cidades do país, e tem por objetivo de aproximar o público e, em

particular, os empreendedores dos Business Angels de cada região.

 

 O tema deste ano Dar a volta à crise, com os Business Angels pretende reforçar o papel dos Business

Angels na atual situação económica do país, e sua importância na criação e expansão de empresas de

elevado potencial.

 

 A V Semana Nacional de Business Angels tem o patrocínio do IAPMEI e do Gabinete do Gestor do

Programa Compete, entidades que ao longo dos anos, em estreita parceria com a FNABA, vêm

manifestando o seu compromisso em promover a atividade dos Business Angels em Portugal.

 

 Mais informações em www.fnaba.orgou através do e-mail info@fnaba.org

 

 Vê a entrevista de Francisco Banha - Pai dos Business Angels em Portugal:

 

 Fonte: Universidade do Algarve
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Colóquio internacional «O Estrangeiro» na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/11/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121794

 

A Universidade do Algarve (UAlg) acolhe, de 9 a 12 de novembro, um colóquio internacional para

análise de um dos romances mais conhecidos de Albert Camus, O Estrangeiro, uma organização da

Associação Portuguesa de Estudos Franceses (APEF).

 

 Nesta ocasião, o embaixador da França desloca-se ao Algarve e à UAlg para iniciar os trabalhos deste

encontro, que reúne um número notável de oradores - cerca de duas centenas de vários países da

Europa, América e África - em torno dos estudos francófonos, hispânicos e lusófonos.

 

 A análise de O Estrangeiro na literatura e outras artes, na imprensa e na publicidade, no ensino e na

língua, conduzirá a uma reflexão aprofundada das suas múltiplas declinações, da coabitação à

exclusão, de forma a delinear as fronteiras nacionais, sociais, linguísticas e culturais.

 

 O evento é organizado em colaboração com a Associação de Professores de Francês da Universidade

Espanhola (APFUE) e a Sociedade de Hispanistas Franceses (SHF). Para mais informações, pode

consultar a página oficial do evento, em http://www.fchs.ualg.pt/apefapfueshf.

 

 Redacção/RS

 

 16:49 segunda-feira, 07 novembro 2011
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Sin-Cera tem inscrições abertas para o 3º Curso Livre de Teatro | Sul Informação
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Por Sul Informação 7 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Teatro

 

 &nbsp

 

 O Grupo de Teatro da Universidade do Algarve (Sin-Cera) promove entre os dias 14 de novembro e

16 de dezembro, o 3º Curso Livre de Teatro, que se realiza na Sala 55 da Escola Superior de Educação

e Comunicação (ESEC), às segundas, quartas e sextas, das 21h00 às 23h30.

 

 Este curso pretende lançar as bases para uma experiência teatral e está dividido em três módulos:,e

 

 Para mais informações e inscrições visite http://www.fisalia.com/sincera ou contacte o Sin-cera

através dos te lemóveis 917 242 455 / 969 890 151 ou do endereço eletrónico

sin.cera.ualg@gmai l .com.
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Erasmus Moment Day&Night promove multiculturalidade na Universidade do Algarve |
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 Faro, Universidade

 

 &nbsp

 

 A Universidade do Algarve será, no dia 9 de novembro, quarta-feira, palco do Erasmus Moment

Day&Night, evento que visa promover o contacto entre os vários estudantes de mais de 50 países

diferentes e que atualmente estudam na UAlg.

 

 O Erasmus Moment lança a mote a que os estudantes participem trazendo a sua cultura para a

Universidade. Vestidos com as cores dos seus países e acompanhados pelas respetivas bandeiras,

estes estudantes são esperados como verdadeiros embaixadores.

 

 Cada grupo de alunos é desafiado a partilhar os sabores da comida e bebida da sua terra natal e a

prepararem uma coreografia que terão de dançar em frente aos outros participantes como forma de

mostrarem a beleza da sua cultura.

 

 Entre as 16h00 e as 19h00 do próximo dia 9, o pátio em frente ao edifício da cantina no campus da

Penha da UAlg promete ter muita animação e heterogeneidade. A iniciativa seguirá noite dentro na

discoteca Cidade da Música.

 

 Ao longo destes últimos anos, o número de estudantes internacionais tem aumentado na UAlg e só

este semestre são cerca de 350 estudantes de várias partes do globo.

 

 Esta iniciativa resulta de uma parceria entre a Universidade do Algarve, mais concretamente o

Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade, a Associação Académica da UAlg e a discoteca

farense Cidade da Música. O Erasmus Moment é um evento promovido pela Comidas.pt e desenvolvido

pela consultora Diferencia Marketing.
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Abertas candidaturas para a 4ª edição do Prémio Caixa Agrícola do Algarve | Sul
Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/11/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=6784

 

Por Sul Informação 7 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Agricultura, Ciência&Investigação, Energias, Pescas

 

 &nbsp

 

 A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Algarve, CRL (CCAM Algarve) concede um prémio de apoio à

investigação científica no valor anual de 5 mil euros, a atribuir a um projeto de investigação original e

inovador, desenvolvido na Universidade do Algarve nas áreas de Energia, Economia Rural, Gestão

Agrícola, Economia e Gestão das Pescas e Economia Regional.

 

 As candidaturas deverão ser submetidas até ao dia 15 de novembro.

 

 Será distinguido o projeto de investigação que contribua para o progresso da inovação científica e

tecnológica e para o desenvolvimento empresarial.

 

 Secretariado do Prémio CCAM Algarve:

 

 - Fátima Custódio (Reitoria - Campus da Penha)

 

 - Telf. 289 800 121 ou Ext. 6121

 

 - Email: fmcustodio@ualg.pt

 

 Regulamento do Prémio

 

 Formulário de Candidatura
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Rui André teme influência de lóbis sobre Governo para que exploração de feldspato
em Monchique avance | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/11/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=6758

 

Por Nuno Costa 7 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Álvaro Santos Pereira, Feldspato, Monchique, Rui André

 

 &nbsp

 

 O presidente da Câmara de Monchique Rui André tem receio que o Governo esteja a ser alvo de

pressões de lóbis para que a exploração de feldspato avance no concelho. O receio do autarca é

fundamentado na resposta do gabinete de Álvaro Santos Pereira, ministro da economia, a um pedido

de esclarecimento apresentado pelo deputado do PCP Paulo Sá sobre a prospeção e pesquisa daquele

mineral da serra de Monchique.

 

 Na resposta do gabinete de Álvaro Santos Pereira ao deputado do PCP, a que o Sul Informação teve

acesso, lê-se que o Estado português é muitas vezes questionado sobre os motivos que levam ao não

aproveitamento mais efetivo de um recurso com um potencial económico e social tão elevado, sendo

que existem inclusivamente estudos efetuados pela Universidade do Algarve que referem a

possibilidade de existência das chamadas "terras raras", que tanto escasseiam em todo o mundo.

 

 É este ponto, o 13º de um conjunto de 21 que o Ministério da Economia e do Emprego dedica ao

tema, que faz o autarca monchiquense temer que as questões citadas pelo gabinete de Álvaro Santos

Pereira sejam feitas por lóbis.

 

 Para Rui André, que falou com o Sul Informação, este ponto dá a entender que o Governo está a ser

pressionado por lóbis, o que é grave.

 

 O autarca monchiquense também não gostou de ver que, na resposta dada pelo gabinete de Álvaro

Santos Pereira, os argumentos apresentados pela autarquia contra essa possibilidade tenham sido

citados como um parecer, que indicaria que, com as necessárias cautelas relativamente às questões

evidenciadas, os trabalhos de prospeção e pesquisa podem vir a ter lugar.
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 Segundo o autarca, houve uma má interpretação da posição da autarquia que, de forma hábil, foi

invertida.

 

 Rui André já enviou uma carta, no dia 18 de outubro, a Álvaro Santos Pereira a pedir uma audiência

sobre o tema e a solicitar esclarecimentos sobre a referência à tomada de posição da autarquia,

nomeadamente sobre quem emitiu e transmitiu [ao ministro] essa falsa informação no que diz

respeito ao "parecer" da Câmara Municipal de Monchique.

 

 Na mesma missiva, o autarca explica ainda que o Município de Monchique nunca foi consultado,

oficialmente, para este efeito, tendo sim, por auto-iniciativa, promovido um amplo debate sobre a

matéria, decidindo, em fase de audiência de interessados, manifestar a sua inequívoca desaprovação

das possíveis prospeções e pesquisas na área do concelho.

 

 

Página 115



A116

DocLisboa apresenta documentário apoiado pelo CIAC
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/11/2011

Meio: Universia.pt

URL: http://noticias.universia.pt/tempo-livre/noticia/2011/10/27/881833/doclisboa-apresenta-
documentario-apoiado-pelo-ciac.html

 

27/10/2011

 

 "Um Filme Português" é o nome do documentário que estreia às 18h45 desta sexta feira, dia 28, no

cinema Londres, em Lisboa.

 

 Foto: Doc Lisboa 2011

 

 Trata-se de uma longa metragem, integrada no projeto de investigação "Principais Tendências no

Cinema Português Contemporâneo", do Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC),

sediado na Universidade do Algarve e na Escola Superior de Teatro e Cinema (ESTC).

 

 Este documentário é composto por seis segmentos de 17 segundos e é assinado pelos realizadores

Levi Martins, Vitor Alvez, Miguel Cipriano, Jorge Jácome, Vanessa Sousa Dias e Carlos Pereira.

 

 Neste documentário são entrevistadas várias personalidades do Teatro e do Cinema, tais como Luís

Miguel Oliveira, Graça Castanheira, António-Pedro Vasconcelos, Luís Urbano, Manuel Mozos, Paulo

Rocha, Jorge Silva Melo, Joaquim Sapinho, Saguenail e Regina Guimarães, João Canijo, João Botelho,

João Pedro Rodrigues, João Guerra da Mata, Possidónio Cachapa, Miguel Valverde, Marco Martins,

Manuela Viegas, Rita Azevedo Gomes, João Lopes, Cláudia Varejão, João Salaviza e Gabriel Abrantes.
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Mar Português em reflexão na Universidade do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/11/2011

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=7ef6c2494e3925e414c7730d6455b50f

 

Tavira, 6 Nov (Radio Horizonte Algarve)

 

 Assinalando o Dia Nacional do Mar, a Universidade do Algarve pretende fomentar uma maior reflexão

sobre o tema. Com esse intuito realiza "O Encontro Mar Português - Conhecimento, Valorização e

Desenvolvimento" nos dias 17 e 18 de novembro.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve-Amigos

 

 Mar Português em reflexão na UAlg com o Alto Patrocínio do Presidente da República.

 

 O Encontro Mar Português - Conhecimento, Valorização e Desenvolvimento realiza-se nos dias 17 e

18 de novembro, no Auditório Vermelho (Edifício 9), no Campus de Gambelas, com o Alto Patrocínio

de Sua Excelência o Presidente da República. Assinalando o Dia Nacional do Mar, a Universidade do

Algarve pretende fomentar uma maior reflexão sobre o tema, estimulando o debate e originando

iniciativas que contribuam para o fortalecimento do papel do Oceano no desenvolvimento nacional.

 

 Além da Secretária de Estado da Ciência, Leonor Parreira, e do Secretário de Estado do Mar, Manuel

Pinto de Abreu, o encontro conta também com as presenças de Tiago Pitta e Cunha, que proferirá uma

mensagem de S. Ex.ª o Presidente da República, e do Presidente do CRUP, António Rendas.

Integrarão ainda os painéis do Mar Português vários investigadores das universidades portuguesas e

dos laboratórios de Estado

 

 Paralelamente realiza-se o Simpósio Margem Sul, Processos e Equilíbrios que decorre a partir das

9h30 do dia 10 de novembro, no Anfiteatro Teresa Júdice Gamito (edifício 1), no campus de

Gambelas. Trata-se de uma iniciativa organizada pelo Centro de Investigação Marinha e Ambiental

(CIMA), pelo Centro de Investigação sobre o Espaço e as Organizações (CIEO) e pelo Centro de

Investigação em Artes e Comunicação (CIAC). O evento pretende ser um fórum de apresentação dos

trabalhos de investigação realizados por estes centros na margem sul portuguesa, centrando-se em

quatro alvos territoriais: Ria Formosa, Estuário do Guadiana, Estuário do Arade e a interface oceano-

continente do Algarve.
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 Neste âmbito decorre também o Seminário Professor José Pinto Peixoto, no dia 16 de novembro, no

Anfiteatro Verde (edifício 8), que abordará o Ciclo da Água: do oceano à nossa mesa, com o objetivo

de analisar a situação dos recursos hídricos no Algarve. A iniciativa é organizada pelo Centro de

Ciências do Mar. Mais informações em: www.ccmar.ualg

 

 O Encontro Mar Português - Conhecimento, Valorização e Desenvolvimento tem entrada livre,

mediante inscrição para o endereço:

 

 gcomunicacao@ualg.pt

 

 Obrigado Luanda (Angola) pelas suas visitas
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II CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE O PRIMEIRO EMPREGO
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/11/2011

Meio: Algarve Digital Online

URL: http://www.algarvedigital.pt/algarve/print.php?sid=5471

 

Em Foco / Faro

 

 Enviado por Admin em 6/11/11 - 00:00

 

 A II Conferência Nacional sobre Primeiro Emprego, organizada pela revista Forum Estudante, terá

lugar no Anfiteatro 1.5 do Complexo Pedagógico da Universidade do Algarve, no Campus da Penha, no

dia 23 de novembro.

 

 Esta conferência, que tem por objetivo auxiliar os estudantes e recém licenciados na procura eficaz do

primeiro emprego, conta com a presença de vários conferencistas especializados na área do emprego.

Os participantes terão oportunidade de ouvir responsáveis de recursos humanos de empresas, bem

como consultores de recrutamento e empresários de sucesso.

 

 A participação é gratuita, mas a inscrição obrigatória emou em.

 

 Este artigo é de Algarve Digital

 

 http://www.algarvedigital.pt/algarve/

 

 O endereço para este artigo é:

 

 http://www.algarvedigital.pt/algarve/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=5471

 

 Ligações neste artigo

 

 [1] http://univ.forum.pt/

 

 [2] http://www.emprego.forum.pt/
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Universidade do Algarve recebe encontro sobre medicina geral e familiar | Sul
Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/11/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=6417

 

Por Elisabete Rodrigues 6 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Ciência&Investigação, Faro, Saúde, Universidade

 

 &nbsp

 

 A iniciativa vai trazer ao Algarve não só figuras de relevo da Medicina europeia, mas também

formadores da área da Medicina de várias universidades portuguesas, revelou a organização. Este

encontro realiza-se duas vezes por ano.

 

 O evento é orientado a estudantes de medicina e contempla conferências e workshops, ao mesmo

tempo que inclui o Encontro Nacional da ADSO - Associação de Docentes e Orientadores de Medicina

Geral e Familiar.

 

 O programa do evento inclui ainda uma mesa redonda sobre Disease Mongering, moderada por

Denise Alexandra, mestranda em epidemiologia, formadora e organizadora de Cursos EURACT. Nesta

iniciativa será também abordará a Prevenção Quaternária, que visa proteger os pacientes de

sobremedicalização, acrescentam os organizadores do evento.

 

 Mais informações sobre o evento podem ser obtidas em www.euract.eu
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Otimismo realista pode ajudar a ultrapassar a crise
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/11/2011

Meio: Jornal do Algarve.pt

URL: http://www.jornaldoalgarve.pt/2011/11/otimismo-realista-pode-ajudar-a-ultrapassar-a-
crise/

 

Saturday, November 5th, 2011

 

 Nas últimas semanas foram divulgados os resultados de um estudo que revela que os portugueses

são dos povos mais infelizes do mundo. A Universidade do Algarve (UALG) tem vindo a realizar

investigações na área da psicologia positiva no âmbito dos mestrados em Psicologia da Educação,

Psicologia Clínica e da Saúde e Psicologia Social e das Organizações. O JA falou com um dos

especialistas algarvios nesta área, Saul Neves de Jesus, que admite que se os portugueses adoptarem

uma atitude positiva e realista poderá ser mais fácil de sair da crise.

 

 SNJ - Sim, na medida em que será uma atitude mais positiva permite suportar expectativas positivas

em relação ao futuro e aumentar os índices de confiança, gerando um comportamento de maior

empreendedorismo e investimento.

 

 No entanto, as atitudes e as expectativas devem ser positivas, mas também realistas. Aliás, parece

que o excesso de otimismo, traduzido em expectativas irrealistas, foi um dos fatores para a situação

em que nos encontramos atualmente, pois as pessoas estavam a consumir e a assumir compromissos

financeiros acima das suas reais possibilidades.

 

 Em todo o caso, neste momento podemos estar a começar a ser excessivamente pessimistas, sendo

importante inverter esta tendência e começar a evoluir para um otimismo realista.

 

 SNJ - Uma atitude mais positiva pode permitir identificar soluções, onde o pessimismo só permite ver

problemas. Há que evidenciar, por exemplo, que em épocas de crise é quando surgem as grandes

oportunidades de negócio.

 

 SNJ - Tudo deve começar na educação, em que deve ser desenvolvida uma atitude mais positiva,

otimista e empreendedora. É fundamental que as condições facultadas aos jovens permitam a

concretização de uma atitude mais otimista e empreendedora, pois um dos grandes problemas da

nova geração é que foram induzidas expectativas de elevada confiança, tendo muitos deles investido e

criado negócios, assumindo níveis de risco muito elevado, mas depois não foram bem-sucedidos na
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sua implementação. O excesso de burocracia era habitualmente o primeiro entrave, depois a

dificuldade de financiamento, mas o mais grave tem sido a situação real de falta de liquidez que

"derruba" qualquer atitude empreendedora.

 

 Assim, parece-me que o empreendedorismo não deve ser apenas emocional, através de atitudes mais

positivas e otimistas, mas deve ser também cognitivo, através de uma rigorosa análise dos prós e dos

contras associados a ideias de negócio.

 

 SNJ - Sim. Aconteceu com o anterior governo haver um excesso de otimismo, criando-se alguma

ilusão associada ao investimento, vendo-se agora muitas pessoas defraudadas com as expectativas

que construíram e os investimentos que fizeram. Já o atual governo está a "passar do 8 para o 80", ao

acentuar tanto a crise. Isto é, as (.)

 

SCS
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UAlg reconhecida pelo Governo Espanhol como Campus de Excelência Internacional
do Mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/11/2011

Meio: Universia.pt

URL: http://noticias.universia.pt/mobilidade-academica/noticia/2011/10/25/881177/ualg-
reconhecida-pelo-governo-espanhol-como-campus-excelencia-internacional-do-mar.html

 

25/10/2011

 

 O Campus de Excelência Internacional do Mar (CEI.MAR), do qual a Universidade do Algarve é

parceira, é um dos 6 consórcios que foi reconhecido pelo Ministério da Educação do Governo Espanhol

como Campus  de Excelência Internacional de âmbito Regional Europeu (CEIR).

 

 Foto: Universidade do Algarve

 

 A Universidade do Algarve integra o Campus de Excelência Internacional do Mar, que pretende criar

um espaço comum de conhecimento e inovação do meio marinho

 

 A Universidade do Algarve é a única instituição portuguesa selecionada, dos projetos que se

candidataram ao CEI 2011 pela primeira vez.

 

 Concorreram inicialmente 32 projetos de consórcio à 3ª edição do Programa CEI, dos quais 13 pela

primeira vez. Uma comissão técnica, formada por peritos de reconhecido prestígio internacional,

analisou as propostas desde setembro, tendo pré-selecionado oito, que durante o dia de ontem

apresentaram os seus projetos. Outros nove consórcios deram conta dos resultados obtidos desde

2009, altura em foram classificados de CEI. Dos projetos que se apresentaram ao concurso CEI 2011

pela primeira vez, a Universidade do Algarve foi a única instituição portuguesa a ser selecionada.

 

 A comissão técnica internacional realçou o conjunto de potencialidades e singularidades do CEI.MAR,

referindo que é o único Campus de Excelência marinho que une o Atlântico e o Mediterrâneo, e alia a

ciência, a engenharia e as ciências humanas em torno do mar, numa área de grande valor

geoestratégico para a vida científica, económica, social e cultural do sul da Europa.

 

 Sobre Campus de Excelência Internacional do Mar (CEI-MAR)

 

 A Universidade do Algarve integra o Campus de Excelência Internacional do Mar, que pretende criar
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um espaço comum de conhecimento e inovação do meio marinho, através das suas áreas de

especialização. Com a coordenação da Universidade de Cadiz e a participação de universidades da

Andaluzia (Almeria, Granada, Málaga e Huelva), o estudo e a gestão do Mar do litoral sul da Península

Ibérica não estariam completos se não fossem realizados em consonância com as costas portuguesa e

marroquina. A Universidade do Algarve e a Universidade de Abdelmalek Essaâdi, em Marrocos,

acompanham as universidades e instituições espanholas na direção deste projeto, conferindo assim

um forte carácter transfronteiriço e internacional ao Campus. Foram definidas cinco áreas de

especialização, identificadas em função da força e potencialidade do Campus, sendo elas o

Conhecimento do Mar, o Mar como Fonte de Recursos, a Gestão do Mar, as Engenharias e o Mar, e o

Valor Cultural do Mar.

 

 Sobre o CEI 2011

 

 O Programa CEI enquadra-se na estratégia do Governo Espanhol - Universidad 2015, que procura a

modernização das universidades deste país, promovendo redes estratégicas com outras instituições,

com a finalidade de criar "ecossistemas de conhecimento" que favoreçam o emprego, a coesão social e

o desenvolvimento económico-territorial.

 

 Este programa conta com uma verba de 111,8 milhões de euros, dos quais 75 estão destinados ao

subprograma de excelência. Desde que o Ministério da Educação Espanhol impulsionou este programa,

em 2008, já investiu mais de 700 milhões de euros.

 

 A verba disponível para o programa (75 milhões de euros) será distribuída pelos projetos

selecionados. Além do Ministério da Educação Espanhol, o financiamento dos mesmos será

comparticipado pelas Comunidades Autónomas espanholas.

 

 Com esta edição ficará praticamente completo o mapa espanhol de Campus de Excelência

Internacional, que, a partir de agora, fixará a sua prioridade em melhorar a qualidade de cada um dos

projetos, com o objetivo de, em 2015, só existirem 10 Campus de Excelência Internacional e 10

Campus de Excelência Internacional de âmbito Regional Europeu, capazes de competir

internacionalmente nos respetivos domínios.

 

 A nova "Ley de Economía Sostenible" do Governo Espanhol veio considerar o Programa CEI como um

instrumento fundamental para relançar a Economia, promover a competitividade e a

internacionalização do sistema universitário, implicando neste processo o triângulo Ciência-Tecnologia-

Empresa.

 

 Fonte: Universidade do Algarve
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Autumn EURACT Meeting em Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/11/2011

Meio: Universia.pt

URL: http://noticias.universia.pt/vida-universitaria/noticia/2011/11/05/885239/autumn-
euract-meeting-em-faro.html

 

05/11/2011

 

 O curso de Medicina realiza, de 10 a 12 de novembro, o Autumn EURACT Meeting - Faro 2011, no

Anfiteatro Vermelho, no Campus de Gambelas (edifício 9). Este encontro realiza-se duas vezes por

ano, durante três dias, estando já confirmados cerca de quatro dezenas de conselheiros.

 

 Foto: Euract

 

 Em simultâneo, nos dias 11 e 12, decorrerá o Encontro Nacional da ADSO - Associação de Docentes e

Orientadores de Medicina Geral e Familiar.

 

 De realçar que, nestes dois eventos, estarão presentes não só figuras de relevo da medicina europeia,

mas também formadores da área da Medicina Geral e Familiar de várias universidades portuguesas.

 

 O programa do evento inclui conferências, workshops, assim como uma mesa redonda sobre Disease

Mongering, moderada por Denise Alexandra, mestranda em epidemiologia, formadora e organizadora

de Cursos EURACT). Nesta iniciativa será também abordará a Prevenção Quaternária, que visa

proteger os pacientes de sobremedicalização.

 

 No final do evento, os alunos da UAlg apresentarão ainda exemplos práticos da criação de falsas

novas doenças, tal como o fizeram durante o seminário de Ray Moynihan, autoridade mundial sobre o

assunto, autor, entre outros, do livro Selling Sickness.

 

 Mais informações em www.euract.eu

 

 Fonte:Universidade do Algarve
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Palestra sobre «Desenvolvimentos e tendências na biologia marinha» na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/11/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121718

 

O Núcleo de Estudantes de Biologia da Universidade do Algarve promove uma palestra sobre o tema

Desenvolvimentos e tendências na biologia marinha - um 'porto' de encontro na UAlg, que decorrerá

terça feira, 8, às 14:30 horas, no anfiteatro A do Campus de Gambelas da UAlg, em Faro.

 

 O orador será Adelino Canário, conhecido biólogo e director do Centro de Ciências do Mar, da

Universidade do Algarve .

 

 A palestra terá o objetivo de apresentar brevemente o que representa a UAlg no contexto nacional

das ciências do mar e exemplos de alguns projetos em curso, nomeadamente sobre a criação de

infraestruturas de investigação, por exemplo a monitorização de animais migradores no oceano,

biotecnologia e genómica marinha.

 

 Redacção/RS

 

 13:25 sexta-feira, 04 novembro 2011
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Faro: «Cerromaior» vai ser exibido na UAlg, com a presença do realizador Luís Filipe
Rocha
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/11/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121719

 

O filme Cerromaior, de Luís Filipe Rocha, baseado na obra homónima de Manuel da Fonseca, será

exibido na próxima terça feira, 8, às 16:30 horas, no anfiteatro 0.5 do Complexo Pedagógico do

campus da Penha da Universidade do Algarve, em Faro, estando prevista a presença do realizador.

 

 Neste trabalho são abordados os contextos estéticos e socioculturais das duas obras, assinalando o

centenário do nascimento do escritor, uma das figuras maiores do neorrealismo literário português.

 

 Esta sessão insere-se nas atividades letivas das disciplinas de Literacia dos Media, do curso de

Ciências da Comunicação, e de Comunicação e Contemporaneidade, do mestrado em Comunicação,

Cultura e Artes.

 

 Trata-se de uma iniciativa conjunta do Departamento de Comunicação, Artes e Design (ESEC) e do

Departamento de Artes e Humanidades (FCHS) e está aberta a toda a comunidade académica e local.

 

 Redacção/RS

 

 14:40 sexta-feira, 04 novembro 2011
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Alunos de Design da UAlg expõem na Biblioteca Municipal de Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/11/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121722

 

Sensibilizar Montenegro é o nome da exposição de trabalhos dos alunos do curso de Design e

Comunicação da Escola Superior de Educação e Comunicação (ESEC) da Universidade do Algarve, que

estará patente até ao dia 22 de novembro, na biblioteca municipal de Faro.

 

 Os projetos apresentados nesta exposição foram desenvolvidos no âmbito da unidade curricular

Design de Comunicação II, durante o passado ano letivo, visando a sensibilização da população de

Montenegro para o recenseamento eleitoral e para o ambiente.

 

 Trata-se de uma iniciativa resultante de uma parceria entre o curso de Design e Comunicação da

ESEC/UAlg e a junta de freguesia de Montenegro.

 

 Redacção/RS

 

 16:57 sexta-feira, 04 novembro 2011
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Médiuns de renome 
vêm ao Algarve
Rita Ferro Rodrigues apresenta na Universidade 
do Algarve o road show que percorrerá o país

PELA PRIMEIRA VEZ em Portu-
gal, aqueles que são conside-
rados por muitos três dos me-
lhores médiuns do mundo vão 

realizar entre 11 e 15 de Novem-
bro um road show que marca-
rá presença em Lisboa e Porto, 
para além de Faro, a primeira 

cidade a receber o evento.
A apresentação do Road 

Show Médiuns ao Vivo vai 
estar a cargo da reconhecida 
apresentadora de televisão 
Rita Ferro Rodrigues e terá 
lugar na Universidade do Al-
garve dia 11 deste mês.

“Existe vida para além 
desta vida?” é a questão de-
safi ante lançada pela produ-
tora Planeta Ideal, autora do 
programa da TVI “Depois da 
Vida”, ao trazer os médiuns 
a Portugal, com a proposta a 
ser dirigida ao público em ge-
ral: “crentes ou não, venham 
conhecer Janet Parker, Si-
mon James e Brian Robert-
son ao vivo e em simultâneo 
num espectáculo singular e 
imperdível”.

No Algarve o evento conta 
com a parceria do POSTAL, que 
se une assim à produtora Planeta 
Ideal e a uma das mais reconhe-
cidas caras da televisão portu-
guesa, Rita Ferro Rodrigues.

Janet Parker é um dos médiuns participantes no road show

D.R.
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VIDA PARA ALÉM DA MORTE: MÉDIUNS DE RENOME PASSAM PELO ALGARVE > 4MÉDIUNS DE RENOME PASSAM PELO ALGARVE > 4
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Ricardo Claro
ricardoc.postal@gmail.com

A UNIVERSIDADE DO ALGAR-
VE acolheu, na passada sema-
na, a primeira edição de uma 
conferência internacional so-
bre o sector do Turismo, onde 
marcaram presença nomes de 
referência, nacionais e interna-
cionais, no estudo deste sector 
de actividade.

A Escola Superior de Gestão, 
Hotelaria e Turismo (ESGHT), 
em parceria com a revista En-
contros Científicos - Tourism 
& Management Studies, levou 
a cabo no hotel Real Marina a 
Tourism & Management Studies 
- Algarve 2011, que, de acordo 
com a organização, “pretendeu 
abranger uma ampla variedade 
de temas relacionados com os 
estudos turísticos e com a ges-
tão turística e hoteleira”, com 
o objectivo de “estimular a in-
vestigação e a divulgação do 
conhecimento científico nas 
áreas do Turismo, do Lazer e 
da Gestão Turística”.

Entre os principais oradores 
estiveram Abraham Pizam, 
Dimitrios Buhalis, Jonathan 
Edwards, Alfonso Vargas Sán-
chez e Richard Butler, um dos 
nomes incontornáveis da inves-
tigação nesta área.

DUZENTOS ORADORES A con-
ferência, que juntou mais de 

200 oradores oriundos de 26 
países de quatro continentes, 
viu serem apresentadas 178 
comunicações, todas baseadas 
em investigação, que as diver-
sas universidades do mundo 
estão a desenvolver sobre este 
sector.

Entre os oradores esteve Fer-
nando Messias, que destacou 
ao POSTAL a importância des-
ta conferência, uma vez que se 
trata de um evento que “parti-
cipa na compilação e debate de 
trabalhos científi cos, que tenta 
criar espaço para uma auto-
nomia do estudo do Turismo 
do ponto de vista científi co”, 
uma posição secundada por 
José António Santos, um dos 
coordenadores da conferência, 
que sublinha “a importância 

dos contactos entre investi-
gadores e universidades que 
se estabelecem e a relevância 

da congregação de várias dis-
ciplinas que têm contributos 
fundamentais para o desenvol-
vimento do conhecimento na 
área do Turismo”.

Fernando Messias apresen-
tou na sua comunicação os 
primeiros resultados de um 
estudo aplicado sobre lideran-
ça na hotelaria de cinco estre-
las no Algarve, que integra o 
doutoramento que está a de-
senvolver na área do Turismo. 
De acordo com o também ad-
vogado, “a comunicação apre-
sentada incide sobre os dados 
empíricos recolhidos sobre a 
temática no ano de 2010”.

O FUTURO DA CONFERÊNCIA De 
acordo com José António 
Santos, a conferência terá a 
segunda edição em Orlando 
(EUA), numa parceria entre a 
Universidade do Algarve e a 
Universidade da Florida. 

“Este é um dos resultados 
desta primeira edição, a par 
do qual se decidiu já o avan-
ço de uma rede internacio-
nal de contactos e troca de 
conhecimentos, que terá por 
base uma plataforma on-line 
a criar nos próximos meses”, 
avançou ao POSTAL o respon-
sável pela organização, que 
destaca a representatividade 

que a revista Encontros Cientí-
fi cos - Tourism & Management 
Studies tem já no âmbito das 
publicações científi cas inter-
nacionais.

“A revista da ESGHT está 
já indexa em várias bases de 
dados de investigação cien-
tífi ca a nível internacional e 
é cada vez mais uma marca 
consolidada no meio, o que 
permite uma maior visibilida-
de e uma maior cooperação 
e partilha de conhecimento 
entre os nossos investigado-
res e os de outras universi-
dades”, reforça José António 
Santos.

Investigadores de topo discutem 
Turismo na Universidade
Duzentos oradores, entre os quais as referências mundiais na investigação do sector do Turismo, 
apresentaram as últimas novidades do conhecimento científi co na área

D.R.

Conferência sobre Turismo reúne investigadores de todo o mundo

Fernando Messias

D.R.
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Investigadores de topo discutem Turismo na Universidade pág. 6
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Cérebros do Turismo
reuniram-se em Olhão
> Mais de uma centena e meia de estudos científi cos foram dis-
cutidos em Olhão, numa conferência que reuniu alguns dos no-
mes incontornaveis na área da investigação do sector do Turismo 
a nível mundial. As conclusões e os dados  serão publicados bre-
vemente na revista Encontros Ciêntífi cos - Tourism & Manage-
ment Studies 

 ECONOMIA
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Ricardo Claro
ricardoc.postal@gmail.com

“NO FINAL DESTE DIA estou de 
facto, aquilo que se diria: es-
tupefacto (…) se calhar hoje 
aprendi aqui mais com vocês 
[referindo-se aos alunos parti-
cipantes] do que nos últimos 
anos de carreira e digo isto 
com toda a honestidade”, es-
tas foram as palavras de Luís 
Roberto, um quadro de topo 
da BP Portugal, ditas na fi nal 
nacional da edição de 2010 
do Leadership Tournament da 
AIESEC (Associação Internacio-
nal de Estudantes de Ciências 
Económicas e Comerciais).

De facto, o que se propõe 
neste desafi o feito a estudan-
tes universitários na área da 
liderança é que se excedam, 
que utilizem todas as suas ca-
pacidades e conhecimentos na 
análise de case studies e na re-
solução de problemas empre-
sariais, através de propostas 
inovadoras na abordagem dos 
problemas apresentados.

O Leadership Tournament 
cria assim um espaço privile-
giado para os estudantes po-
rem à prova as suas capacida-
des e um palco privilegiado 
para a identifi cação de novos 

valores entre os estudantes das 
universidades portuguesas.

A iniciativa que se desen-
rolou durante a fase local em 
dez universidades portugue-
sas, teve lugar recentemente 
na Universidade do Algarve e 
são já conhecidos os resulta-

dos com as duas equipas al-
garvias já apuradas para a fase 
intermédia. A par da Univer-
sidade do Algarve participam 
no evento as Universidades do 
Minho, Católica do Porto e de 
Lisboa, de Aveiro, da Beira inte-
rior, de Coimbra e Nova de Lis-

boa (Faculdade de Economia), 
a par do Instituto Superior de 
Economia e Gestão, da Univer-
sidade Técnica de Lisboa e do 
Instituto Universitário de Lis-
boa (ISCTE - IUL). 

O DESAFIO LANÇADO NO AL-
GARVE Na fase que teve lugar 
na Universidade do Algarve às 
11 equipas de alunos universi-
tários concorrentes, das áreas 
de Economia, Gestão e Marke-
ting, foram apresentados qua-
tro desafi os baseados em casos 
reais. Entre as empresas e en-
tidades, no quadro das quais 
foram criados os desafios es-
tiveram os Hotéis Real, o POS-
TAL (ver caixa), a Faculdade de 
Economia da Universidade do 
Algarve e a AIESEC.

Da análise da performance 
das equipas resultou a escolha 
das equipas vencedoras, com o 
primeiro lugar a ser atribuído à 
equipa Creative Shock, constitu-
Caderno de Economia &ída por 
Rita Pimentel, Samuel Gonçal-
ves, Ana Romualdo, Joana Sou-
sa e Priscila Teixeira, e a escolha 
da segunda posição a recair so-
bre a equipa Darlias, onde es-
tiveram à frente dos trabalhos 
os alunos, Andreia Picoito, An-
dreia Sousa, Rita Cardoso, Joa-
na Ferreira e Ana Pascoal.

A PRÓXIMA FASE As duas equi-
pas seleccionadas em cada 
universidade vão agora unir-
se numa que competirá com as 
suas congéneres na resolução 
de um case study, durante o pe-
ríodo de um mês. As soluções 
encontradas serão apresenta-
das por cada equipa no início 
da fase nacional da prova, o úl-
timo momento do torneio que 
levará até à Universidade Nova 
de Lisboa os fi nalistas, no pró-
ximo dia 20 de Novembro.

UMA INICIATIVA DE REFERÊNCIA 
O Leadership Tournament está 
entre as mais importantes ini-
ciativas levadas a cabo pela 
AIESEC em Portugal e é tam-
bém desenvolvido pelas AIE-
SEC de Malta e Inglaterra. Este 
ano, o torneio teve a participa-
ção de cerca de mil estudantes 
e é já o maior torneio de lide-
rança a nível universitário exis-

tente no país, apesar de estar 
a decorrer apenas a segunda 
edição do evento.

De acordo com a organiza-
ção, “esta é a maior montra de 
novos talentos na área a nível 

universitário”, uma visibilida-
de que pode abrir aos estudan-
tes algarvios portas para uma 
carreira de sucesso, um dado 
de especial relevo em particu-
lar nos dias que correm.

Algarve disputa maior torneio 
universitário de liderança
Fase regional já apurou os representantes da Universidade do Algarve para a fase final do Leadership Tournament da AIESEC

Aos estudantes pediu-se que elaborassem propostas inovadoras na abordagem dos casos apresentados
O POSTAL, uma das em-

presas convidadas a criar 
um desafio para os estu-
dantes da Universidade do 
Algarve na fase local do Le-
adership Tournament da 
AIESEC, apresentou aos es-
tudantes o desafi o de anali-
sarem a criação, no âmbito 
da publicação semanária, 
de um caderno mensal so-
bre Economia & Negócios.

Aos estudantes foram 
colocadas várias questões 
que cumpria analisar pro-
pondo soluções inovadoras 
para a criação e viabilidade 
do suplemento.

“Para fazer face à actual 
difícil conjuntura econó-
mica, o POSTAL pretende 
editar, no seu interior, um 
novo Caderno de Economia 
& Negócios, com periodici-
dade mensal, por forma a 
dar voz e notoriedade parti-
cularmente aos empresários 
e às empresas algarvias”, foi 
a base do problema apre-

 sentado aos estudantes e 
sobre o qual se formularam 
cinco questões:

1. O que achas do POSTAL 
passar a ser o único jornal 
algarvio a ter um Caderno 
Económico?

2. Quais os conteúdos 
que deverá editorialmente 
privilegiar?

3. Que tipo de parcerias 
deverá estabelecer, quer re-
gionais, quer nacionais?

4. Quais as melhores 
formas de cativar investi-
mento para este inovador 
projecto?

5. Quais deverão ser as 
principais fontes de receita 
deste Caderno Económico?

A avaliação das soluções 
preconizadas pelos estu-
dantes para esta situação, 
criada no âmbito de uma 
empresa real, integrou os 
critérios de selecção das 
equipas que transitaram 
para a fase intermédia do 
Leadership Tournament.

Caderno de Economia & Negócios   
foi o desafi o lançado pelo POSTAL 
aos estudantes

A primeira fase contou com quatro desafi os de parceiros locais

D.R.

D.R.

A apresentação feita por Henrique Freire, director do POSTAL

D.R.
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  UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Estudantes algarvios na luta 
pelo título no maior torneio 
universitário de liderança
>  A final de Leadership Tournament da AEISEC tem lugar no 
próximo dia 20 de Novembro na Universidade Nova de Lisboa.
Entre os seleccionados pelas dez universidades portuguesas par-
ticipantes estão alunos da Universidade do Algarve que têm aqui 
uma montra privilegiada para os seus talentos p. 5

D
.R
.
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Aprenda como "Dar a volta à crise, com os Business Angels" | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/11/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=6564

 

Por Sul Informação 4 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Empreendedorismo

 

 &nbsp

 

 A Universidade do Algarve acolhe a conferência "Dar a volta à crise, com os" que se realiza no dia 8,

às 18h00, na Faculdade de Economia, no âmbito da V Semana Nacional de.

 

 Esta iniciativa da Federação Nacional de Associações de(FNABA) terá lugar de 7 e 11 de novembro,

em várias cidades do país, com o objetivo de aproximar o público e, em particular, os empreendedores

dosde cada região.

 

 O tema deste ano "Dar a volta à crise, com os" pretende reforçar o papel dosna atual situação

económica do país, e sua importância na criação e expansão de empresas de elevado potencial.

 

 A V Semana Nacional detem o patrocínio do IAPMEI e do Gabinete do Gestor do Programa Compete,

entidades que ao longo dos anos, em estreita parceria com a FNABA, vêm manifestando o seu

compromisso em promover a atividade dosem Portugal.

 

 Para Francisco Banha, presidente da FNABA, "o financiamento de novas iniciativas empresariais é

crítico para que mais empresas sejam criadas e mais emprego qualificado seja gerado em sectores

inovadores da economia. A Comunidade de Business Angels, reunida no seio da FNABA, tem agora ao

seu dispor um Fundo de Co-Investimento, no montante de 42 milhões de euros dos quais 28 milhões

de euros são provenientes do Programa COMPETE e 1,5 Milhões da Caixa Capital, que os

empreendedores poderão equacionar na hora de lançarem ou desenvolverem os seus projectos de

elevado potencial de valorização e crescimento".

 

 Com esta iniciativa a FNABA, através das suas redes de Business Angels dinamizam o capital privado

para o investimento das empresas, em especial as criadas por jovens empreendedores.
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 Programa:

 

 18:00 - 18:05 - Professor Efigénio Rebelo (Diretor da Faculdade de economia da Ualg);

 

 18:05 - 18:30 - Eng. Paulo Andrez (Vice-presidente da FNABA, Business Angel e administrador da

DNA Cascais);

 

 18:30 - 18:45 - Dr. Hugo Barros (Coordenador do CRIA);

 

 18:45 - 19:00 - Eng. Paulo Bernardo (Diretor nacional da Anje)

 

 19:00 - 19:15 - Dr. Domingos Silva (Presidente da Algarve Business Angels);

 

 19:15 - 19:30 - Sr. João Rosado (Presidente da ACRAL);

 

 19:30 - 19:45 - Período para perguntas e respostas;

 

 19:45 - 20:00 - Eng. Macário Correia (Presidente da Câmara Municipal de Faro).

 

 Mais informações em www.fnaba.org ou através do e-mail info@fnaba.org
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Orquestra do Algarve realiza 
Masterclass de direção de orquestra 

Entre os dias 22 e 25 de no-
vembro, a Orquestra do Al-
garve promove a quinta 
edição da Masterclass Inter-
nacional de Direção de Or-
questra, aberta a maestros de 
todas as nacionalidades, no 
Grande Auditório da Univer-
sidade do Algarve, em Faro.

Sob a orientação artísti-
ca do maestro Roberto Mon-
tenegro, a Masterclass terá a 
participação da Orquestra do 
Algarve, estando o reportório 
centrado em obras de Mozart, 
Mendelssohn e Schubert. 

Como resultado da par-
ticipação neste evento, e me-
diante o desempenho apre-
sentado, um ou mais maestros 
poderão ser convidados a di-
rigir um concerto da Orques-
tra do Algarve, integrado na 
temporada 2011/2012. Galar-

doado com o Prémio Jerusa-
lém 2004, Roberto Montene-
gro é reconhecido de forma 
unânime pela imprensa es-
pecializada e público em ge-
ral, na qualidade de diretor 
de orquesta, como também 
de pedagogo. 

Anualmente é convida-
do para integrar o júri Inter-
nacional de Young Concert 
Artist de Nova York, sele-
cionando os artistas que fa-
rão a sua estreia na cidade. 
Desde 2009 é Diretor Titu-
lar da Orquestra Sinfónica 
da Provincia Santa Fe e, nes-
se mesmo ano, foi galardoado 
com o prémio Mozart Jubi-
leo Tercer Milenio, entregue 
por Mozarteum Santa Fe Fi-
lial Salzburgo, em reconhe-
cimento do seu mérito artís-
tico.
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Após a sessão de abertura por 
Seruca Emídio da Conferência 
«Património Cultural – Uma 
nova convenção do Conselho 
da Europa para o século XXI», 
seguiu-se a projeção do docu-
mentário “O Ciclo do Pão” 
lançaria o mote para as inter-
venções. Neste filme, realiza-
do na localidade dos Montes 
Novos, freguesia de Salir, em 
plena Serra do Caldeirão, com 
o patrocínio da Câmara Muni-
cipal de Loulé, a população lo-
cal uniu-se para produzir um 
testemunho de uma tradição 
ancestral que faz parte do pa-
trimónio imaterial destas para-
gens do interior.   

Seguiu-se a apresentação 
do presidente do Conselho Na-
cional da Cultura Guilherme 
d’Oliveira Martins, um dos 
responsáveis pela elaboração 
do documento que resultou da 
Convenção de Faro, e que fez 
uma súmula desta convenção 
realizada no âmbito de «Faro 
Capital da Cultura 2005», as-
sinada nesse mesmo ano, mas 
que só entrou em vigor no pas-
sado dia 1 de junho.

Esta convenção-quadro, 
com carácter inovador, nasceu 
no seio do Conselho da Europa 
e foi antecedida pelas conven-
ções de La Valleta (1985), Gra-
nada (1992) e Florença (2000). 
Surgiu, segundo este orador, a 
partir da experiência das Jor-
nadas Europeias do Patrimó-
nio e do «património enquanto 
fator fundamental do prima-
do das pessoas na vida social 
e económica e também na pre-

servação da herança das gera-
ções passadas».

«Hoje, perante os efeitos da 
crise, está mais claro que nun-
ca, que o património enquanto 
herança cultural, tem um papel 
fundamental para a saída da 
crise», frisou.

Segundo o presidente do 
Centro Nacional de Cultura, 
a grande inovação deste docu-
mento é o facto do património 
cultural, enquanto conjunto de 
recursos herdados do passado 
e que as pessoas identificam 
como valores, crenças e tradi-
ções, não ser constituído ape-
nas pelas referências materiais 
mas também pelo património 
imaterial e a sua relação com a 
sociedade contemporânea. «A 
pessoa tem o direito de parti-
cipar livremente na expressão 
cultural. A sociedade tem que 
evoluir na consciência dos seus 
limites, que os recursos são es-
cassos, e também na preserva-
ção na natureza», disse o con-
ferencista. 

Em suma, este responsá-
vel sublinhou o facto de esta 
Convenção não ser apenas uma 
convenção teórica e académica 
mas ter também o cunho cívico 
e que constitui um fator de paz, 
entendimento e justiça. «Esta 
iniciativa irá continuar mas é 
indispensável a participação da 
comunidade científica e dos ci-
dadãos», afirmou.

Daniel Thérond, responsá-
vel pela Divisão do Património 
Cultural e Paisagem do Conse-
lho da Europa e vice-diretor da 
Cultura e Património Cultu-

Loulé assume papel importante na
preservação do património cultural
A Convenção de Faro, um documento sobre 
o valor do património cultural na sociedade 
contemporânea, foi assinada na Conferência 
«Património Cultural – Uma nova conven-
ção do Conselho da Europa para o século 
XXI», que decorreu em Loulé, e  onde 
marcaram presença especialistas nacionais 
e estrangeiros para debater esta matéria

ral e Natural (Estrasburgo) fa-
lou das contribuições inéditas 
da Convenção de Faro. «A Eu-
ropa navega num mar agitado. 
Mas para a família do patrimó-
nio, esta convenção é uma luz», 
disse Daniel Thérond. 

Este orador falou ainda da 
importância do discurso eco-
nómico sobre a utilização do 
património, nomeadamente na 
criação de emprego, regenera-
ção das localidades e no desen-
volvimento sustentável para as 
populações.

Seguiu-se a intervenção de 
João Guerreiro, reitor da Uni-
versidade do Algarve, que trou-
xe uma reflexão sobre o papel 
da cultura no desenvolvimen-
to regional (Desenvolvimento 
– Cultura – Património). Nes-
se sentido, reportou-se ao facto 
do Algarve ser uma região re-
lativamente pequena o que in-
troduz limitações em termos 
de uma competitividade bai-
xa. Mas, por outro lado, por ser 
uma região aberta ao exterior, 
permite gerar criatividade as-
sociada ao património.

Já Cláudio Torres , arque-
ólogo e presidente do Campo 
Arqueológico de Mértola, fa-
lou do forte investimento em 
termos de investigação cientí-
fica que está a ser realizado em 
Mértola. Este arqueólogo abor-
dou ainda a ligação da Europa 
ao Mediterrâneo e a ligação ao 
Norte de África. «Esta área cul-
tural que é o Mediterrâneo tem 
que ter um futuro e nós temos 
que criar pontes com o outro 
lado», referiu. Da Noruega para 
Loulé, Dag Myklebust, asses-
sor do governo norueguês para 
o património cultural, falou da 
Convenção de Faro como des-
vio do paradigma do pensa-
mento internacional sobre a 
preservação do património cul-
tural, abordando o historial 
que antecedeu esta Convenção 
e do papel importante que Por-
tugal teve na elaboração deste 
documento.

O presidente do júri dos 
Prémios do Património da 
União Europa/Concurso Euro-
pa Nostra José María Ballester, 
fez uma apresentação subordi-
nada ao tema «Que Patrimó-
nio, para que Sociedade?», sa-
lientando que a Convenção de 
Faro deu uma dimensão social 
ao património cultural, passan-
do a ser encarado o patrimó-
nio como fomento de coesão 
social.

Finalmente, Lídia Jorge, 
escritora louletana, falou da 
cultura enquanto um dos «pi-
lares do desenvolvimento, um 
dos fatores de identificação, 
de semelhança e de diferença». 
E reforçou também a ideia de 
que «os bens culturais são tão 
necessários quanto os bens da 
saúde e da alimentação e de 
que a troca de objetos de cultu-
ra aproxima as regiões e os po-
vos, nas suas diversidades». 

Quanto ao futuro do pa-
trimónio, Lídia Jorge acredi-
ta ser necessário continuar a 
«promover a sua manutenção, 
a sua recolha, a sua promo-
ção, conservação, interpreta-
ção, divulgação» mas também 
«incentivar as comunidades a 
serem inquietas sobre o sen-
tido dos seus pertences cultu-
rais comuns, exigir que a Es-
cola seja dinâmica e promova a 
curiosidade e a ambição de sa-
ber como matéria essencial. Ou 
pedir à Universidade, a quem 
entregamos a cúpula do saber, 
que nunca desarme nos princí-
pios da exigência».

Indo ao encontro do apelo 
feito pela escritora e pelos res-
tantes oradores, a Universida-
de do Algarve, através do seu 
reitor, assumiu nesta Confe-
rência o compromisso de orga-
nizar, de dois em dois anos, as 
jornadas de acompanhamento 
da Convenção do Conselho da 
Europa no âmbito do Patrimó-
nio Cultural, em parceria com 
a Câmara de Loulé e o Centro 
Nacional de Cultura. Página 153
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Espaço Cultura

Silves: um ponto de encontro 
para a Arqueologia no Algarve

Nos passados dias 20, 21 e 22 de 
Outubro, teve lugar em Silves o 9.º 
Encontro de Arqueologia do Algarve 
/ EAA, uma iniciativa do Municí-
pio de Silves, que, ao longo das suas 
nove edições, tem permitido a regular 
apresentação dos trabalhos arqueo-
lógicos efetuados na região (não só 
ações de terreno mas também estudos 
de materiais).

Não é por acaso, que em cada Ou-
tono, desde 2001, rumam a Silves os 
arqueólogos que, na região, trabalham 
e produzem conhecimento sobre a 
história do Algarve a partir das ma-
terialidades que a terra esconde e os 
museus conservam: a velha ‘madinat 
Xilb’ – entre arabistas e historiadores 
dos séculos XIX e XX, toda uma re-
ferência da presença muçulmana em 
território português – foi, desde os 
fi nais da década de 1970, objeto de 
um sistemático programa de pesquisas 
acerca do seu passado, que muito deve 
ao empenho de José Luís Cabrita e 
de Caetano Beirão e à perseverança 
e saber de Rosa e Mário Varela Go-
mes, professores de Arqueologia na 
Universidade Nova de Lisboa.

Estes EAA obedecem a dois fi -
gurinos: apresentação bienal dos tra-
balhos correntes realizados na região, 
que intercala com a abordagem de 
temas incontornáveis para o avanço 
do conhecimento sobre o passado 
algarvio: o reequacionamento dos 
contributos historiográfi cos de Es-
tácio da Veiga, o conhecimento do 
‘Gharb al-Ândalus’, o contributo das 

Arqueociências para o conhecimen-
to da história do Algarve ou – uma 
aposta para o EAA10, que terá lugar 
em 2012 – a ocasião para realizar em 
Silves a 10.ª sessão do prestigioso 
«Congresso Internacional da Ce-
râmica Medieval no Mediterrâneo 
Ocidental». 

Com uma assistência que ronda 
ordinariamente a centena e meia de 

participantes – muitos deles jovens 
arqueólogos e estudantes de Arque-
ologia, o que demonstra a natureza 
aberta da iniciativa, de modo algum 
reservada a arqueólogos «consagra-
dos» – e fruto de perspetivas de abor-
dagem pluralistas e multidisciplina-
res, ambos os modelos possibilitam 
uma regular exposição e discussão 
de conhecimento produzido sobre 
o Algarve, situação única no país 
também pela garantia e pontuali-
dade da subsequente publicação na 
revista «Xelb», edição do Município 
silvense cujo esforço fi nanceiro deve 
enaltecer-se, sendo também de realçar 
o trabalho editorial de Maria José 
Gonçalves, arqueóloga da autarquia 
e ‘alma mater’ destes Encontros (e 
atual responsável pela sua Divisão de 
Património Histórico-Arqueológico 
e Museus).

Muitos dos resultados apresen-
tados e publicados em artigos na 
«Xelb» deveriam dar ulteriormente 
origem a monografi as. Na maioria 
dos casos, contudo, fi cam-se por essa 
notícia «preliminar». Trata-se de um 
esforço adicional que não pode, evi-

dentemente, exigir-se ao município 
de Silves mas sim aos promotores 
e empresas, autarquias envolvidas, 
Administração Central. Tal como 
o problema do destino dos materiais 
recolhidos no âmbito dos trabalhos 
arqueológicos que ali se apresentam, 
situação que suscita a crescente pre-
ocupação dos museus algarvios e da 
Tutela do Património Cultural, aliás, 
objeto de um poster apresentado ao 
EAA mais recente.

Desde a primeira hora que, a 
convite do Município de Silves, a 
Universidade do Algarve, o Instituto 
de Gestão do Património Arquitec-
tónico e Arqueológico / IGESPAR 
e a Direção Regional de Cultura do 
Algarve integram a Comissão Orga-
nizadora destes EAA, no sentido de 
avalizar a boa qualidade dos trabalhos 
objeto de comunicação e sublinhando 
o apoio das entidades de Tutela a esta 
iniciativa que conseguiu já garantir 
um lugar destacado entre os eventos 
culturais da região.

Direção Regional 
de Cultura do Algarve

Arqueólogos deram a conhecer trabalhos na região
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T U R I S M O : 
E N C O N T R O S  E 
D E S E N C O N T R O S
CONGRESSO DO CENTENÁRIO  DA  INST IT UCIONALIZAÇÃO DO T URISMO EM PORT UGAL

O tur ismo fa z  100 anos.  Em 16  de  Maio  de  191 1 ,  Ber nardino  Machado,  então  min ist ro 
dos  Negócios  Est rangeiros ,  respondendo aos  apelos  de  quase 1500 congressistas 
reunidos  no  IV  Congresso Inter nacional  de  Tur ismo na  Sa la  Po r tugal  da  Sociedade 
de  Geogra f ia  de  L isboa ,  anunciou  a  cr iação da  Repar t ição de  Tur ismo.  A  par t ir 
deste  Congresso,  convocado pela  Federação Franco‑Espanhola  dos  S indica tos 
de  Tur ismo e  o rganizado pela  Sociedade Propaganda de  Po r tugal ,  entrámos na 
a l ta‑roda do  tur ismo inter nacional .
Para comemorar esse evento histórico 
realizou‑se entre 12 e 16 de Maio deste 
ano, na mesma sala de há 100 anos, o 
Congresso do Centenário do Turismo 
em Portugal com o alto patrocínio do 
Senhor Presidente da República, Prof. 
Doutor Aníbal Cavaco Silva, e com a 
presença do então Secretário de Estado 
do Turismo, Dr. Bernardo Trindade, 
do Senhor Presidente da Sociedade de 
Geografia de Lisboa, Prof. Eng.º Luís 
Aires‑Barros, e do Senhor Presidente 
do Turismo de Portugal, I.P., Dr. Luís 
Patrão e com o apoio das institui‑
ções públicas e privadas ligadas ao 
turismo, das universidades com cursos 

de turismo e de gestão de empresas 
prestadoras de serviços turísticos, e da 
Sociedade de Geografia de Lisboa que 
o acolheu.
Durante o Congresso foram de grande 
valia as inúmeras comunicações 
apresentadas sobre temas ligados ao 
turismo como: “A relação biunívoca 
entre a cultura e o turismo” apresentada 
pelo Dr. Guilherme d’ Oliveira Martins, 
Presidente do Centro Nacional de 
Cultura; “Turismo – motor de desenvol‑
vimento económico em Portugal” apre‑
sentada pelo Dr. Luís Patrão, Presidente 
do Turismo de Portugal, I.P.; “O turismo 
como ciência” apresentada pelo Prof. 

Jafar Jafari, ex‑OMT – Organização 
Mundial de Turismo e “Turismo, 
governança e desenvolvimento” apre‑
sentado pelo Prof. João Albino Silva da 
Universidade do Algarve. 
Em várias sessões, mesas redondas 
e painéis discutiram‑se ainda outros 
temas candentes como “Portugal 
e o turismo ‑ diferentes olhares”, 
“As estruturas regionais e locais de 
turismo: percurso e futuro”, “Os desa‑
fios do turismo em Portugal no século 
XXI” e “Turismo e estratégias públicas 
de desenvolvimento”. 
Este Congresso contou com a parti‑
cipação de centenas de congressistas 
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vindos de todo o país e constituiu o 
ponto alto das comemorações nacio‑
nais que se prolongam com a reali‑
zação de seminários e exposições nas 
principais cidades de Portugal (ver em 
www.centenariodoturismo.org) e que 
só terminarão no próximo ano.

DUAS ABORDAGENS A O 
T URISMO EM PORT UGAL
O Congresso do Centenário, sem dúvida 
importante pelo seu objectivo come‑
morativo, marcou, para além disso, 
e definitivamente, a separação entre 
a visão prática e a visão académica do 
turismo em Portugal, isto é, entre os 
profissionais do fazer e os profissionais 
do estudar: tanto quanto é possível 
saber, só 40% dos conferencistas, isto 
é, menos de metade, eram profissionais 
directamente ligados ao sector.
De facto, até agora, o turismo tem 
sido estudado e discutido quase que 
apenas por profissionais mais directa 
e profundamente envolvidos no sector 
(trabalhar no turismo é uma profissão 
de imersão), nomeadamente na hote‑
laria, nas agências de viagens ou nos 
transportes, uma discussão feita por 
vezes de forma demasiado paroquial 
e quase que em segredo, sobretudo 
nos seus congressos anuais profissio‑
nais. Os problemas do turismo têm 
sido discutidos por esses profissionais 
apenas na medida em que afectam a 
sua actividade empresarial, nomeada‑
mente a intervenção legislativa impe‑
rial com vista ao crescente controlo 
do sector pelo Governo, a formação 
tendencialmente monopolizada pelo 
Governo, a fiscalidade agressiva, etc., 
faltando‑lhes uma visão holística do 
fenómeno turístico. 
Outros eventos, por mais importantes 
que sejam, como o Congresso do 
Centenário do Turismo, não merecem o 
interesse e a presença desses profissio‑
nais ou dos seus dirigentes. Foi o que, 
lamentavelmente, aconteceu neste caso. 

De alguns anos a esta parte, porém, 
sobretudo a partir da introdução de 
cursos de turismo nas Universidades 
portuguesas, públicas e privadas, 
surgiu uma nova visão do fenómeno 
turístico trazida por professores que 
leccionam matérias de áreas científicas 
(será o turismo uma área científica 
autónoma ou a confluência e fusão 
do saber de várias áreas?) como a 
economia, a história, a sociologia e a 
geografia e organização do território. 
Embora na sua grande maioria nunca 
tenham trabalhado em actividades 
profissionais ligadas ao turismo e 
muitos deles não tenham mesmo feito 
outra coisa a não ser estudar e ensinar, 
eles trazem ao estudo do turismo uma 
nova e importante visão, agora de fora 
para dentro. É uma visão enriquece‑
dora que faltava e que está a iniciar 
o seu caminho. Esse conhecimento, 
porém, não dá aos seus mentores o 
direito a arrogarem‑se em construtores 
exclusivos da “ciência do turismo”. 

Quando Jafar Jafari, na sua 
brilhante intervenção “O Turismo 
como Ciência” apresentada no dia 
13 de Maio, chamou a atenção dos 
congressistas para os cuidados a 
ter com a chamada “cientificação 
do turismo”, sabia os perigos que 
podem surgir em tão difícil caminho. 

Em benefício do turismo é necessário e 
urgente que não se cimente a clivagem 
entre o mundo empresarial e o mundo 
académico. Se é certo que a eloquência 
não é prova ou manifestação de saber, 
também é certo que o turismo, onde 
saber é saber fazer, não é apenas um 
negócio, e tende cada vez mais a sê‑lo 
cada vez menos. 

A procura do ponto de encontro 
entre estas duas abordagens 
para,  a par tir  dele,  se iniciar um 
caminho novo para o turismo em 
Por tugal ,  é o principal desafio 
que temos todos pela frente nos 
próximos anos.
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