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Investigadores das universidades Cadi Ayyad
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Marrocos, para uma cimeira de grupos 
temÃ¡ticos no Ã¢mbito do protocolo de 
colaboraÃ§Ã£o existente entre as duas 
instituiÃ§Ãµes.  

 

 
 
 

 
JoÃ£o Guerreiro, reitor da Universidade do Algarve, revelou ao Â«barlaventoÂ»
que a cimeira se destina a que sejam Â«os prÃ³prios investigadores a
programar as Ã¡reas concretas em que querem estabelecer parceriasÂ». 
 
Esta decisÃ£o saiu da reuniÃ£o que JoÃ£o Guerreiro manteve, na sexta-feira
passada, em Silves, com o seu homÃ³logo marroquino Abdellatif Miraoui.  
 

Â«EstÃ£o identificadas trÃªs Ã¡reas preferenciais de cooperaÃ§Ã£o entre as
nossas duas universidades: o PatrimÃ³nio de origem conjunta, o Turismo,
em especial o cultural, e ainda os Recursos HÃdricosÂ», acrescentou o reitor
algarvio.  
 

Â«A ideia agora Ã©, em redor destes trÃªs domÃnios, encontrar linhas de
cooperaÃ§Ã£o, mobilizando professores, investigadores e estudantesÂ» e
investindo tambÃ©m na Â«criaÃ§Ã£o de redes com outras universidades que
possam estar interessadasÂ», esclareceu JoÃ£o Guerreiro.  
 
Entre essas outras academias, realÃ§ou as  de Â«todo o MediterrÃ¢neo
Ocidental, nomeadamente de ItÃ¡lia, Espanha, Marrocos e TunÃsiaÂ». 
 
JoÃ£o Guerreiro admit iu que tem havido Â«alguma dificuldadeÂ»  em
concretizar o acordo de cooperaÃ§Ã£o com a universidade marroquina,
assinado jÃ¡ hÃ¡ trÃªs anos, mas assegurou que, tanto ele como o novo reitor
da Cadi Ayyad de Marraquexe, estÃ£o apostados em Â«dar um novo
desenvolvimentoÂ» ao processo. 

1 de Agosto de 2011 | 09:55

elisabete rodrigues  

NotÃcias Relacionadas 

Â«No Desenho das PalavrasÂ», a ligaÃ§Ã£o entre o Algarve e 
Marrocos     
27 de Julho de 2011 | 18:05

CÃ¢mara de Silves assina mais um protocolo com um municÃpio 
de Marrocos
21 de Julho de 2011 | 13:47

Pintor marroquino encontra Al Moutamid Â«No Desenho das 
PalavrasÂ» em Silves
19 de Julho de 2011 | 09:18

Marrocos e AÃ§ores podem ser novas rotas a partir do Porto de 
PortimÃ£o    
7 de Julho de 2011 | 08:29

Â«Imprensa internacional diaboliza imagem do mundo Ã¡rabeÂ»
13 de Abril de 2011 | 14:53

Marrocos quer empresÃ¡rios algarvios a investirem no paÃs (com 
fotos)
13 de Abril de 2011 | 14:53

filipe antunes   

Marraquexe, Menara

Ver Fotos »

E-mail

Senha

 

Recuperar senha

Ainda nÃ£o se registou? 

 

Subscreva a nossa newsletter e 

receba as notÃcias na sua caixa 

de correio.

Ainda nÃ£o subscreveu? 

EdiÃ§Ã£o nÂº  1768 

Todas as ediÃ§Ãµes » 

Recorde de participaÃ§Ãµes na 

30Âª ConcentraÃ§Ã£o Motard 

de Faro 

Benfica volta a vencer o 

Torneio do Guadiana 

VoluntÃ¡rios dÃ£o vida a mais 

uma campanha do Banco 

Alimentar 

Todas as galerias » 

NÃ£o se encontra inquÃ©rito 

activo.

Ver resultados »

Para quem gosta de saber tudo.

Com 30 anos de vida, o barlavento Ã© hoje uma referÃªncia no Algarve. Sempre no caminho da 

verdade. Sempre directo ao que interessa. Conta tim-tim por tim-tim o que precisa de saber sobre 

polÃtica, desporto, economia, cultura, ambiente, educaÃ§Ã£o e muito mais. Agora, com uma 

ediÃ§Ã£o online, inteiramente grÃ¡tis para os assinantes da ediÃ§Ã£o impressa. 30 anos de 

Algarve num sÃ³ jornal.

Assine o barlavento

por apenas 30 € anuais

Contacte o barlavento  |  Publicidade  |  NÃ³s  |  Ficha TÃ©cnica  |  Assine o barlavento   |  Newsletter   |  PolÃtica de Privacidade

© MediregiÃ£o - EdiÃ§Ã£o e DistribuiÃ§Ã£o de PublicaÃ§Ãµes, Lda 

website e-solutions

Página 1



Barlavento.pt   País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Online

  Pag.: 2 de 2ID: 36790114 01-08-2011

 

 Procurar     denota conteÃºdo de acesso restrito Favorito      Segunda-feira, 1 de Agosto de 2011 

Home 

PolÃtica 

Economia

Regional

Desporto

Cultura

EducaÃ§Ã£o 

Gramofone

Todas as secÃ§Ãµes »  

ManutenÃ§Ã£o Geral 

OrÃ§amentos GrÃ¡tis 

ManutenÃ§Ã£o geral da 

sua casa 

Emprego

ADMITE-SE 

FUNCIONÃ RIO/A para 

Autoparque em 

PortimÃ£o

Emprego

Precisa-se 

FarmacÃªutico para dar 

formaÃ§Ã£o 

Mais classificados »
Como fazer um anÃºncio 

classificado » 

Algarve

Agenda Cultural

PrÃ³ximos eventos »  

FarmÃ¡cias 

Tabela de marÃ©s

Â«Aveleda 

ExperienceÂ» e outros 

jantares de 

degustaÃ§Ã£o, no Grill 

do Hotel le Meridien 

Penina (c fotos)

Mais restaurantes » 

Legislativas 2011 

Imigrantes de 

Sucesso 

PREAA 

Presidenciais 2011 

Gripe A 

Todos os temas » 

EducaÃ§Ã£o 
Universidades do Algarve e de Marraquexe dÃ£o 
mais um passo conjunto

Investigadores das universidades Cadi Ayyad
de Marraquexe e do Algarve vÃ£o reunir-se, 
em novembro prÃ³ximo, naquela cidade de 
Marrocos, para uma cimeira de grupos 
temÃ¡ticos no Ã¢mbito do protocolo de 
colaboraÃ§Ã£o existente entre as duas 
instituiÃ§Ãµes.  

 

 
 
 

 
JoÃ£o Guerreiro, reitor da Universidade do Algarve, revelou ao Â«barlaventoÂ»
que a cimeira se destina a que sejam Â«os prÃ³prios investigadores a
programar as Ã¡reas concretas em que querem estabelecer parceriasÂ». 
 
Esta decisÃ£o saiu da reuniÃ£o que JoÃ£o Guerreiro manteve, na sexta-feira
passada, em Silves, com o seu homÃ³logo marroquino Abdellatif Miraoui.  
 

Â«EstÃ£o identificadas trÃªs Ã¡reas preferenciais de cooperaÃ§Ã£o entre as
nossas duas universidades: o PatrimÃ³nio de origem conjunta, o Turismo,
em especial o cultural, e ainda os Recursos HÃdricosÂ», acrescentou o reitor
algarvio.  
 

Â«A ideia agora Ã©, em redor destes trÃªs domÃnios, encontrar linhas de
cooperaÃ§Ã£o, mobilizando professores, investigadores e estudantesÂ» e
investindo tambÃ©m na Â«criaÃ§Ã£o de redes com outras universidades que
possam estar interessadasÂ», esclareceu JoÃ£o Guerreiro.  
 
Entre essas outras academias, realÃ§ou as  de Â«todo o MediterrÃ¢neo
Ocidental, nomeadamente de ItÃ¡lia, Espanha, Marrocos e TunÃsiaÂ». 
 
JoÃ£o Guerreiro admit iu que tem havido Â«alguma dificuldadeÂ»  em
concretizar o acordo de cooperaÃ§Ã£o com a universidade marroquina,
assinado jÃ¡ hÃ¡ trÃªs anos, mas assegurou que, tanto ele como o novo reitor
da Cadi Ayyad de Marraquexe, estÃ£o apostados em Â«dar um novo
desenvolvimentoÂ» ao processo. 

1 de Agosto de 2011 | 09:55

elisabete rodrigues  

NotÃcias Relacionadas 

Â«No Desenho das PalavrasÂ», a ligaÃ§Ã£o entre o Algarve e 
Marrocos     
27 de Julho de 2011 | 18:05

CÃ¢mara de Silves assina mais um protocolo com um municÃpio 
de Marrocos
21 de Julho de 2011 | 13:47

Pintor marroquino encontra Al Moutamid Â«No Desenho das 
PalavrasÂ» em Silves
19 de Julho de 2011 | 09:18

Marrocos e AÃ§ores podem ser novas rotas a partir do Porto de 
PortimÃ£o    
7 de Julho de 2011 | 08:29

Â«Imprensa internacional diaboliza imagem do mundo Ã¡rabeÂ»
13 de Abril de 2011 | 14:53

Marrocos quer empresÃ¡rios algarvios a investirem no paÃs (com 
fotos)
13 de Abril de 2011 | 14:53

filipe antunes   

Marraquexe, Menara

Ver Fotos »

E-mail

Senha

 

Recuperar senha

Ainda nÃ£o se registou? 

 

Subscreva a nossa newsletter e 

receba as notÃcias na sua caixa 

de correio.

Ainda nÃ£o subscreveu? 

EdiÃ§Ã£o nÂº  1768 

Todas as ediÃ§Ãµes » 

Recorde de participaÃ§Ãµes na 

30Âª ConcentraÃ§Ã£o Motard 

de Faro 

Benfica volta a vencer o 

Torneio do Guadiana 

VoluntÃ¡rios dÃ£o vida a mais 

uma campanha do Banco 

Alimentar 

Todas as galerias » 

NÃ£o se encontra inquÃ©rito 

activo.

Ver resultados »

Para quem gosta de saber tudo.

Com 30 anos de vida, o barlavento Ã© hoje uma referÃªncia no Algarve. Sempre no caminho da 

verdade. Sempre directo ao que interessa. Conta tim-tim por tim-tim o que precisa de saber sobre 

polÃtica, desporto, economia, cultura, ambiente, educaÃ§Ã£o e muito mais. Agora, com uma 

ediÃ§Ã£o online, inteiramente grÃ¡tis para os assinantes da ediÃ§Ã£o impressa. 30 anos de 

Algarve num sÃ³ jornal.

Assine o barlavento

por apenas 30 € anuais

Contacte o barlavento  |  Publicidade  |  NÃ³s  |  Ficha TÃ©cnica  |  Assine o barlavento   |  Newsletter   |  PolÃtica de Privacidade

© MediregiÃ£o - EdiÃ§Ã£o e DistribuiÃ§Ã£o de PublicaÃ§Ãµes, Lda 

website e-solutions

Página 2



A3

   	Meio: Antena 1 - Notícias

 	Duração: 00:02:02

 	Hora de emissão: 15:09:00 
ID: 36795460

 
01/08/2011

Associação Plataforma do Mar

 

Em Faro, foi apresentada esta manhã a Associação Plataforma do Mar. Comentários de Flávio Martins,

Vice-Reitor da Universidade do Algarve.
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Home . Motor   

Saiba que os portugueses andam menos de 
comboio do que os restantes europeus

Entre 1989 e 2009, o transporte de passageiros baixou 42%, enquanto redes como a da Grécia 
apresentaram aumentos no mesmo per íodo

por Lusa  

Para comentar esta not ícia tem de ser um utilizador registado

Esqueceu-se da palavra-chave? // Registe-se

O investigador da Universidade do Algarve Manuel Margarido Tão considerou que a redução de 
passageiros no transporte ferroviário em Portugal "não tem paralelo na Europa", lembrando que "até 
redes como a da Grécia apresentam aumento de passageiros". 

O especialista da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, que falava durante
uma audição pública parlamentar promovida pelo Partido Ecologista Os Verdes (PEV) sobre o sector 
ferroviário, criticou a falta de investimento no transporte ferroviário em Portugal e apresentou alguns 
dados que mostram que, entre 1989 e 2009, o transporte de passageiros baixou 42% em
Portugal. 

Para comparar o investimento nos últimos anos em Portugal na construção de auto-estradas, em 
detrimento do investimento no sector ferroviário, Manuel Margarido Tão indicou que a densidade da rede
ferroviária a nível nacional é de 31 metros de linha por quilómetro quadrado (km2),
um valor abaixo da média europeia, que se situa nos 47 metros de linha/km2. Contudo, na densidade 
da rede de auto-estradas, Portugal está bem acima da média da UE, com 176 metros de auto-estrada 
por cada 1000 habitantes, contra 138 metros por 1000 habitantes na UE.

O especialista apontou ainda o desinvestimento no sector ferroviário como factor de aumento da 
dependência energética e de agravamento dos custos externos no sector dos transportes, lembrou que
o plano ferroviário vigente data de 1927 e defendeu a urgência de um plano ferroviário para o país. 

"O sector rodoviário é imparável quanto a emissões de CO2, o mesmo acontecendo com os gases de 
efeito de estufa. Quando isto for taxado, vamos ter um problema complicado. Vai aumentar o custo das
importações", deixando a economia em Portugal em desvantagem, defendeu.

Na apresentação que fez durante a sessão, o especialista defendeu igualmente a criação de "um novo 
paradigma de mobilidade para as pessoas, num espaço nacional, mas de fronteiras abertas, fazendo 
do transporte ferroviário o factor primordial de integração de mercados", aliviando a dependência 
energética do país. "Vamos fazer uma inversão apenas numa situação de ruptura", estimou. 
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Faro: IPJ inaugura "Dama no Jornal"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/07/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=46798

 

31-07-2011 9:21:00

 

 A designer Susana Mendez apresenta a exposição "Dama no Jornal" Recycling Project, na Direcção

Regional do Algarve do IPJ, em Faro. Saiba mais.

 

 A mostra abre portas de 3 a 31 de agosto e acontece no âmbito do Ano Internacional da Juventude e

do Dia Internacional da Juventude, comemorado a 12 de agosto.

 

 Susana Mendez, jovem algarvia, recentemente formada em Design de Comunicação na Universidade

do Algarve tem um projeto de reciclagem ao qual deu o nome de "Dama no Jornal".

 

 "Dama no Jornal" nasceu de um simples desenho feito numa folha de jornal de onde surgiu toda uma

vasta linha de acessórios de costura que Susana mistura com ilustrações. Os trabalhos da jovem

designer conjugam a originalidade com as preocupações ambientais e resultam de uma mescla de

jornal, de tecidos, botões e muita imaginação.

 

 A exposição pode ser visitada todos os dias úteis, entre as 09h00 e as 20h00.
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Assine já!

Lagos: Reabre as portas dia 1 de Agosto o Centro 
Ciência Viva 
Este Verão o Centro Ciência Viva de Lagos vai ser um caso sério: ninguém

vai querer sair desta casa de ciência, nem mesmo para ir à praia. 
Em plena época balnear, o Centro Ciência Viva de Lagos dá as boas-vindas às férias e reabre na próxima

segunda-feira, 1 de Agosto, às 18h00, com exposições renovadas e actividades de divulgação científica para

todos os públicos. 

No Centro Ciência Viva de Lagos subimos ao cimo do nov íssimo farol e 

espreitamos pelo periscópio dum submarino. Vestimos a pele de um 

marinheiro à  séria e conhecemos o dia -a-dia a bordo de uma caravela. 

Arregaçamos as mangas e remamos como se estivéssemos numa galé. 

Sentamo-nos num balancé  científico e vemos uma criança a levantar um 

adulto. Descobrimos como se orientavam os marinheiros num tempo em que 

não existia GPS e percorremos o jardim à procura da arca do tesouro. 

O Centro está  instalado num antigo solar setecentista, de traça pombalina, 

que foi reconstru ído para acolher um espaço de divulgação da ciência e da 

tecnologia. Além das exposições, a programação inclui palestras e oficinas experimentais e astronómicas

para todas as idades. 

Nesta casa de ciência, tal como nos restantes 19 Centros da Rede Nacional de Centros Ciência Viva, é
obrigatório tirar as mãos dos bolsos e tocar, experimentar, questionar. 

Na cerimónia de reabertura do Centro Ciência Viva de Lagos estarão presentes o presidente da Câmara

Municipal de Lagos, a presidente da Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica,

e o Reitor da Universidade do Algarve. 

URL curta : http://www.jornalimpresso.com/?p=13222  

Postado por jimpresso  em 31-07-2011. Arquivado em Actualidade, Agenda, Cultura, Eventos, Faro, Social, 
Sociedade. Pode seguir as respostas a esta entrada através de RSS 2.0. Pode deixar uma resposta ou 
trackback a esta entrada 
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Assine já!

Lagos: Reabre as portas dia 1 de Agosto o Centro 
Ciência Viva 
Este Verão o Centro Ciência Viva de Lagos vai ser um caso sério: ninguém

vai querer sair desta casa de ciência, nem mesmo para ir à praia. 
Em plena época balnear, o Centro Ciência Viva de Lagos dá as boas-vindas às férias e reabre na próxima

segunda-feira, 1 de Agosto, às 18h00, com exposições renovadas e actividades de divulgação científica para

todos os públicos. 

No Centro Ciência Viva de Lagos subimos ao cimo do nov íssimo farol e 

espreitamos pelo periscópio dum submarino. Vestimos a pele de um 

marinheiro à  séria e conhecemos o dia -a-dia a bordo de uma caravela. 

Arregaçamos as mangas e remamos como se estivéssemos numa galé. 

Sentamo-nos num balancé  científico e vemos uma criança a levantar um 

adulto. Descobrimos como se orientavam os marinheiros num tempo em que 

não existia GPS e percorremos o jardim à procura da arca do tesouro. 

O Centro está  instalado num antigo solar setecentista, de traça pombalina, 

que foi reconstru ído para acolher um espaço de divulgação da ciência e da 

tecnologia. Além das exposições, a programação inclui palestras e oficinas experimentais e astronómicas

para todas as idades. 

Nesta casa de ciência, tal como nos restantes 19 Centros da Rede Nacional de Centros Ciência Viva, é
obrigatório tirar as mãos dos bolsos e tocar, experimentar, questionar. 

Na cerimónia de reabertura do Centro Ciência Viva de Lagos estarão presentes o presidente da Câmara

Municipal de Lagos, a presidente da Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica,

e o Reitor da Universidade do Algarve. 
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Ramal Pampilhosa-Figueira da Foz é  fundamental para eixo 
Oeste-Beira Alta 
 

 

O especialista em transportes ferroviários Manuel Tão, da Universidade do Algarve, 

considerou que o ramal Pampilhosa (Mealhada) – Figueira da Foz, encerrado há mais de dois 

anos, é fundamental para a criação do eixo Oeste-Beira Alta. 

“Esta é uma linha que tem um efeito estrutural na rede nacional, sobretudo do ponto de vista 

log stico, e que tem implicações na forma como se pode explorar de uma forma completamente 

eficiente a rede ferroviária, nomeadamente na log ística entre Lisboa e a fronteira de Vilar 

Formoso”, disse o universitário. 

“Este é um ponto que se deve devidamente explorar, porque estamos a falar de um caminho-

de-ferro que é  fundamental para construirmos uma grande linha autónoma e independente 

desde Lisboa até   à   fronteira de Espanha na Beira Alta ”,  acrescentou Manuel Tão, que 

participava num debate sobre aquele ramal, promovido por um grupo de trabalho da 

Assembleia Municipal da Mealhada. 

Esta solução, segundo o especialista, vai trazer benef ícios ao n ível da exploração da própria 

Linha do Norte, que tem grandes problemas de capacidade, de escassez de canal horário”, 
além de permitir a ligação à plataforma logística da Pampilhosa e ao porto da Figueira da Foz. 

Manuel Tão defende que, antes da construção de uma nova linha norte-sul para transporte de 

passageiros em comboios de alta velocidade, é necess rio “começar a retirar da Linha do 

Norte as composições que passam por lá apenas porque não se potencia a rede, nem se 

utilizam redundâncias ou itinerários alternativos”. 

Para o professor da Universidade do Algarve, Portugal vai ter de rever “por completo” a forma 

de explorar a rede ferroviária, nomeadamente ao n ível do transporte de mercadorias, depois 

de conhecida a intenção da França de cobrar ecotaxas aos camiões portugueses e espanhóis, 

o que deverá acontecer num horizonte temporal de 15 anos. 

“Países como a França vão cobrar ecotaxas e a partir daí ou Portugal reformula a sua logística 

e começa a transportar mais pelo caminho-de-ferro e por via mar ítima ou então tudo aquilo 

que são os produtos importados ficarão mais caros e os que exportamos ficarão menos 

competitivos”, alertou. 

Segundo disse, “continuamos a ter uma exploração de linhas completamente divorciadas entre 

si e uma lógica de concentrar o máximo de movimento ferroviário no m ínimo de linhas, com 

desprezo completo pelo efeito de rede ou linhas alternativas”. 

O ramal Pampilhosa-Figueira da Foz, com o trajeto “intercalado entre a linha do este e a Linha 

da Beira Alta constitui um elo fundamental para que possamos vir a dispor de um itinerário de 

mercadorias direto de Lisboa a Vilar Formoso, sem utilização da saturada Linha do Norte”. 
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Cronistas 

COMO SE VÊ, COMPENSA 

HÉLIO BERNARDO LOPES - 31 Julho 2011  

A GUERRA PELO CONTROLO DAS SECRETAS 

HÉLIO BERNARDO LOPES - 31 Julho 2011  

O DESABAFO DO POETA 

ADELINO BORGES - 30 Julho 2011  

CONVERSAR EM DERREDOR 

HÉLIO BERNARDO LOPES - 30 Julho 2011  

UM CONCEITO IDEOLÓGICO ULTRAPASSADO 

HÉLIO BERNARDO LOPES - 30 Julho 2011  

CHOQUE COM A REALIDADE 

HÉLDER AMARAL - 29 Julho 2011  

UM MAGNÍFICO ESTIMADOR DO NOSSO 

DESENCANTO 

HÉLIO BERNARDO LOPES - 29 Julho 2011  

Colmeia de vespas 

SALVADOR MASSANO CARDOSO - 28 Julho 2011  

 
 

 

Agenda 

 

Encontro de Cantares  
CASTELO DE PENALVA  

Domingo, 31 Julho 2011   

 

Festas de Verão  
PÓVOA DOS MOSQUEIROS  

Domingo, 31 Julho 2011   

 

Festa anual de Santo Aleixo  
ALVARELHOS (Carregal do Sal)  

Domingo, 31 Julho 2011   

 

Festa de N.ª Senhora da Conceição  
PINHEIRO (Carregal do Sal)  

Domingo, 31 Julho 2011   

 

Recolha de Sangue  
SANTA COMBA DÃO  

Quarta-feira, 3 Agosto 2011   

 

PORTUGAL ROWING TOUR  
SANTA COMBA DÃO e MORTÁGUA  

Quinta-feira, 4 Agosto 2011   

 

Volta a Portugal em Bicicleta  

ÁGUEDA  

Sexta-feira, 5 Agosto 2011   

 

Festival Nacional de Folclore  
 

Sábado, 6 Agosto 2011   

 

 

  

  

Comentários Recentes 

Cabanas de Viriato preocupa muita gente ... 

ANTONIO RIBEIRO - 31 Julho 2011  

Para responder às suas preocupações bast... 

L. Campos e cunha  - 30 Julho 2011  

Parabéns pelo belo trabalho, sou brasile... 

Vera Domingos  - 30 Julho 2011  

Esta é "MUITA BOA",Realmente ,o fazer be... 

adelino borges  - 29 Julho 2011  

Com tanta concorrência nas vizinhanças... 

Tó Tristão - 29 Julho 2011  

Estão muito fraquinhas, quem as viu e qu... 

José - 29 Julho 2011  

Caríssimo Adelino Borges Envio-lhe, p... 

Hélio Bernardo Lopes  - 29 Julho 2011  

Este ano posso comentar este sucesso uma... 

Cristina Pedrosa  - 28 Julho 2011 

 

 

Deixe um Comentário  

 

 

Submeter

 gfedc

Nome (obrigatório)

E-mail (não será publicado) (obrigatório)

Notificar -me, para o email, sempre que haja novos comentários a este artigo.

Pesquisar Go

Página 11



Farol da Nossa Terra.com   País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Online

  Pag.: 2 de 3ID: 36779330 31-07-2011

Actualidade Cultura Desporto Editorial Educação Espectáculos Instituições Opinião Sociedade

Domingo, 31 Jul 2011
EMPRESAS  —  Domingo, 31 Julho 2011 —  0 Comentários 

Ramal Pampilhosa-Figueira da Foz é  fundamental para eixo 
Oeste-Beira Alta 
 

 

O especialista em transportes ferroviários Manuel Tão, da Universidade do Algarve, 

considerou que o ramal Pampilhosa (Mealhada) – Figueira da Foz, encerrado há mais de dois 

anos, é fundamental para a criação do eixo Oeste-Beira Alta. 

“Esta é uma linha que tem um efeito estrutural na rede nacional, sobretudo do ponto de vista 

log stico, e que tem implicações na forma como se pode explorar de uma forma completamente 

eficiente a rede ferroviária, nomeadamente na log ística entre Lisboa e a fronteira de Vilar 

Formoso”, disse o universitário. 

“Este é um ponto que se deve devidamente explorar, porque estamos a falar de um caminho-

de-ferro que é  fundamental para construirmos uma grande linha autónoma e independente 

desde Lisboa até   à   fronteira de Espanha na Beira Alta ”,  acrescentou Manuel Tão, que 

participava num debate sobre aquele ramal, promovido por um grupo de trabalho da 

Assembleia Municipal da Mealhada. 

Esta solução, segundo o especialista, vai trazer benef ícios ao n ível da exploração da própria 

Linha do Norte, que tem grandes problemas de capacidade, de escassez de canal horário”, 
além de permitir a ligação à plataforma logística da Pampilhosa e ao porto da Figueira da Foz. 

Manuel Tão defende que, antes da construção de uma nova linha norte-sul para transporte de 

passageiros em comboios de alta velocidade, é necess rio “começar a retirar da Linha do 

Norte as composições que passam por lá apenas porque não se potencia a rede, nem se 

utilizam redundâncias ou itinerários alternativos”. 

Para o professor da Universidade do Algarve, Portugal vai ter de rever “por completo” a forma 

de explorar a rede ferroviária, nomeadamente ao n ível do transporte de mercadorias, depois 

de conhecida a intenção da França de cobrar ecotaxas aos camiões portugueses e espanhóis, 

o que deverá acontecer num horizonte temporal de 15 anos. 

“Países como a França vão cobrar ecotaxas e a partir daí ou Portugal reformula a sua logística 

e começa a transportar mais pelo caminho-de-ferro e por via mar ítima ou então tudo aquilo 

que são os produtos importados ficarão mais caros e os que exportamos ficarão menos 

competitivos”, alertou. 

Segundo disse, “continuamos a ter uma exploração de linhas completamente divorciadas entre 

si e uma lógica de concentrar o máximo de movimento ferroviário no m ínimo de linhas, com 

desprezo completo pelo efeito de rede ou linhas alternativas”. 

O ramal Pampilhosa-Figueira da Foz, com o trajeto “intercalado entre a linha do este e a Linha 

da Beira Alta constitui um elo fundamental para que possamos vir a dispor de um itinerário de 

mercadorias direto de Lisboa a Vilar Formoso, sem utilização da saturada Linha do Norte”. 

Ler mais aqui 

 

Cronistas 

COMO SE VÊ, COMPENSA 

HÉLIO BERNARDO LOPES - 31 Julho 2011  

A GUERRA PELO CONTROLO DAS SECRETAS 

HÉLIO BERNARDO LOPES - 31 Julho 2011  

O DESABAFO DO POETA 

ADELINO BORGES - 30 Julho 2011  

CONVERSAR EM DERREDOR 

HÉLIO BERNARDO LOPES - 30 Julho 2011  

UM CONCEITO IDEOLÓGICO ULTRAPASSADO 

HÉLIO BERNARDO LOPES - 30 Julho 2011  

CHOQUE COM A REALIDADE 

HÉLDER AMARAL - 29 Julho 2011  

UM MAGNÍFICO ESTIMADOR DO NOSSO 

DESENCANTO 

HÉLIO BERNARDO LOPES - 29 Julho 2011  

Colmeia de vespas 

SALVADOR MASSANO CARDOSO - 28 Julho 2011  

 
 

 

Agenda 

 

Encontro de Cantares  
CASTELO DE PENALVA  

Domingo, 31 Julho 2011   

 

Festas de Verão  
PÓVOA DOS MOSQUEIROS  

Domingo, 31 Julho 2011   

 

Festa anual de Santo Aleixo  
ALVARELHOS (Carregal do Sal)  

Domingo, 31 Julho 2011   

 

Festa de N.ª Senhora da Conceição  
PINHEIRO (Carregal do Sal)  

Domingo, 31 Julho 2011   

 

Recolha de Sangue  
SANTA COMBA DÃO  

Quarta-feira, 3 Agosto 2011   

 

PORTUGAL ROWING TOUR  
SANTA COMBA DÃO e MORTÁGUA  

Quinta-feira, 4 Agosto 2011   

 

Volta a Portugal em Bicicleta  

ÁGUEDA  

Sexta-feira, 5 Agosto 2011   

 

Festival Nacional de Folclore  
 

Sábado, 6 Agosto 2011   

 

 

  

  

Comentários Recentes 

Cabanas de Viriato preocupa muita gente ... 

ANTONIO RIBEIRO - 31 Julho 2011  

Para responder às suas preocupações bast... 

L. Campos e cunha  - 30 Julho 2011  

Parabéns pelo belo trabalho, sou brasile... 

Vera Domingos  - 30 Julho 2011  

Esta é "MUITA BOA",Realmente ,o fazer be... 

adelino borges  - 29 Julho 2011  

Com tanta concorrência nas vizinhanças... 

Tó Tristão - 29 Julho 2011  

Estão muito fraquinhas, quem as viu e qu... 

José - 29 Julho 2011  

Caríssimo Adelino Borges Envio-lhe, p... 

Hélio Bernardo Lopes  - 29 Julho 2011  

Este ano posso comentar este sucesso uma... 

Cristina Pedrosa  - 28 Julho 2011 

 

 

Deixe um Comentário  

 

 

Submeter

 gfedc

Nome (obrigatório)

E-mail (não será publicado) (obrigatório)

Notificar -me, para o email, sempre que haja novos comentários a este artigo.

Pesquisar Go

Página 12



Farol da Nossa Terra.com   País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Online

  Pag.: 3 de 3ID: 36779330 31-07-2011

Actualidade Cultura Desporto Editorial Educação Espectáculos Instituições Opinião Sociedade

Domingo, 31 Jul 2011
EMPRESAS  —  Domingo, 31 Julho 2011 —  0 Comentários 

Ramal Pampilhosa-Figueira da Foz é  fundamental para eixo 
Oeste-Beira Alta 
 

 

O especialista em transportes ferroviários Manuel Tão, da Universidade do Algarve, 

considerou que o ramal Pampilhosa (Mealhada) – Figueira da Foz, encerrado há mais de dois 

anos, é fundamental para a criação do eixo Oeste-Beira Alta. 

“Esta é uma linha que tem um efeito estrutural na rede nacional, sobretudo do ponto de vista 

log stico, e que tem implicações na forma como se pode explorar de uma forma completamente 

eficiente a rede ferroviária, nomeadamente na log ística entre Lisboa e a fronteira de Vilar 

Formoso”, disse o universitário. 

“Este é um ponto que se deve devidamente explorar, porque estamos a falar de um caminho-

de-ferro que é  fundamental para construirmos uma grande linha autónoma e independente 

desde Lisboa até   à   fronteira de Espanha na Beira Alta ”,  acrescentou Manuel Tão, que 

participava num debate sobre aquele ramal, promovido por um grupo de trabalho da 

Assembleia Municipal da Mealhada. 

Esta solução, segundo o especialista, vai trazer benef ícios ao n ível da exploração da própria 

Linha do Norte, que tem grandes problemas de capacidade, de escassez de canal horário”, 
além de permitir a ligação à plataforma logística da Pampilhosa e ao porto da Figueira da Foz. 

Manuel Tão defende que, antes da construção de uma nova linha norte-sul para transporte de 

passageiros em comboios de alta velocidade, é necess rio “começar a retirar da Linha do 

Norte as composições que passam por lá apenas porque não se potencia a rede, nem se 

utilizam redundâncias ou itinerários alternativos”. 

Para o professor da Universidade do Algarve, Portugal vai ter de rever “por completo” a forma 

de explorar a rede ferroviária, nomeadamente ao n ível do transporte de mercadorias, depois 

de conhecida a intenção da França de cobrar ecotaxas aos camiões portugueses e espanhóis, 

o que deverá acontecer num horizonte temporal de 15 anos. 

“Países como a França vão cobrar ecotaxas e a partir daí ou Portugal reformula a sua logística 

e começa a transportar mais pelo caminho-de-ferro e por via mar ítima ou então tudo aquilo 

que são os produtos importados ficarão mais caros e os que exportamos ficarão menos 

competitivos”, alertou. 

Segundo disse, “continuamos a ter uma exploração de linhas completamente divorciadas entre 

si e uma lógica de concentrar o máximo de movimento ferroviário no m ínimo de linhas, com 

desprezo completo pelo efeito de rede ou linhas alternativas”. 

O ramal Pampilhosa-Figueira da Foz, com o trajeto “intercalado entre a linha do este e a Linha 

da Beira Alta constitui um elo fundamental para que possamos vir a dispor de um itinerário de 

mercadorias direto de Lisboa a Vilar Formoso, sem utilização da saturada Linha do Norte”. 

Ler mais aqui 

 

Cronistas 

COMO SE VÊ, COMPENSA 

HÉLIO BERNARDO LOPES - 31 Julho 2011  

A GUERRA PELO CONTROLO DAS SECRETAS 

HÉLIO BERNARDO LOPES - 31 Julho 2011  

O DESABAFO DO POETA 

ADELINO BORGES - 30 Julho 2011  

CONVERSAR EM DERREDOR 

HÉLIO BERNARDO LOPES - 30 Julho 2011  

UM CONCEITO IDEOLÓGICO ULTRAPASSADO 

HÉLIO BERNARDO LOPES - 30 Julho 2011  

CHOQUE COM A REALIDADE 

HÉLDER AMARAL - 29 Julho 2011  

UM MAGNÍFICO ESTIMADOR DO NOSSO 

DESENCANTO 

HÉLIO BERNARDO LOPES - 29 Julho 2011  

Colmeia de vespas 

SALVADOR MASSANO CARDOSO - 28 Julho 2011  

 
 

 

Agenda 

 

Encontro de Cantares  
CASTELO DE PENALVA  

Domingo, 31 Julho 2011   

 

Festas de Verão  
PÓVOA DOS MOSQUEIROS  

Domingo, 31 Julho 2011   

 

Festa anual de Santo Aleixo  
ALVARELHOS (Carregal do Sal)  

Domingo, 31 Julho 2011   

 

Festa de N.ª Senhora da Conceição  
PINHEIRO (Carregal do Sal)  

Domingo, 31 Julho 2011   

 

Recolha de Sangue  
SANTA COMBA DÃO  

Quarta-feira, 3 Agosto 2011   

 

PORTUGAL ROWING TOUR  
SANTA COMBA DÃO e MORTÁGUA  

Quinta-feira, 4 Agosto 2011   

 

Volta a Portugal em Bicicleta  

ÁGUEDA  

Sexta-feira, 5 Agosto 2011   

 

Festival Nacional de Folclore  
 

Sábado, 6 Agosto 2011   

 

 

  

  

Comentários Recentes 

Cabanas de Viriato preocupa muita gente ... 

ANTONIO RIBEIRO - 31 Julho 2011  

Para responder às suas preocupações bast... 

L. Campos e cunha  - 30 Julho 2011  

Parabéns pelo belo trabalho, sou brasile... 

Vera Domingos  - 30 Julho 2011  

Esta é "MUITA BOA",Realmente ,o fazer be... 

adelino borges  - 29 Julho 2011  

Com tanta concorrência nas vizinhanças... 

Tó Tristão - 29 Julho 2011  

Estão muito fraquinhas, quem as viu e qu... 

José - 29 Julho 2011  

Caríssimo Adelino Borges Envio-lhe, p... 

Hélio Bernardo Lopes  - 29 Julho 2011  

Este ano posso comentar este sucesso uma... 

Cristina Pedrosa  - 28 Julho 2011 

 

 

Deixe um Comentário  

 

 

Submeter

 gfedc

Nome (obrigatório)

E-mail (não será publicado) (obrigatório)

Notificar -me, para o email, sempre que haja novos comentários a este artigo.

Pesquisar Go

Página 13



A14

  Tiragem: 51029

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 22

  Cores: Preto e Branco

  Área: 28,88 x 35,68 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 36761619 30-07-2011

a A alfarrobeira deixou de ser vista 
como a “árvore das patacas” para 
o agricultor, mas ainda domina 
a paisagem algarvia. A cultura 
tradicional faz-se de sequeiro, mas 
existe agora a possibilidade de vir 
a ser regada com águas residuais 
tratadas. Além do aumento e 
da maior rapidez da produção, 
evita-se o despejo dos esgotos 
nos rios e ribeiras. No barrocal 
de Salir, concelho de Loulé, vai 
ser desenvolvido um projecto 
experimental.

Manuel Costa, agrónomo, viu um 
colega dinamarquês a usar lamas 
provenientes de uma Estação de 
Tratamento de Águas Residuais 
(ETAR) para fertilizar o terreno 
onde plantava relva. O acto, em 
si, não lhe pareceu nada estranho. 
O que lhe causou admiração foi 
quando viu a proveniência do 
produto, escrito nas embalagens 
– importado dos Estados Unidos 
da América. “Os deuses devem 
estar loucos”, comentou. É que, 
em Portugal, diz, “mandamos 
as lamas para os aterros e não 
aproveitamos o seu potencial 
nutriente na agricultura”. Com 
um doutoramento na área agro-
ambiental, tenciona pôr em prática 
os conhecimentos para regar 
alfarrobeiras, com os efl uentes, 
tratados, provenientes da ETAR 
de Salir – evitando que o esgoto 
vá parar à ribeira da Benémola, 
onde nasce o principal aquífero do 
Algarve.

Durante seis anos, o investigador 
andou a “pregar no deserto” 
para convencer as entidades 
ofi ciais da necessidade de usar 
os efl uentes das ETAR na rega de 
pomares e hortaliças. “Tem sido 
um luta inglória”, desabafa. Só 
recentemente é que encontrou 
quem acreditasse que valeria a pena 
investir nesta área.

Luís Caliço, ex-atleta olímpico, 
agarrou na ideia. “Acho 
interessante, mais pelo valor 
ambiental do que pelo rendimento 
que espero tirar das alfarrobeiras”, 
disse o antigo profi ssional de 
windsurf, que participou nos Jogos 
Olímpicos de Seul, em 1988. O 
preço de arroba de alfarrobas é 4,2 
euros, quando em tempos passados 
já chegou aos dez euros.

O vice-presidente do 
Agrupamento de Alfarroba e 
Amêndoa do Algarve (Agrupa), 

Idálio Revez

Reportagem

Agrónomo aposta na rega com água 
de ETAR para substituir adubos químicos
Programa Nacional de Uso Efi ciente da Água, lançado em 2001, vai ser aplicado num pomar 
de alfarrobeiras no barrocal algarvio. Desta vez os promotores não são estrangeiros

Manuel Costa quer aproveitar as águas tratadas nas alfarrobeiras
VASCO CELIO

Horácio Piedade, comenta que em 
“menos de seis euros a arroba não 
paga a mão-de-obra na apanha”. 
O representante dos produtores 
sublinha: “O fruto não fi ca na 
árvore porque são os proprietários 
que apanham e não fazem contas ao 
trabalho”.

Investimento de 75 mil euros
A oportunidade de pôr em prática 
a investigação desenvolvida na 
Universidade do Algarve surge 
num terreno de 16 hectares, 
situado junto à ETAR de Salir. Em 
vez dos efl uentes serem lançados 
na ribeira, serão reutilizados 
na rega de duas mil árvores. A 
propriedade, situada numa encosta, 
pedregosa, está coberta por velhas 
e caducas alfarrobeiras, deixadas 
ao abandono, sobrevivendo em 
disputa com os carrascos e outras 
espécies autóctones, onde se 
escondem os coelhos. Dentro 
de três a quatro anos, prevê o 
agrónomo, “teremos árvores, 
verdinhas como laranjeiras, 
carregadas de fruto”.

Dos 41 campos 
de golfe na região,
apenas os Salgados
(Albufeira) 
cumprem uma
norma que já
existe na legislação,
mas não é aplicada

Especial Algarve Culturas tradicionais de sequeiro vão ser regadas com águas tratadas

Do ponto de vista ambiental, 
Manuel Caetano, o histórico 
industrial de alfarroba no 
Algarve, considera que um 
terreno de um hectare, com 150 
árvores, absorve 15 toneladas de 
CO2. O incremento desta cultura 
tradicional, conclui, podia levar 
o Algarve a ser “uma região de 
carbono zero”. O investigador 
Manuel Costa acrescenta 

um outro valor não menos 
importante, com a reutilização 
dos efluentes tratados na rega: 
“Evitava-se a poluição das 
ribeiras”. A água que sai da ETAR 
de Salir, observa, “no dia seguinte 
pode estar a entrar na marina 
de Vilamoura”. É, também, nesta 
zona do barrocal algarvio que 
nasce o principal aquífero da 
região (Querença-Silves).

Uma região de “carbono zero”
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Luís Caliço, profi ssionalmente 

ligado à área de compra e venda de 
propriedades, vê nesta intervenção 
agro-ambiental a concretização de 
um sonho familiar. “O meu pai já 
tinha um projecto para recuperar 
as alfarrobeiras, mas não passou 
do papel”. Manuel Costa, que 
também fez um mestrado em 
Biologia na Noruega, sublinha: 
“Esta água [efl uentes] contém o 
alimento perfeito para as árvores, 
azoto e fósforo”. E não há perigo 
de contaminação do solo? “Não, 
porque no Algarve não há fábricas 
e, por isso, a percentagem de 
metais pesados nos esgotos é 
residual.”

O projecto, candidato a fundos 
comunitários, representa um 
investimento de 75 mil euros. “Se eu 
fosse americano, o fi nanciamento 
estava garantido”, diz Manuel 
Costa, recordando a cena que 
observou em Loulé, quando foi 
montado um relvado [entretanto, 
substituído por um passeio em 
pedra] em volta da estátua na 
rotunda principal da cidade. 
“Quando vi o meu colega Ijahn 
Jansen usar lamas importadas dos 
EUA, ainda olhei duas vezes para 
ver se tinham sido enriquecidas, 
mas não, eram mesmo lamas de 
ETAR”. Em Portugal, acrescenta, 
“mandamos as lamas para aterro 
e compramos azoto, fósforo 
e potássio, produzidos pelas 
fábricas”. A aplicação de lamas e 
efl uentes tratados na rega, desde 
que devidamente controlada, 
enfatiza, “dispensa a aplicação de 
adubos”. Mas, lamenta: “Nós temos 
a tendência para não usar o que é 
fácil e barato”.

O dirigente da associação 
ambientalista Almargem, Luís 
Brás, destaca a “velha batalha” que 
tem travado para que os campos 
de golfe passem a ser regados a 
partir dos efl uentes tratados das 
ETAR. Dos 41 campos de golfe 
existentes na região, sublinha, 
apenas o campo dos Salgados 
(Albufeira) cumpre uma norma que 
já existe na legislação, mas não é 
aplicada. A declaração de impacto 
ambiental dos projectos aprovados 
depois de 2004, nota, “exige a 
reutilização das águas residuais na 
rega, concedendo um período de 
transição para se adaptarem”.

No entanto, uma vez que é 
mais barata, a água proveniente 
dos furos ou dos perímetros de 
rega (barragens) acaba por ser a 
principal fonte de abastecimento. 
A empresa Águas do Algarve, há 
cinco anos, anunciou a intenção 
de avançar com um investimento 
nesta área, mas, aparentemente, 
por falta de interesse dos potenciais 
consumidores, o projecto fi cou 
parado.

Luís Caliço prevê que as 
alfarrobeiras regadas “ainda 
possam vir a ser um boa cultura”. 
Portugal ocupa o terceiro lugar na 
produção a nível mundial (40 mil 
toneladas), atingindo um volume de 
negócios de 32 milhões de euros. O 
principal produtor é Marrocos, com 
100 mil toneladas, Espanha vem a 
seguir, com 70 mil toneladas.
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Universidade, CÃ¢maras e privados fundam 
associaÃ§Ã£o para rentabilizar mar do Algarve 

O Algarve vai finalmente ter uma 
associaÃ§Ã£o dedicada aos assuntos do 
mar, Ã  semelhanÃ§a do que jÃ¡ existe no 
Norte e Centro do paÃs.  

TEMAS: Empresas, Ambiente

O passo decisivo foi dado na semana passada,
e m  O l h Ã£o ,  c o m  a  c o n s t i t u i Ã§Ã£o  d a
Plataforma Mar do Algarve â?? AssociaÃ§Ã£o
para a DinamizaÃ§Ã£o do Conhecimento e da
Economia do Mar no Algarve. 

 
De forma a ser uma entidade voltada para a economia real, a plataforma tem
cinco empresas algarvias como associados fundadores iniciais: ArrifanaMar,
MarSensing, Nautiber, PedaÃ§os de Mar e Sopromar. 
 
A estas entidades junta -se o conhecimento cientÃfico da Universidade do
Algarve, da delegaÃ§Ã£o do sul do Instituto PortuÃ¡rio e dos Transportes
MarÃtimos (IPTM) e dos municÃpios de Faro, OlhÃ£o e PortimÃ£o. 
 
Apesar de sÃ³ agora a plataforma ter dado o passo mais visÃvel, a
constituiÃ§Ã£o da entidade comeÃ§ou a ser trilhada em 2006, na ComissÃ£o
de CoordenaÃ§Ã£o e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR), que
criou um gabinete e colocou tÃ©cnicos a trabalhar na ideia. 
 
Para a sua fundaÃ§Ã£o tambÃ©m contribuiu a conferÃªncia internacional

Â«Maralgarve: um oceano de oportunidadesÂ»  (2006), a que se seguiu a
elaboraÃ§Ã£o da Â«Agenda Regional do Mar â?? Contributos para o Plano de
AÃ§Ã£o para o Cluster Mar AlgarveÂ», trabalho que chegou a contar com a
participaÃ§Ã£o do entretanto falecido professor HernÃ¢ni Lopes, especialista
em assuntos ligados Ã  economia do mar. 
 
Desse  t raba lho ,  resu l tou  igua lmente  a  cons t i tu i Ã§Ã£o  d o  s Ãtio
www.maralgarve.com, que, ao longo dos anos, tem vindo a compilar notÃcias
nacionais e regionais sobre temas ligados ao mar, nomeadamente sobre
pescas, conservaÃ§Ã£o dos recursos marinhos, investigaÃ§Ã£o cientÃfica ou
turismo. 
 
Em declaraÃ§Ãµes ao Â«barlaventoÂ»,  o gabinete de comunicaÃ§Ã£o da
CCDR Algarve adianta que a constituiÃ§Ã£o da associaÃ§Ã£o marca a
entrega do projeto aos privados, que agora deverÃ£o assumir a sua gestÃ£o
e definir estratÃ©gias de dinamizaÃ§Ã£o. 
 
Segundo a CCDR e a ComissÃ£o Instaladora da plataforma, Â«alÃ©m dos
membros fundadores iniciais, existe jÃ¡ um n Ãºmero interessante de
parceiros que demonstraram a intenÃ§Ã£o de se associarem num curto
prazoÂ».  
 
Um dos objetivos Ã©, aliÃ¡s, juntar representantes de todas as atividades
ligadas ao mar e Â«contribuir para o desenvolvimento de polÃticas e aÃ§Ãµes
geradoras de riquezaÂ». 
 
Ao que o Â«barlaventoÂ» apurou, a entrada dos futuros associados serÃ¡ feita
atravÃ©s de uma quota anual. A partir daqui, cada membro beneficiarÃ¡, por
exemplo, de apoio tÃ©cnico e jurÃdico, o serÃ¡ especialmente Ãºt i l  na
criaÃ§Ã£o de um novo projeto ou negÃ³cio, ou na candidatura a uma linha de
apoio. 
 
Da mesma forma, e por envolver ent idades pÃºblicas e privadas, a
associaÃ§Ã£o pretende fazer lÃ³bi com vista a desburocratizar os assuntos
que se prendem com a utilizaÃ§Ã£o do domÃnio publico hÃdrico. 
 
De acordo com a ComissÃ£o Instaladora da associaÃ§Ã£o, a transferÃªncia
de conhecimento e a inserÃ§Ã£o da associaÃ§Ã£o em redes nacionais e
internacionais serÃ£o outros aspetos a merecer Â«particular atenÃ§Ã£oÂ». 
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Universidade, CÃ¢maras e privados fundam 
associaÃ§Ã£o para rentabilizar mar do Algarve 

O Algarve vai finalmente ter uma 
associaÃ§Ã£o dedicada aos assuntos do 
mar, Ã  semelhanÃ§a do que jÃ¡ existe no 
Norte e Centro do paÃs.  

TEMAS: Empresas, Ambiente

O passo decisivo foi dado na semana passada,
e m  O l h Ã£o ,  c o m  a  c o n s t i t u i Ã§Ã£o  d a
Plataforma Mar do Algarve â?? AssociaÃ§Ã£o
para a DinamizaÃ§Ã£o do Conhecimento e da
Economia do Mar no Algarve. 

 
De forma a ser uma entidade voltada para a economia real, a plataforma tem
cinco empresas algarvias como associados fundadores iniciais: ArrifanaMar,
MarSensing, Nautiber, PedaÃ§os de Mar e Sopromar. 
 
A estas entidades junta -se o conhecimento cientÃfico da Universidade do
Algarve, da delegaÃ§Ã£o do sul do Instituto PortuÃ¡rio e dos Transportes
MarÃtimos (IPTM) e dos municÃpios de Faro, OlhÃ£o e PortimÃ£o. 
 
Apesar de sÃ³ agora a plataforma ter dado o passo mais visÃvel, a
constituiÃ§Ã£o da entidade comeÃ§ou a ser trilhada em 2006, na ComissÃ£o
de CoordenaÃ§Ã£o e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR), que
criou um gabinete e colocou tÃ©cnicos a trabalhar na ideia. 
 
Para a sua fundaÃ§Ã£o tambÃ©m contribuiu a conferÃªncia internacional

Â«Maralgarve: um oceano de oportunidadesÂ»  (2006), a que se seguiu a
elaboraÃ§Ã£o da Â«Agenda Regional do Mar â?? Contributos para o Plano de
AÃ§Ã£o para o Cluster Mar AlgarveÂ», trabalho que chegou a contar com a
participaÃ§Ã£o do entretanto falecido professor HernÃ¢ni Lopes, especialista
em assuntos ligados Ã  economia do mar. 
 
Desse  t raba lho ,  resu l tou  igua lmente  a  cons t i tu i Ã§Ã£o  d o  s Ãtio
www.maralgarve.com, que, ao longo dos anos, tem vindo a compilar notÃcias
nacionais e regionais sobre temas ligados ao mar, nomeadamente sobre
pescas, conservaÃ§Ã£o dos recursos marinhos, investigaÃ§Ã£o cientÃfica ou
turismo. 
 
Em declaraÃ§Ãµes ao Â«barlaventoÂ»,  o gabinete de comunicaÃ§Ã£o da
CCDR Algarve adianta que a constituiÃ§Ã£o da associaÃ§Ã£o marca a
entrega do projeto aos privados, que agora deverÃ£o assumir a sua gestÃ£o
e definir estratÃ©gias de dinamizaÃ§Ã£o. 
 
Segundo a CCDR e a ComissÃ£o Instaladora da plataforma, Â«alÃ©m dos
membros fundadores iniciais, existe jÃ¡ um n Ãºmero interessante de
parceiros que demonstraram a intenÃ§Ã£o de se associarem num curto
prazoÂ».  
 
Um dos objetivos Ã©, aliÃ¡s, juntar representantes de todas as atividades
ligadas ao mar e Â«contribuir para o desenvolvimento de polÃticas e aÃ§Ãµes
geradoras de riquezaÂ». 
 
Ao que o Â«barlaventoÂ» apurou, a entrada dos futuros associados serÃ¡ feita
atravÃ©s de uma quota anual. A partir daqui, cada membro beneficiarÃ¡, por
exemplo, de apoio tÃ©cnico e jurÃdico, o serÃ¡ especialmente Ãºt i l  na
criaÃ§Ã£o de um novo projeto ou negÃ³cio, ou na candidatura a uma linha de
apoio. 
 
Da mesma forma, e por envolver ent idades pÃºblicas e privadas, a
associaÃ§Ã£o pretende fazer lÃ³bi com vista a desburocratizar os assuntos
que se prendem com a utilizaÃ§Ã£o do domÃnio publico hÃdrico. 
 
De acordo com a ComissÃ£o Instaladora da associaÃ§Ã£o, a transferÃªncia
de conhecimento e a inserÃ§Ã£o da associaÃ§Ã£o em redes nacionais e
internacionais serÃ£o outros aspetos a merecer Â«particular atenÃ§Ã£oÂ». 
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Cultura

Centro CiÃªncia Viva de Lagos reabre com novas 
exposiÃ§Ãµes 

Este VerÃ£o o Centro CiÃªncia Viva de 
Lagos vai ser um caso s rio: ningu m vai
querer sair desta casa de ci ncia, nem 
mesmo para ir praia. 

Em plena poca balnear, o Centro CiÃªncia
Viva de Lagos dÃ¡ as boas-vindas Ã s fÃ©rias e
reabre na prÃ³xima segunda-feira, 1 de agosto,

Ã s 18h00, com exposiÃ§Ãµes renovadas e
atividades de divulgaÃ§Ã£o cientÃfica para
todos os pÃºblicos. 
 

Â«No Centro CiÃªncia Viva de Lagos, subimos
ao cimo do novÃssimo farol e espreitamos pelo
periscÃ³pio dum submarino. Vestimos a pele

de um marinheiro Ã   sÃ©ria e conhecemos o dia -a-dia a bordo de uma
caravelaÂ», explicam os responsÃ¡veis pelo CCV de Lagos.  
 

Â«ArregaÃ§amos as mangas e remamos como se estivÃ©ssemos numa
galÃ©.  Sentamo-nos num balancÃ© cientÃfico e vemos uma crianÃ§a a
levantar um adulto. Descobrimos como se orientavam os marinheiros num
tempo em que nÃ£o existia GPS e percorremos o jardim Ã  procura da arca do
tesouroÂ», continuam. 
 
O Centro estÃ¡ instalado num antigo solar setecentista, de traÃ§a pombalina,
que foi reconstruÃdo para acolher um espaÃ§o de divulgaÃ§Ã£o da ciÃªncia e
da tecnologia.  
 
AlÃ©m das exposiÃ§Ãµes, a programaÃ§Ã£o inclui palestras e oficinas
experimentais e astronÃ³micas para todas as idades.  
 
Nesta casa de ciÃªncia, tal como nos restantes 19 Centros da Rede Nacional
de Centros CiÃªncia Viva, Ã© obrigatÃ³rio tirar as mÃ£os dos bolsos e tocar,
experimentar, questionar. 
 
Na cerimÃ³nia de reabertura do Centro CiÃªncia Viva de Lagos estarÃ£o
presentes o presidente da CÃ¢mara Municipal de Lagos, a presidente da
CiÃªncia Viva - AgÃªncia Nacional para a Cultura CientÃfica e TecnolÃ³gica, e o
reitor da Universidade do Algarve. 
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Centro CiÃªncia Viva de Lagos reabre com novas 
exposiÃ§Ãµes 

Este VerÃ£o o Centro CiÃªncia Viva de 
Lagos vai ser um caso s rio: ningu m vai
querer sair desta casa de ci ncia, nem 
mesmo para ir praia. 

Em plena poca balnear, o Centro CiÃªncia
Viva de Lagos dÃ¡ as boas-vindas Ã s fÃ©rias e
reabre na prÃ³xima segunda-feira, 1 de agosto,

Ã s 18h00, com exposiÃ§Ãµes renovadas e
atividades de divulgaÃ§Ã£o cientÃfica para
todos os pÃºblicos. 
 

Â«No Centro CiÃªncia Viva de Lagos, subimos
ao cimo do novÃssimo farol e espreitamos pelo
periscÃ³pio dum submarino. Vestimos a pele

de um marinheiro Ã   sÃ©ria e conhecemos o dia -a-dia a bordo de uma
caravelaÂ», explicam os responsÃ¡veis pelo CCV de Lagos.  
 

Â«ArregaÃ§amos as mangas e remamos como se estivÃ©ssemos numa
galÃ©.  Sentamo-nos num balancÃ© cientÃfico e vemos uma crianÃ§a a
levantar um adulto. Descobrimos como se orientavam os marinheiros num
tempo em que nÃ£o existia GPS e percorremos o jardim Ã  procura da arca do
tesouroÂ», continuam. 
 
O Centro estÃ¡ instalado num antigo solar setecentista, de traÃ§a pombalina,
que foi reconstruÃdo para acolher um espaÃ§o de divulgaÃ§Ã£o da ciÃªncia e
da tecnologia.  
 
AlÃ©m das exposiÃ§Ãµes, a programaÃ§Ã£o inclui palestras e oficinas
experimentais e astronÃ³micas para todas as idades.  
 
Nesta casa de ciÃªncia, tal como nos restantes 19 Centros da Rede Nacional
de Centros CiÃªncia Viva, Ã© obrigatÃ³rio tirar as mÃ£os dos bolsos e tocar,
experimentar, questionar. 
 
Na cerimÃ³nia de reabertura do Centro CiÃªncia Viva de Lagos estarÃ£o
presentes o presidente da CÃ¢mara Municipal de Lagos, a presidente da
CiÃªncia Viva - AgÃªncia Nacional para a Cultura CientÃfica e TecnolÃ³gica, e o
reitor da Universidade do Algarve. 
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Faro: Rosa Mendes e Fernão Mendes Pinto hoje na LeYa no Pátio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/07/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=46818

 

29-07-2011 15:11:00

 

 Os 500 anos (prováveis) do nascimento do cronista são o mote do ensaio de António Rosa Mendes, "A

Peregrinação e a peregrinação de Fernão Mendes Pinto", apresentado hoje, dia 28, às 18h30, naLeYa

no Pátio (Pátio de Letras) em Faro.

 

 O ensaio será apresentado João Carlos Carvalho, professor do Departamento de Línguas,

Comunicação e Artes da Universidade do Algarve (UAlg)

 

 A propositada repetição do termo Peregrinação, no título da obra justifica-a o autor como sendo a

primeira, com maiúscula, o título da obra do cronista e a segunda a peregrinação que representou a

sua vida e contada em geito de autobiografia naquelas crónicas.

 

 António Rosa Mendes aborda neste ensaio uma nova interpretação da Peregrinação, em que acentua

a influência do jesuíta Francisco Xavier sobre o cronista, que o conduziria a uma religiosidade

marcante na obra que deixou.

 

 António Rosa Mendes é docente e diretor da Biblioteca da Universidade do Algarve, doutorado em

História e licenciado em Direito.
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Exposição ?Dama no Jornal? da Designer 
Susana Mendez no IPJ 

 

No âmbito do Ano Internacional da 
Juventude e do Dia Internacional da 
Juventude, 12 de Agosto, a Direção 
Regional do Algarve do IPJ apresenta o 
trabalho da Designer Susana Mendez.

 

       

Susana Mendez, jovem algarvia, recentemente formada em Design 
de Comunicação na Universidade do Algarve tem um inovador 
projeto de reciclagem ao qual deu o nome de ?Dama no Jornal?.

?Dama no Jornal? nasceu de um simples desenho feito numa folha de
jornal de onde surgiu toda uma vasta linha de acessórios de costura 
que Susana mistura com as suas ilustrações. Os seus trabalhos 
conjugam a originalidade com as preocupações ambientais e 
resultam de uma criativa mescla de jornal, de tecidos, botões e muita
imaginação.

Na sala de exposições do IPJ, os visitantes podem apreciar as 
ilustrações assim como a linha de acessórios de Susana Mendez.

A exposição está patente de 3 a 31 de Agosto e pode ser visitada 
todos os dias úteis, entre as 09h00 e as 20h00.

 

2011-07-29 Algarve Directo
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Exposição ?Dama no Jornal? da Designer 
Susana Mendez no IPJ 

 

No âmbito do Ano Internacional da 
Juventude e do Dia Internacional da 
Juventude, 12 de Agosto, a Direção 
Regional do Algarve do IPJ apresenta o 
trabalho da Designer Susana Mendez.

 

       

Susana Mendez, jovem algarvia, recentemente formada em Design 
de Comunicação na Universidade do Algarve tem um inovador 
projeto de reciclagem ao qual deu o nome de ?Dama no Jornal?.

?Dama no Jornal? nasceu de um simples desenho feito numa folha de
jornal de onde surgiu toda uma vasta linha de acessórios de costura 
que Susana mistura com as suas ilustrações. Os seus trabalhos 
conjugam a originalidade com as preocupações ambientais e 
resultam de uma criativa mescla de jornal, de tecidos, botões e muita
imaginação.

Na sala de exposições do IPJ, os visitantes podem apreciar as 
ilustrações assim como a linha de acessórios de Susana Mendez.

A exposição está patente de 3 a 31 de Agosto e pode ser visitada 
todos os dias úteis, entre as 09h00 e as 20h00.
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Região Sul > Sociedade > Notícia

Faro: Exposição «Dama no Jornal» patente no IPJ
A delegação de Faro do Instituto Português da Juventude (IPJ) vai apresentar a exposição «Dama no Jornal», da designer Susana Mendez, no âmbito do Ano Internacional da Juventude e do Dia Internacional da 

Juventude, que se celebra a 12 de agosto. 

A jovem algarvia, recentemente formada em Design de Comunicação na Universidade do Algarve, tem ?um inovador projeto de reciclagem? ao qual deu o nome de «Dama no Jornal», explica o IPJ. 

Este projeto nasceu de um simples desenho feito numa folha de jornal, de onde surgiu toda uma vasta linha de acessórios de costura que Susana mistura com as suas ilustrações. 

?Os seus trabalhos conjugam a originalidade com as preocupações ambientais e resultam de uma criativa mescla de jornal, de tecidos, botões e muita imaginação?, destaca-se. 

Na sala de exposições do IPJ, os visitantes podem apreciar as ilustrações assim como a linha de acessórios de Susana Mendez. 

A exposição estará patente de 3 a 31 de agosto e pode ser visitada todos os dias úteis, entre as 9:00 horas e as 20:00. 

EP / RS
08:12 sexta-feira, 29 julho 2011 
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Região Sul > Sociedade > Notícia

Lagos: Centro Ciência Viva reabre segunda feira
Em plena época balnear, o Centro Ciência Viva de Lagos dá as boas-vindas às férias e reabre na próxima segunda feira, 1 de agosto, às 18:00 horas, com exposições renovadas e atividades de divulgação 

científica para todos os públicos. 

O espaço está instalado num antigo solar setecentista, de traça pombalina, que foi reconstru ído para acolher um espaço de divulgação da ciência e da tecnologia. Além das exposições, a programação inclui 

palestras e oficinas experimentais e astronómicas para todas as idades. 

Na cerimónia de reabertura do Centro Ciência Viva de Lagos, estarão presentes o presidente da Câmara Municipal de Lagos, a presidente da Ciência Viva ? Agência Nacional para a Cultura Científica e 

Tecnológica e o reitor da Universidade do Algarve. 

?No Centro Ciência Viva de Lagos subimos ao cimo do nov íssimo farol e espreitamos pelo periscópio dum submarino. Vestimos a pele de um marinheiro à séria e conhecemos o dia-a-dia a bordo de uma caravela.

Arregaçamos as mangas e remamos como se estivéssemos numa galé. Sentamo-nos num balancé científico e vemos uma criança a levantar um adulto. Descobrimos como se orientavam os marinheiros num 

tempo em que não existia GPS e percorremos o jardim à procura da arca do tesouro?, refere o centro. 

Mais informações em http://www.lagos.cienciaviva.pt . 

Redacção/RS
11:50 sexta-feira, 29 julho 2011 
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CONTACTOS      SUGESTÕES Sexta-Feira, 29 Julho de 2011
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Faro:Susana Neves 
  

Susana Neves é uma jovem cantora que tem levado o nome da 
região além fronteiras. 

É natural de Faro, muito embora a cidade de Olhão a tenha acolhido 
desde a tenra idade. Nasceu a 8 de Setembro de 1976 e, para além da
música, também o ensino tem feito parte das suas actividades, 
preferências e vocação. 

Assim, Susana Neves é cantora numa empresa de animação do Algarve
e professora do 1º ciclo.  

Continua os estudos na área do ensino, pelo que está inscrita na 
Universidade do Algarve e a frequentar o curso de Professores do 

Ensino Básico 1º ciclo (E.B+ mestrado).  

Como definição pessoal, Susana Neves assume-se como ?uma trabalhadora intensa e 
apaixonada, com um certo grau de perfeccionismo, que adora criar e produzir ideias.? 

Ao longo do seu percurso, integrou a Associação de Nadadores-Salvadores do Algarve e 
praticou Ginástica acrobática tendo sido federada, situações de se orgulha e faz questão de 
frisar na sua Biografia. 

Com um percurso muito marcado pela música, Susana Neves canta há mais de 15 anos e tem 
experimentado cada contexto musical a cada estilo diferente, já que se classifica como versátil e
muito criativa. Enquanto cantora é capaz de saborear a subtileza do jazz, a profundidade do 
fado, a irreverência do rock, e o calor a que cada estilo se obriga em contacto humano. 

Gosta de aliar a sua expressividade às emoções a que se entrega sem limites quando assume a
sua personagem musical. Quanto à sua voz, tem de tão quente e madura, quanto de primaveril 
e feminina, o que a leva a assumir-se com um nome curioso de ? cantora camaleão?, uma vez 
que se adapta magicamente a cada situação e exigência em palco. 

Por descender de uma fam ília de músicos, Susana Neves parece ter nascido com a música na 
voz e no seu talento musical, pelo que, os muitos que a conhecem, recordam-se das mais 
variadas situações em que queria cantar e apresentar-se em palco com todo o seu poder 
artístico natural, traço que a tem acompanhado e que a destaca como singular no presente. 

A sua formação musical tem sido constru ída paulatinamente, isto porque frequentou os 
conservatórios de Faro e de Olhão, recebeu aulas de professores particulares, workshops e 
acções de formação a que se acrescenta a sua jovialidade e capacidade de procura de novas 
formas de expressão muito próprias e enquadradas no seu estilo. 

Participou em diversos concursos tendo arrecadado alguns prémios que muito bem ilustram o 
seu talento e disponibilidade para cantar nas mais variadas situações. 

Entre outros momentos não menos representativos, Susana Neves contabiliza cerca de 15 
presenças televisivas, sendo de destacar a Final do Chuva de Estrelas de 1998, no Coliseu dos 
Recreios, em que interpretou "Pleasantly Blue" dos Four None Blondes; o Festival da Canção do 
Sul no ano 2000 em que conquistou o prémio de melhor intérprete, e melhor inédito, e o 1º 
Prémio de Loulé de 1998, para a Melhor Voz Feminina do Algarve. 

Com 18 anos de idade, iniciou o seu percurso profissional fazendo-se acompanhar por artistas 
profissionais e cantando também a solo. 

A sua vida musical incluiu palcos tão distintos como hotéis, aldeamentos tur ísticos, bares, 
restaurantes, casamentos, festas particulares, concertos grandes, concentrações motards por 
todo o pa ís, festivais, acções de solidariedade, entre outros. 

A cidade cubista também lhe reconheceu o talento através de diversos convites para actuar no 
Festival do Marisco de Olhão, a que se acrescenta a actuação num dos maiores eventos da 
região e com expressão internacional como é o caso da Concentração Motard Internacional de 
Faro com lugar no palco principal. 

Do Algarve para o pa ís, Susana Neves continua a seguir o sonho de cantar para os diversos 
públicos, sendo que o seu percurso e contactos se podem encontrar no seu s ítio na internet: 
http://www.susananevescantora.com 

Com o sorriso e a juventude que a caracterizam, Susana Neves merece um infinito de aplausos 
do seu público, motivo pelo qual o Algarve Primeiro a elegeu como uma figura notável da nossa 
terra? para os muitos palcos que sonha pisar com o seu grandioso talento. 
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Faro:Susana Neves 
  

Susana Neves é uma jovem cantora que tem levado o nome da 
região além fronteiras. 

É natural de Faro, muito embora a cidade de Olhão a tenha acolhido 
desde a tenra idade. Nasceu a 8 de Setembro de 1976 e, para além da
música, também o ensino tem feito parte das suas actividades, 
preferências e vocação. 

Assim, Susana Neves é cantora numa empresa de animação do Algarve
e professora do 1º ciclo.  

Continua os estudos na área do ensino, pelo que está inscrita na 
Universidade do Algarve e a frequentar o curso de Professores do 

Ensino Básico 1º ciclo (E.B+ mestrado).  

Como definição pessoal, Susana Neves assume-se como ?uma trabalhadora intensa e 
apaixonada, com um certo grau de perfeccionismo, que adora criar e produzir ideias.? 

Ao longo do seu percurso, integrou a Associação de Nadadores-Salvadores do Algarve e 
praticou Ginástica acrobática tendo sido federada, situações de se orgulha e faz questão de 
frisar na sua Biografia. 

Com um percurso muito marcado pela música, Susana Neves canta há mais de 15 anos e tem 
experimentado cada contexto musical a cada estilo diferente, já que se classifica como versátil e
muito criativa. Enquanto cantora é capaz de saborear a subtileza do jazz, a profundidade do 
fado, a irreverência do rock, e o calor a que cada estilo se obriga em contacto humano. 

Gosta de aliar a sua expressividade às emoções a que se entrega sem limites quando assume a
sua personagem musical. Quanto à sua voz, tem de tão quente e madura, quanto de primaveril 
e feminina, o que a leva a assumir-se com um nome curioso de ? cantora camaleão?, uma vez 
que se adapta magicamente a cada situação e exigência em palco. 

Por descender de uma fam ília de músicos, Susana Neves parece ter nascido com a música na 
voz e no seu talento musical, pelo que, os muitos que a conhecem, recordam-se das mais 
variadas situações em que queria cantar e apresentar-se em palco com todo o seu poder 
artístico natural, traço que a tem acompanhado e que a destaca como singular no presente. 

A sua formação musical tem sido constru ída paulatinamente, isto porque frequentou os 
conservatórios de Faro e de Olhão, recebeu aulas de professores particulares, workshops e 
acções de formação a que se acrescenta a sua jovialidade e capacidade de procura de novas 
formas de expressão muito próprias e enquadradas no seu estilo. 

Participou em diversos concursos tendo arrecadado alguns prémios que muito bem ilustram o 
seu talento e disponibilidade para cantar nas mais variadas situações. 

Entre outros momentos não menos representativos, Susana Neves contabiliza cerca de 15 
presenças televisivas, sendo de destacar a Final do Chuva de Estrelas de 1998, no Coliseu dos 
Recreios, em que interpretou "Pleasantly Blue" dos Four None Blondes; o Festival da Canção do 
Sul no ano 2000 em que conquistou o prémio de melhor intérprete, e melhor inédito, e o 1º 
Prémio de Loulé de 1998, para a Melhor Voz Feminina do Algarve. 

Com 18 anos de idade, iniciou o seu percurso profissional fazendo-se acompanhar por artistas 
profissionais e cantando também a solo. 

A sua vida musical incluiu palcos tão distintos como hotéis, aldeamentos tur ísticos, bares, 
restaurantes, casamentos, festas particulares, concertos grandes, concentrações motards por 
todo o pa ís, festivais, acções de solidariedade, entre outros. 

A cidade cubista também lhe reconheceu o talento através de diversos convites para actuar no 
Festival do Marisco de Olhão, a que se acrescenta a actuação num dos maiores eventos da 
região e com expressão internacional como é o caso da Concentração Motard Internacional de 
Faro com lugar no palco principal. 

Do Algarve para o pa ís, Susana Neves continua a seguir o sonho de cantar para os diversos 
públicos, sendo que o seu percurso e contactos se podem encontrar no seu s ítio na internet: 
http://www.susananevescantora.com 

Com o sorriso e a juventude que a caracterizam, Susana Neves merece um infinito de aplausos 
do seu público, motivo pelo qual o Algarve Primeiro a elegeu como uma figura notável da nossa 
terra? para os muitos palcos que sonha pisar com o seu grandioso talento. 
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Entre outros momentos não menos representativos, Susana Neves contabiliza cerca de 15 
presenças televisivas, sendo de destacar a Final do Chuva de Estrelas de 1998, no Coliseu dos 
Recreios, em que interpretou "Pleasantly Blue" dos Four None Blondes; o Festival da Canção do 
Sul no ano 2000 em que conquistou o prémio de melhor intérprete, e melhor inédito, e o 1º 
Prémio de Loulé de 1998, para a Melhor Voz Feminina do Algarve. 

Com 18 anos de idade, iniciou o seu percurso profissional fazendo-se acompanhar por artistas 
profissionais e cantando também a solo. 

A sua vida musical incluiu palcos tão distintos como hotéis, aldeamentos tur ísticos, bares, 
restaurantes, casamentos, festas particulares, concertos grandes, concentrações motards por 
todo o pa ís, festivais, acções de solidariedade, entre outros. 

A cidade cubista também lhe reconheceu o talento através de diversos convites para actuar no 
Festival do Marisco de Olhão, a que se acrescenta a actuação num dos maiores eventos da 
região e com expressão internacional como é o caso da Concentração Motard Internacional de 
Faro com lugar no palco principal. 

Do Algarve para o pa ís, Susana Neves continua a seguir o sonho de cantar para os diversos 
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praticou Ginástica acrobática tendo sido federada, situações de se orgulha e faz questão de 
frisar na sua Biografia. 

Com um percurso muito marcado pela música, Susana Neves canta há mais de 15 anos e tem 
experimentado cada contexto musical a cada estilo diferente, já que se classifica como versátil e
muito criativa. Enquanto cantora é capaz de saborear a subtileza do jazz, a profundidade do 
fado, a irreverência do rock, e o calor a que cada estilo se obriga em contacto humano. 

Gosta de aliar a sua expressividade às emoções a que se entrega sem limites quando assume a
sua personagem musical. Quanto à sua voz, tem de tão quente e madura, quanto de primaveril 
e feminina, o que a leva a assumir-se com um nome curioso de ? cantora camaleão?, uma vez 
que se adapta magicamente a cada situação e exigência em palco. 

Por descender de uma fam ília de músicos, Susana Neves parece ter nascido com a música na 
voz e no seu talento musical, pelo que, os muitos que a conhecem, recordam-se das mais 
variadas situações em que queria cantar e apresentar-se em palco com todo o seu poder 
artístico natural, traço que a tem acompanhado e que a destaca como singular no presente. 

A sua formação musical tem sido constru ída paulatinamente, isto porque frequentou os 
conservatórios de Faro e de Olhão, recebeu aulas de professores particulares, workshops e 
acções de formação a que se acrescenta a sua jovialidade e capacidade de procura de novas 
formas de expressão muito próprias e enquadradas no seu estilo. 

Participou em diversos concursos tendo arrecadado alguns prémios que muito bem ilustram o 
seu talento e disponibilidade para cantar nas mais variadas situações. 

Entre outros momentos não menos representativos, Susana Neves contabiliza cerca de 15 
presenças televisivas, sendo de destacar a Final do Chuva de Estrelas de 1998, no Coliseu dos 
Recreios, em que interpretou "Pleasantly Blue" dos Four None Blondes; o Festival da Canção do 
Sul no ano 2000 em que conquistou o prémio de melhor intérprete, e melhor inédito, e o 1º 
Prémio de Loulé de 1998, para a Melhor Voz Feminina do Algarve. 

Com 18 anos de idade, iniciou o seu percurso profissional fazendo-se acompanhar por artistas 
profissionais e cantando também a solo. 

A sua vida musical incluiu palcos tão distintos como hotéis, aldeamentos tur ísticos, bares, 
restaurantes, casamentos, festas particulares, concertos grandes, concentrações motards por 
todo o pa ís, festivais, acções de solidariedade, entre outros. 

A cidade cubista também lhe reconheceu o talento através de diversos convites para actuar no 
Festival do Marisco de Olhão, a que se acrescenta a actuação num dos maiores eventos da 
região e com expressão internacional como é o caso da Concentração Motard Internacional de 
Faro com lugar no palco principal. 

Do Algarve para o pa ís, Susana Neves continua a seguir o sonho de cantar para os diversos 
públicos, sendo que o seu percurso e contactos se podem encontrar no seu s ítio na internet: 
http://www.susananevescantora.com 

Com o sorriso e a juventude que a caracterizam, Susana Neves merece um infinito de aplausos 
do seu público, motivo pelo qual o Algarve Primeiro a elegeu como uma figura notável da nossa 
terra? para os muitos palcos que sonha pisar com o seu grandioso talento. 

(Actualização:28.07.11) 
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Universidade, Câmaras e privados fundam 
associação para rentabilizar mar do Algarve

FACILITADOR
Em declarações ao «barlavento», o sócio-gerente da Nauti-
ber Rui Roque, uma das empresas fundadoras da Mar do 
Algarve, espera que a plataforma possa servir como «um 
facilitador», «desburocratizando processos e promovendo 
o funcionamento da economia». 
Na ótica do empresário, cuja insígnia sediada em Vila Real 
de Santo António é líder no fabrico de embarcações em fi-
bra de vidro, a associação deverá funcionar como um «ca-
nal de comunicação», fazendo lóbi junto das entidades pú-
blicas. «Em pleno verão, tenho duas embarcações à espera 
da aprovação de projetos para que possam começar a trans-
portar passageiros na Ria Formosa», lamenta.

FINANCIAMENTO
Também ouvido pelo nosso jornal, Fernando Reis, geren-
te da Pedaços de Mar, empresa que se dedica à explora-
ção e comercialização de sal marinho e flor de sal, em Cas-
tro Marim, estima que a associação será útil para ajudar os 
empresários a obter linhas de financiamento.
«O facto de até agora o Algarve não ter disposto desta pla-
taforma, faz com que só as empresas do Norte e Centro do 
país estejam a beneficiar de apoios comunitários na área 
do mar», nota o empresário. «Por outro lado, será desejá-
vel que as entidades públicas presentes na associação sim-
plifiquem os processos, evitando atrasos e múltiplos pedi-
dos de pareceres», reivindica.

Objetivo é transformar «mar 
algarvio» em marca reconhecida 
dentro e fora de portas. Empresas 
regionais dão pontapé de saída 
e ambicionam desburocratizar setor

O Algarve vai finalmente ter 
uma associação dedicada aos 
assuntos do mar, à semelhan-
ça do que já existe no Norte e 
Centro do país. O passo deci-
sivo foi dado na semana pas-
sada, em Olhão, com a cons-
tituição da Plataforma Mar 
do Algarve – Associação para 
a Dinamização do Conheci-
mento e da Economia do Mar 
no Algarve.

De forma a ser uma enti-
dade voltada para a economia 
real, a plataforma tem cinco 
empresas algarvias como as-
sociados fundadores iniciais: 
ArrifanaMar, MarSensing, 
Nautiber, Pedaços de Mar e 
Sopromar.

A estas entidades junta-se 
o conhecimento científico da 
Universidade do Algarve, da 
delegação do sul do Institu-
to Portuário e dos Transpor-
tes Marítimos (IPTM) e dos 
municípios de Faro, Olhão e 

Portimão.
Apesar de só agora a pla-

taforma ter dado o passo mais 
visível, a constituição da en-
tidade começou a ser trilha-
da em 2006, na Comissão de 
Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional do Algarve 
(CCDR), que criou um gabi-
nete e colocou técnicos a tra-
balhar na ideia.

Para a sua fundação tam-
bém contribuiu a conferência 
internacional «Maralgarve: 
um oceano de oportunida-
des» (2006), a que se seguiu 
a elaboração da «Agenda Re-
gional do Mar – Contributos 
para o Plano de Ação para o 
Cluster Mar Algarve», traba-
lho que chegou a contar com 
a participação do entretan-
to falecido professor Hernâ-
ni Lopes, especialista em as-
suntos ligados à economia do 
mar.

Desse trabalho, resultou 

igualmente a constituição 
do sítio www.maralgarve.
com, que, ao longo dos anos, 
tem vindo a compilar no-
tícias nacionais e regionais 
sobre temas ligados ao mar, 
nomeadamente sobre pes-
cas, conservação dos recursos 
marinhos, investigação cien-
tífica ou turismo.

Em declarações ao «bar-
lavento», o gabinete de co-
municação da CCDR Algar-
ve adianta que a constituição 
da associação marca a entre-

ga do projeto aos privados, 
que agora deverão assumir a 
sua gestão e definir estraté-
gias de dinamização.

Segundo a CCDR e a Co-
missão Instaladora da plata-
forma, «além dos membros 
fundadores iniciais, existe 
já um número interessante 
de parceiros que demonstra-
ram a intenção de se associa-
rem num curto prazo». Um 
dos objetivos é, aliás, juntar 
representantes de todas as 
atividades ligadas ao mar e 

«contribuir para o desenvol-
vimento de políticas e ações 
geradoras de riqueza».

Ao que o «barlavento» 
apurou, a entrada dos futuros 
associados será feita através 
de uma quota anual. A partir 
daqui, cada membro benefi-
ciará, por exemplo, de apoio 
técnico e jurídico, o será es-
pecialmente útil na criação 
de um novo projeto ou negó-
cio, ou na candidatura a uma 
linha de apoio.

Da mesma forma, e por 

envolver entidades públicas 
e privadas, a associação pre-
tende fazer lóbi com vista a 
desburocratizar os assuntos 
que se prendem com a utili-
zação do domínio publico hí-
drico (ver caixas).

De acordo com a Comis-
são Instaladora da associação, 
a transferência de conheci-
mento e a inserção da asso-
ciação em redes nacionais e 
internacionais serão outros 
aspetos a merecer «particular 
atenção».

filipe antunes | filipeantunes@barlavento.online.pt
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Universidade, Câmaras 
e privados vão 
rentabilizar mar 

Objetivo é transformar «mar algar-
vio» em marca reconhecida dentro 
e fora de portas. Empresas regionais 
dão pontapé de saída e ambicionam 
desburocratizar setor.

e c o n o m i a  | 04
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Associação Académica da UAlg conquista organização
de Campeonatos Nacionais Universitários
AAUAlg ganhou a organização 
de cinco campeonatos e ainda 
vai apresentar mais três candidaturas

A Associação Académica da 
Universidade do Algarve, 
através do seu Serviço So-
cial de Desporto, conquistou 
para a região a organização de 
Campeonatos Nacionais Uni-
versitários em diversas mo-
dalidades, no ano letivo de 
2011/2012.

Futebol de 11, Xadrez, 
Bodyboard, Voleibol de Praia 
e Karting são as cinco moda-
lidades onde as candidaturas 
da AAUAlg foram aceites, es-
tando ainda em apreciação 
outra na área do surf.

Depois de, no último ano 
letivo, ter organizado três 
iniciativas, no próximo ano a 
academia algarvia, seguindo 
os pressupostos da Federação 
Académica de Desporto Uni-
versitário, apresentou candi-
daturas à organização de vá-
rias atividades do Calendário 
Competitivo.

Segundo a AAUAlg, «as 
conquistas da academia al-
garvia resultaram de diversas 
parcerias estabelecidas com 
entidades públicas e privadas 
da região algarvia».

Assim, o Torneio de 
Apuramento - Campeona-
to Nacional Universitário de 
Futebol 11 (Masculino) terá 
lugar de 9 a 11 de novem-
bro, no Complexo Munici-
pal da Penha e Campo Mu-
nicipal Horta da Areia, em 
Faro, tendo como parceira a 
Câmara Municipal da capital 
algarvia.

Os Campeonatos Nacio-
nais Universitários de Xadrez 
Rápidas Equipas (Mistas) de 
Xadrez Rápidas Individu-
al (Mistas) estão marcados 
para 28 a 30 de novembro, e 
vão decorrer na Sala Poliva-
lente da AAUAlg, no Insti-
tuto Superior de Engenharia 
da Universidade do Algarve, 
em Faro, numa parceria com 
a Academia de Xadrez do Al-
garve.

Quanto ao Campeonato 
Nacional Universitário Bo-
dyboard (Feminino e Mascu-
lino), que irá decorrer a 31 de 
março e 1 de Abril, na Praia 
de Faro, foi estabelecida uma 
parceria com a Academia de 
Bodyboard de Faro.

O Campeonato Nacio-
nal Universitário Voleibol de 
Praia (Masculino e Femini-
no) - 3ª Etapa, marcado para 
14 e15 de maio, na Área Des-
portiva da Praia da Rocha, 
tem como parceira a Câmara 
Municipal de Portimão.

Finalmente, o Campeo-
nato Nacional Universitário 
Karting (Masculino e Femi-
nino), que vai ter lugar no 
dia 9 de maio, no Kartódro-
mo Internacional do Algar-
ve, em Portimão, conta com 
a parceria do Autódromo In-

ternacional do Algarve.
A candidatura referen-

te ao Campeonato Nacional 
Universitário Surf (Femini-
no e Masculino) continua em 
apreciação, enquanto as pro-
postas de Futsal (Femini-
no) e Futebol de 7 não foram 
aceites.

Em setembro próximo 
finda o prazo das candidatu-
ras à organização de outras 
modalidades, e a AAUAlg 
revela que prevê apresentar 
mais três candidaturas, pre-
cisamente devido ao «sucesso 
de contactos efetuados».

«Este é o resultado atu-
al de um plano que preten-
de ser consolidado ao longo 
dos anos, promovendo, por 
um lado, o reconhecimen-
to nacional da instituição na 
organização destas iniciati-

vas, assim como o decrésci-
mo das despesas financeiras 
na participação nelas», acres-
centa a Associação Académi-
ca. É que, explica, se estas 
provas se realizassem «nou-
tro qualquer local ou região, 
representaria para a AAUAlg 
as normais despesas de repre-
sentação». 

A Associação chama ain-
da a atenção para «a mais-
valia resultante da presença 
prevista de aproximadamen-
te 400 participantes, entre 
técnicos, dirigentes e atletas, 
representantes das diversas 
academias nacionais, na to-
talidade das atividades con-
quistadas, o que representa 
mais um impulso económi-
co para o comércio local nas 
datas agendadas de realização 
das provas».
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g r a m o f o n e g 

Candidatura
Jovita Ladeira vai entrar de fé-
rias em Vila Real de Santo An-
tónio. Quando regressar, é bem 
provável que a sua cadeira polí-
tica já tenha outro inquilino, até 
porque saiu derrotada na guerra 
da liderança Assis/Seguro.

Sérgio Viana já tem um gru-
po de intervenção rápida para 
conquistar a Concelhia, neutra-
lizar os adversários e assumir-
se como o general dos socialistas 
vilarrealenses. Este é apenas o 
primeiro passo para a candidatu-
ra do antigo adjunto do Governo 
Civil à presidência da Câmara de 
Vila Real de Santo António, que 
vai contar com o apoio dos co-
munistas. Pelo caminho, é pos-
sível que dê boleia a dois ou três 
bloquistas amigos e outros tan-
tos dissidentes do PSD, que fica-
ram de fora do lóbi de Luís Go-
mes.

Renovação
A renovação do Bloco de Esquerda já começou e uma das baixas foi a deputada Cecí-

lia Honório «ter sido corrida» da Comissão Política Nacional. 
A corrente da UDP marcou pontos e João Vasconcelos começa a ver uma lu-

zinha ao longe, como que a dizer que ele ainda pode vir a concretizar o sonho de 
ser deputado. Cecília Honório vai ser convidada a deixar o Parlamento em ja-
neiro, para dar lugar ao homem que buzinou na Via do Infante contra as por-
tagens, mas com as buzinadelas a caírem em saco roto.

A deputada não vai desistir de lutar pelo Algarve e já está a estabelecer 
contactos para integrar um movimento cívico de apoio às causas regionais. 
É a cidadania em movimento...

Uma espécie
Afirma-se como uma espécie de Governador Civil. O deputado 
Miguel Freitas, ao fim de seis anos, descobriu que os eleitores 
algarvios não tinham quem os representasse. Vai daí, decidiu 
ocupar o Governo Civil de Faro à segunda-feira para receber 
os cidadãos, fazendo de conta que os protestos e críticas que 
lhe forem apresentados terão eco no Parlamento.

Quando o PS estava no poder, Miguel Freitas tinha o pen-
samento virado para Bruxelas e para a alta política, esquecen-
do-se que o povo que hoje quer ouvir já existia. E o povo por 
vezes é uma chatice – torna-se ingrato e não vota em quem não 
olha por ele.

Mergulho
Luís Carito (PS), em Portimão, prepara o lançamento da sua 
candidatura à Câmara de Portimão, de forma original. 

Primeiro pensou em dar um mergulho no Rio Arade, imi-
tando Marcelo Rebelo de Sousa, que mergulhou no Tejo. Mas 
a opção final acabou por recair num exercício militar no alto 
mar – no dia do afundamento das corvetas, frente à Praia da 
Rocha, Luís Carito veste o fato de mergulhador e lá vai ele em 
direção às águas profundas. Manuel da Luz ainda não decidiu 
se participa na festa, mas já recordou a velha máxima de que o 
comandante é o último a abandonar o barco.

Noite negra

A Câmara de Loulé decidiu acabar com a Noite Branca e pôs 
os comerciantes a protestar. A ACRAL é que já declarou guer-
ra à autarquia louletana e promete não ficar de braços cruza-
dos.

Em vez de apelar à população para vir para a rua vestida de 
roupa branca, a ACRAL vai lançar o apelo para que naquela 
noite venham todos de camisolas negras.

Entre a cor branca e negra pode ser que a coisa fique no 
cinzento. O município não paga aos artistas convidados, mas 
vai apoiar quem entrar na dança da Tia Anica, ainda que os 
bolsos estejam vazios. Tristezas não pagam dívidas... 

É só pôr o dedo no ar
O antigo comissário de Faro Capital Nacional da Cultura está na lista para ser indigitado como novo di-
retor regional de Educação. Caso queira deixar a Universidade do Algarve, é só pôr o dedo no ar porque 
a nomeação será imediata.

Foi mandatário da lista de deputados social-democratas pelo Algarve, malhou forte e feio em 
João Soares e agora é só abanar a árvore porque a fruta cai de madura. 

A sua última obra literária, um ensaio sobre a Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, é, ao 
fim e ao cabo, uma alegoria à sua própria vida política. Andou pela extrema esquerda, ancorou 
no PS e acabou a procurar um porto seguro no PSD.

Presidência
Desidério Silva, quer queiram ou não os adversários internos do PSD, já 
está decidido que vai ser o candidato à presidência do Turismo do Al-
garve.

O assunto já foi tratado na Comissão Política Nacional, numa 
conversinha de pé-de-orelha com Miguel Relvas. O presidente da 
Distrital algarvia Luís Gomes, ao aperceber-se que estava a per-
der a corrida, sugeriu que Desidério Silva levas-
se como vice-presidente Helder Martins e que 
fossem transferidas para a 
ERTA as competências 
do Turismo de Portu-
gal no que diz respeito 
ao Algarve.

Dinheiro para a 
promoção no es-
trangeiro não vai 
faltar, já que o 
Governo quer 
aumentar as 
exportações 
e o turismo é 
uma mercado-
ria fácil de vender a 
quem não tem sol nem praia.
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A Associação Aca-
démica da Univer-
sidade do Algarve 
candidatou-se à or-

ganização de provas dos Cam-
peonatos Nacionais Universitá-
rios e conquistou para a região 
as modalidades de Futebol de 
11, Xadrez, Bodyboard, Volei-
bol de Praia e Karting, para o 
ano letivo de 2011/2012. Este 
é o reconhecimento do traba-
lho desenvolvido, depois de 
ter realizado no ano letivo pas-
sado três provas. É também de 
aplaudir esta vitória, porquan-
to a atribuição da organização 
destas provas resulta também 
de diversas parcerias estabele-
cidas com entidades públicas e 
privadas da região algarvia. É 
a política de proximidade en-
tra a Universidade e a socieda-
de civil.

A Comissão de Uten-
tes contra as porta-
gens na Via do In-
fante veio a público 

dar conta de que está em 
marcha a formação de uma as-
sociação, ao mesmo tempo, que 
entrou pela politiquice ao afir-
mar que «se houver portagens, 
responsabilizamos o Eng. Ma-
cário Correia e os que estão ou 
vierem a estar a seu lado, pelo 
agravamento da crise da região 
e o aumento de mortes e feri-
dos na EN 125». Linguagem 
puramente política, que não se 
coaduna com os objetivos de 
rejeitar portagens na Via do In-
fante. Uma marcha lenta para 
agosto em plena EN 125 só vai 
«irritar» os veraneantes e não 
atinge outros fins. Faltam ati-
tudes para incomodar os nos-
sos governantes.

O político socialis-
ta Paulo Neves saiu 
derrotado na últi-
ma contenda, nas 

eleições para secretário-ge-
ral do PS, às quais apresen-
tou uma lista de apoio a An-
tónio José Seguro, mas não 
conseguiu reunir votos sufi-
cientes para ganhar à lista de 
apoio a Francisco Assis, quan-
do do seu lado até estavam al-
guns pesos pesados da política 
caseira. Uma derrota a mere-
cer reflexão, quando está em 
jogo o desejo de lutar pela no-
meação como candidato e pela 
conquista da Câmara Munici-
pal de Faro. Paulo Neves per-
deu nas urnas na eleição de de-
legados ao Congresso Nacional 
do PS, mas é o primeiro subs-
critor da única moção setorial 
da região apresentada.

As eleições para de-
legados ao Congresso 
Nacional do Partido 
Socialista diagnos-

ticaram a existência de uma 
fratura a nível de militância 
na Concelhia de Lagos, o que 
ensombra o futuro político de 
Paulo Morgado. Sendo o pre-
sidente da Concelhia, seria de 
esperar uma maior captação de 
apoios, o que não se veio a ve-
rificar, tendo o seu concorrente 
José Alberto Baptista, que está 
retirado da política mas dese-
ja voltar, conquistado mais vo-
tos. Neste momento, existem 
tendências a nível dos socialis-
tas lacobrigenses que colocam 
em causa a futura indicação de 
Paulo Morgado, militante pró-
ximo do poder, como o candi-
dato para suceder a Júlio Bar-
roso.  

O antigo Centro Co-
mercial Atrium na 
Rua de Santo An-
tónio, em Faro, está 

de portas fechadas e tornou-se 
num vazadouro de lixo, tor-
nando-se alvo das críticas dos 
farenses e dos turistas. É bem 
verdade que a existência des-
se lixo é obra de munícipes 
farenses que para ali atiram 
com os restos e que merecem 
toda a crítica... Perante a li-
xeira que se formou e como a 
Câmara não atuava, um grupo 
de moradores e elementos do 
CFC (Movimento Autárqui-
co de Cidadãos Independen-
tes) resolveu pegar em vassou-
ras e recolher o lixo que ali se 
encontrava. Uma ação cívica 
que merece aplausos, mas que 
preocupa perante a passividade 
das autoridades.

Guilherme Portada Comissão de Utentes José VitorinoPaulo MorgadoPaulo Neves

Pessoas
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Resoluções, requerimentos e esclarecimentos 
agitam hostes partidárias na guerra das portagens

Marcha lenta na EN125 em agosto contra 
as portagens na Via do Infante

O tema das portagens tem estado 
no topo da atualidade em todas 
as forças políticas do Algarve

Apenas um dia depois de o 
grupo parlamentar do PCP 
ter apresentado, na Assem-
bleia da República, um pro-
jeto de resolução, recomen-
dando ao Governo a não 
introdução de portagens na 
Via do Infante/A22, o Bloco 
de Esquerda seguiu as mes-
mas pisadas e apresentou re-
solução própria.

Na essência, os documen-
tos são idênticos no conteúdo, 
com ambas as forças políticas 
a utilizarem o argumento de 
que aquela via foi construí-
da com recurso ao orçamen-
to público durante os XI, XII 
e XIV Governos Constitucio-
nais, assim como através de 
fundos comunitários, nome-
adamente do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regio-
nal (Feder).

Os pontos de acordo es-
tendem-se à falta de alter-
nativas viáveis à A22 e à 
expectável perda de competi-
tividade que a região irá en-

frentar com a introdução de 
portagens.

No caso do PCP, a tóni-
ca é colocada na atividade 
económica da região, com os 
parlamentares a considerar 
que as portagens vão «encer-
rar empresas, aumentar o de-
semprego e agravar as injusti-
ças e desigualdades sociais».

No caso do projeto de re-
solução do BE, os deputados 
lembram os estudos apre-
sentados por investigado-
res como Fernando Perna e 
Adriano Pimpão, da Univer-
sidade do Algarve, que consi-
deravam que «o aumento da 
carga fiscal no Algarve leva-
ria a região a perder compe-
titividade face à Andaluzia» 
e teria «efeitos negativos no 
crescimento do PIB».

Na semana passada, o 
tema «portagens» fez, aliás, 
correr muita tinta depois de 
Macário Correia ter conside-
rado que, face ao agravamen-
to da situação económica do 

país e «com os principais par-
tidos do arco da governabi-
lidade comprometidos com 
a troika», deixou de haver 
possibilidade de o regime de 
isenções «ser considerado ou 
aprovado por qualquer um 
dos partidos políticos».

As declarações provoca-
ram uma onda de críticas de 
todos os quadrantes políti-
cos, com o deputado socialis-
ta Miguel Freitas a questio-
nar o ministro da Economia 
e Emprego sobre o calendá-

rio previsto para a introdu-
ção de portagens na Via do 
Infante e a defender um regi-
me de exceção para o Algarve 
enquanto não estiverem con-
cluídas as obras na EN125.

Entretanto, esta terça-fei-
ra, Macário Correia veio ex-
plicar, em comunicado, as 
suas declarações sobre as por-
tagens na Via do Infante. In-
vocando a Lei de Imprensa, 
enviou para os órgãos de co-
municação um documento 
que intitulou «As portagens: 

o dito e o publicado», com 
nove pontos centrais.

Entre os argumentos 
apresentados, o presidente da 
Câmara de Faro afirma que, 
tal como vem dizendo «desde 
2004», «as portagens são in-
justas e geradoras de graves 
problemas para o Algarve», 
embora compreenda «as an-
siedades do Governo nas gra-
ves circunstâncias das finan-
ças públicas».

Da mesma forma, Macá-
rio frisa que, «a contragos-

to», «os candidatos e deputa-
dos dos partidos do anterior e 
do atual Governo assumiram, 
nos últimos meses, a inevita-
bilidade das portagens».

«No princípio do ano não 
estava cá a troika, não tínha-
mos o problema do rating 
como agora, nem se falava 
no corte do subsídio de Na-
tal. Não mudou apenas o Go-
verno, mas mudaram mui-
tas outras realidades. E para 
pior», concluiu Macário Cor-
reia.                                |F.A.

«Não há um interlocutor vá-
lido no Algarve para falar 
sobre as portagens na Via do 
Infante. A recente atitude de 
Macário Correia ditou a mor-
te da plataforma que existia. 
Reafirmamos que não enjei-
tamos qualquer tipo de luta, 
desde que não se traduza em 
violência ou ilegalidade», 
afirmou João Caetano, mem-
bro da Comissão de Utentes 
da Via do Infante, na confe-
rência de imprensa de sexta-

feira passada.
A reunião com os jorna-

listas teve lugar no sítio do 
Patacão, à beira da EN25, 
pelo seu simbolismo e para 
mostrar como esta estrada 
está entupida com trânsito.

Duas ideias foram avan-
çadas na conferência: em 
primeiro lugar, a formação 
de uma associação para a 
mobilidade e segurança, cuja 
comissão instaladora, com-
posta por João Vasconcelos, 

João Caetano, José Vitorino, 
José Amaro, Fátima Concei-
ção, José Domingos, Antó-
nio Almeida e João Martins, 
estava presente, e a realiza-
ção de uma marcha lenta em 
agosto na EN 125.

A Comissão está ainda a 
diligenciar reuniões com a 
Comissão de Obras Públicas 
da Assembleia da República, 
onde está pendente o abaixo 
assinado solicitando a sus-
pensão das portagens, que 

nunca foi discutido. A Co-
missão pediu também uma 
audiência com o novo mi-
nistro da Economia.

Após a publicação do 
diploma que tornará legal 
a cobrança de portagens, 
a Comissão de Utentes vai 
apresentar uma providên-
cia cautelar, porque «não va-
mos deixar cair os braços, 
até que o Governo diga que 
não cobra portagens», adian-
tou João Caetano. |H.N. 
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Universidades do Algarve 
e de Marraquexe 
dão mais um passo conjunto

«No Desenho das Palavras», a ligação 
entre o Algarve e Marrocos

Silves assinou protocolo de cooperação 
com município de Marraquexe

Os municípios de Silves e 
de Mechouar Kasbah (Mar-
raquexe) assinaram na sex-
ta-feira, na cidade algarvia, 
um protocolo de coopera-
ção. 

A cerimónia contou com 
a presença da Embaixadora 
de Marrocos em Portugal, 
tendo o protocolo sido as-
sinado pelos representantes 
máximos dos dois municí-
pios: Isabel Soares, presi-
dente da Câmara Municipal 

de Silves e Mohamed Fou-
ad El-Houri, presidente da 
Commune Urbaine de Me-
chouar Kasbah. Presentes 
no ato solene estiveram ain-
da os reitores das universi-
dades Cadi Ayyad de Mar-
raquexe e do Algarve, bem 
como o cônsul de Marro-
cos no Algarve José Alber-
to Alegria. Com a assina-
tura deste protocolo, Silves 
fica ligada a toda a comuni-
dade urbana de Marraque-

xe, atendendo a que já exis-
te um protocolo semelhante 
com a comunidade urbana 
da cidade, assinado em 2002 
(em Marrocos) e confirma-
do em 2003 (em Silves). 

No final da cerimónia, 
Isabel Soares disse ao «bar-
lavento» que, para já, estão 
ainda a ser estudadas «for-
mas de cooperação efeti-
vas», com os responsáveis 
pelo município de Mechou-
ar Kasbah.                    |E.R.

Património, Turismo e Recursos 
Hídricos são as áreas 
onde investigadores, professores 
e estudantes de ambas as academias 
podem colaborar

Investigadores das univer-
sidades Cadi Ayyad de Mar-
raquexe e do Algarve vão 
reunir-se, em novembro 
próximo, naquela cidade de 
Marrocos, para uma cimeira 
de grupos temáticos no âm-
bito do protocolo de colabo-
ração existente entre as duas 

instituições.
João Guerreiro, reitor da 

Universidade do Algarve, re-
velou ao «barlavento» que a 
cimeira se destina a que se-
jam «os próprios investiga-
dores a programar as áreas 
concretas em que querem es-
tabelecer parcerias».

Esta decisão saiu da reu-
nião que João Guerreiro man-
teve, na sexta-feira passada, 
em Silves, com o seu homó-
logo marroquino Abdellatif 
Miraoui.

«Estão identificadas três 
áreas preferenciais de coo-
peração entre as nossas duas 
universidades: o Património 
de origem conjunta, o Turis-
mo, em especial o cultural, 
e ainda os Recursos Hídri-
cos», acrescentou o reitor al-
garvio. «A ideia agora é, em 
redor destes três domínios, 
encontrar linhas de coopera-
ção, mobilizando professo-
res, investigadores e estudan-
tes» e investindo também na 

«criação de redes com outras 
universidades que possam es-
tar interessadas», esclareceu 
João Guerreiro. Entre essas 
outras academias, realçou as 
de «todo o Mediterrâneo Oci-
dental, nomeadamente de 
Itália, Espanha, Marrocos e 
Tunísia».

João Guerreiro admitiu 
que tem havido «alguma di-
ficuldade» em concretizar o 
acordo de cooperação com a 
universidade marroquina, as-
sinado já há três anos, mas as-
segurou que, tanto ele como o 
novo reitor da Cadi Ayyad de 
Marraquexe, estão apostados 
em «dar um novo desenvolvi-
mento» ao processo.

Foi com o som da água a cor-
rer, como num jardim mar-
roquino, e de copo de chá de 
menta na mão, que foi inau-
gurada, na sexta-feira passa-
da, a exposição «No Dese-
nho das Palavras: Moulay 
Youssef Elkahfaï encontra 
Al Moutamid Ibn Abbad», 
na Casa da Cultura Islâmica 
e Mediterrânica de Silves. 

Esta exposição, que fica-
rá patente ao público duran-
te três meses, apresenta pela 
primeira vez em Portugal os 
trabalhos de Moulay Yous-
sef Elkahfaï, um dos mais 
prestigiados artistas plás-
ticos do Reino de Marro-
cos. As obras apresentadas 
incluem técnicas diferen-
ciadas: pintura a óleo, de-

senho, gravura e litografia. 
Esta exposição é um tributo 
artístico à personagem histó-
rica de Al Moutamid Ibn Ab-
bad, que simboliza de modo 
perene o património comum 
a Portugal e a Marrocos, li-
gando muito particularmen-
te as cidades de Beja e Sil-
ves à região de Marrakech e 
Aghmat. 

Foi a partir dos poemas 
deste rei-poeta que, tendo 
nascido em Beja e governado 
Silves e Sevilha, acabou exi-
lado em Aghmat, onde está 
sepultado, que Moulay Yous-
sef Elkahfaï desenvolveu as 
obras de arte que agora se 
apresentam em Portugal. 
Esta ligação entre Al-Mouta-
mid e o Algarve e a sua tra-

dução na obra mais recente 
do artista plástico marroqui-
no foi realçada, na abertura 
da exposição, pela embaixa-
dora de Marrocos em Por-
tugal Karima Benyaïch.  
A apresentação de várias de-
zenas de obras de arte con-
temporânea, comissariada 
por José Alberto Alegria, é 
organizada conjuntamente 
pela Associação Al Mouta-
mid Ibn Abbad - Para a Cul-
tura Islâmica e Mediterrâ-
nica e pelos Municípios de 
Silves e de Beja, com o apoio 
da Embaixada do Reino de 
Marrocos em Lisboa e da 
Commune Urbaine de Me-
chouar Kasbah de Marrake-
ch.                                   |E.R. 

Veja mais fotos da exposição 
em www.barlavento.pt
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Faro: AntÃ³nio Rosa Mendes apresenta ensaio 
sobre FernÃ£o Mendes Pinto 

Â«A PeregrinaÃ§Ã£o e a peregrinaÃ§Ã£o de 
FernÃ£o Mendes PintoÂ» Ã© o tÃtulo do 
novo livro (ensaio) de AntÃ³nio Rosa Mendes,
que vai ser apresentado por JoÃ£o Carlos 
Carvalho, professor do Departamento de LÃ-
nguas, ComunicaÃ§Ã£o e Artes da 
Universidade do Algarve (UAlg), Ã s 18h30 de
hoje, dia 28, na LeYa no PÃ¡tio (no PÃ¡tio de 
Letras), em Faro. 

â??Neste ano em que se comemoram 500
anos sobre o nascimento de FernÃ£o Mendes
Pinto (nÃ£o existem provas da data exata do
seu nascimento, mas a mais provÃ¡vel Ã©
1511), este meu ensaio apresenta uma nova
interpretaÃ§Ã£o  da  sua  c Ã©lebre obra, pois
nele demonstro como FernÃ£o Mendes Pinto
so f reu  a  in f l u Ãªnc ia  dec is i va  do  jesu Ãta
Francisco Xavier, que conheceu ainda na

Ã ndia e que lhe mudou as ideias acerca do que Ã© ser cristÃ£oâ? ,  refere
o autor.  
 

â??A PeregrinaÃ§Ã£o Ã© assim uma espÃ©cie de confissÃ£o geral em que o
autor faz o relato e o balanÃ§o da sua vida, com toda a sinceridade e para
d e i x a r  a o s  v i n d o u r o s  o  s e u  e x e m p l o  e  o  s e u  t e s t e m u n h o .  S Ã³
compreendendo o que foi a Companhia de Jesus e a sua nova religiosidade,
se pode compreender tambÃ©m a grande obra que Ã© a PeregrinaÃ§Ã£o de
FernÃ£o Mendes Pinto", conclui AntÃ³nio Rosa Mendes. 
 
Quest ionado sobre  o  tÃtu lo  do  seu  l i v ro  "A  Peregr ina Ã§Ã£o  e  a
peregrinaÃ§Ã£o de FernÃ£o Mendes Pinto" o autor explica que nele se estuda
e ana l i sa  a  Ãºnica obra desse autor, "PeregrinaÃ§Ã£o" (por isso com
maiÃºscula); ora, sendo esta uma obra autobiogrÃ¡fica, em que FernÃ£o
Mendes  P in to  con ta  a  sua  v ida ,  es ta  sua  v ida  Ã©  para  e le  uma
"peregrinaÃ§Ã£o" (por isso a palavra vai aqui com minÃºscula).  
 
O u  s e j a :  o  t Ãt u l o  c o m p a g i n a  e s s a s  d u a s  r e a l i d a d e s :  a  o b r a  -
"PeregrinaÃ§Ã£o" - e a vida - "peregrinaÃ§Ã£o". 
 
AntÃ³nio Rosa Mendes, alÃ©m de licenciado em Direito, Ã© doutorado em
HistÃ³ria, professor do departamento de HistÃ³ria, Arqueologia e PatrimÃ³nio
da UAlg e director da Biblioteca da Universidade do Algarve.  
 
Coordena o mestrado em HistÃ³ria do Algarve e o Centro de Estudos de
PatrimÃ³nio e HistÃ³ria do Algarve (CEPHA).  
 
Foi presidente de Faro Capital Nacional da Cultura. 
 
 

 
 

28 de Julho de 2011 | 15:11

NotÃcias Relacionadas 

Faro: â??A PeregrinaÃ§Ã£o e a PeregrinaÃ§Ã£o de FernÃ£o 
Mendes Pintoâ?  apresenta-se na LeYa no PÃ¡tio  

26 de Julho de 2011 | 11:58
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Faro: AntÃ³nio Rosa Mendes apresenta ensaio 
sobre FernÃ£o Mendes Pinto 

Â«A PeregrinaÃ§Ã£o e a peregrinaÃ§Ã£o de 
FernÃ£o Mendes PintoÂ» Ã© o tÃtulo do 
novo livro (ensaio) de AntÃ³nio Rosa Mendes,
que vai ser apresentado por JoÃ£o Carlos 
Carvalho, professor do Departamento de LÃ-
nguas, ComunicaÃ§Ã£o e Artes da 
Universidade do Algarve (UAlg), Ã s 18h30 de
hoje, dia 28, na LeYa no PÃ¡tio (no PÃ¡tio de 
Letras), em Faro. 

â??Neste ano em que se comemoram 500
anos sobre o nascimento de FernÃ£o Mendes
Pinto (nÃ£o existem provas da data exata do
seu nascimento, mas a mais provÃ¡vel Ã©
1511), este meu ensaio apresenta uma nova
interpretaÃ§Ã£o  da  sua  c Ã©lebre obra, pois
nele demonstro como FernÃ£o Mendes Pinto
so f reu  a  in f l u Ãªnc ia  dec is i va  do  jesu Ãta
Francisco Xavier, que conheceu ainda na

Ã ndia e que lhe mudou as ideias acerca do que Ã© ser cristÃ£oâ? ,  refere
o autor.  
 

â??A PeregrinaÃ§Ã£o Ã© assim uma espÃ©cie de confissÃ£o geral em que o
autor faz o relato e o balanÃ§o da sua vida, com toda a sinceridade e para
d e i x a r  a o s  v i n d o u r o s  o  s e u  e x e m p l o  e  o  s e u  t e s t e m u n h o .  S Ã³
compreendendo o que foi a Companhia de Jesus e a sua nova religiosidade,
se pode compreender tambÃ©m a grande obra que Ã© a PeregrinaÃ§Ã£o de
FernÃ£o Mendes Pinto", conclui AntÃ³nio Rosa Mendes. 
 
Quest ionado sobre  o  tÃtu lo  do  seu  l i v ro  "A  Peregr ina Ã§Ã£o  e  a
peregrinaÃ§Ã£o de FernÃ£o Mendes Pinto" o autor explica que nele se estuda
e ana l i sa  a  Ãºnica obra desse autor, "PeregrinaÃ§Ã£o" (por isso com
maiÃºscula); ora, sendo esta uma obra autobiogrÃ¡fica, em que FernÃ£o
Mendes  P in to  con ta  a  sua  v ida ,  es ta  sua  v ida  Ã©  para  e le  uma
"peregrinaÃ§Ã£o" (por isso a palavra vai aqui com minÃºscula).  
 
O u  s e j a :  o  t Ãt u l o  c o m p a g i n a  e s s a s  d u a s  r e a l i d a d e s :  a  o b r a  -
"PeregrinaÃ§Ã£o" - e a vida - "peregrinaÃ§Ã£o". 
 
AntÃ³nio Rosa Mendes, alÃ©m de licenciado em Direito, Ã© doutorado em
HistÃ³ria, professor do departamento de HistÃ³ria, Arqueologia e PatrimÃ³nio
da UAlg e director da Biblioteca da Universidade do Algarve.  
 
Coordena o mestrado em HistÃ³ria do Algarve e o Centro de Estudos de
PatrimÃ³nio e HistÃ³ria do Algarve (CEPHA).  
 
Foi presidente de Faro Capital Nacional da Cultura. 
 
 

 
 

28 de Julho de 2011 | 15:11

NotÃcias Relacionadas 

Faro: â??A PeregrinaÃ§Ã£o e a PeregrinaÃ§Ã£o de FernÃ£o 
Mendes Pintoâ?  apresenta-se na LeYa no PÃ¡tio  

26 de Julho de 2011 | 11:58
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Primeira doutorada em Turismo é de Alhandra 

Sofia Eurico, 35 anos, natural do concelho de Vila Franca de Xira, é a primeira doutorada do pa ís em Turismo. A viver nas
Caldas da Rainha há nove anos vai sempre que pode a Alhandra, onde viveu e onde ainda residem os pais. Explorar o 
potencial das zonas ribeirinhas através da ligação ao Rio Tejo é uma das soluções que propõe para dinamizar o turismo no
concelho. 

Apesar de estar a residir nas Caldas da Rainha, garante que no coração é uma verdadeira Ribatejana. Actualmente é 
professora na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, em Peniche. "Tenho muitas saudades do Rio Tejo, de 
toda a zona ribeirinha de Alhandra que me permitia estar muito perto da actividade piscatória. Também tento estar 
sempre presente nas Festas do Colete Encarnado", refere. Com dois filhos não consegue ir com tanta frequência como 
gostaria a Alhandra. 

Quando olha para o concelho de Vila Franca de Xira, Sofia Eurico pensa que seria "adequado explorar o potencial das 
zonas ribeirinhas, o cont ínuo embelezamento e reforço da ligação das freguesias por via desse bem maior que o rio 
Tejo". O aproveitamento ecológico e sustentável da Lez íria e do Mouchão de Alhandra, a recuperação de antigos 
edif ícios industriais, como a fábrica do arroz e o matadouro, "poderiam e deveriam ser reutilizados em termos de 
dinamização do concelho", defende a doutoranda em Turismo. 

Sofia Eurico sente-se muito satisfeita por ter sido a primeira pessoa a terminar o doutoramento que fez na Universidade 
do Algarve. Formada em L ínguas e Literaturas Modernas, com um mestrado sobre como a poesia abordada nos livros 
escolares, optou por um doutoramento em turismo porque permitiu-lhe unir a parte da educação ao trabalho que 
desenvolve em cursos direccionados para o turismo. "Ensino Superior em Turismo - Satisfação e Empregabilidade" foi o 
nome tema da tese de doutoramento que defendeu este Verão. 

Sofia Eurico concluiu que os estudantes de turismo privilegiam a imagem da instituição universitária e a empregabilidade 
para escolher o sector. Os objectivos do trabalho passaram por avaliar o modelo de satisfação do consumidor, neste caso
estudante ou diplomado de Turismo, e optimizar o serviço prestado pelas instituições de ensino superior para 
corresponder, ou superar, as expectativas do profissional em Turismo.

Diga o que pensa sobre este Artigo. O seu comentário será enviado directamente para a redacção de O MIRANTE.

 

Comentários   Nome

 

  Email

 

  Enviar Comentários

Autorizo a eventual publicação na edição em papel do Mirante.gfedcb  
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Filarmónica do Sardoal festeja 149 anos 

Diocese de Leiria-Fátima indica padre brasileiro para 
liderar associação de apoio a imigrantes 

Novo centro escolar de Mação vai custar um milhão 
de euros 

Nomes para duas ruas de Salvaterra de Magos 

Graffitis vão dar vida a muros e paredes de Rio 
Maior 

Ministério da Educação com d ívida de 4 milhões à 
câmara de Vila Franca 

Tribunal ainda não conseguiu vender casa do 
cantor Carlos Mendes que foi penhorada 

Fugas de gás causou susto no centro de santarém 

Estudo de impacte ambiental do Loteamento 
Industrial do Relvão em consulta pública 

Extensa comitiva inaugurou três novas ETAR no 
concelho de Santarém 
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desTAque

Falta de alternativas à A23 é de novo evocada pela Comissão de Utentes, que 
decidiu mais um conjunto de acções de luta

estudo diz que portagens só têm
como função aumentar receitas

joão Alves
A Comissão de Utentes contra as portagens na A23, A24 e A25, promete continuar a luta contra a introdução das mesmas,

aprazada para Setembro. E evoca estudo de 2006, que diz que as SCUTs tinham sustentabilidade financeira

“Da análise efectua-
da podemos retirar 

duas conclusões princi-
pais. Primeiro, o investi-
mento em Scuts é perfei-
tamente justificável em 
termos económicos, quer 
ao nível agregado, quer 
ao nível individual. Se-
gundo, e talvez mais 
importante do ponto de 
vista do actual debate 
político, o investimento 
em Scuts, quer em ter-
mos agregados, quer em 
termos individuais, não 
parece gerar problemas 
de sustentabilidade fi-
nanceira ao orçamento 
do Estado.” São estas as 
conclusões de um estudo 
efectuado pelo Instituto 
de Estudos para o desen-

volvimento, em 2006, da 
autoria de Alfredo Pe-
reira (professor catedrá-
tico nos Estados Unidos) 
e Jorge Andraz, (profes-
sor na Universidade do 
Algarve), que a Comissão 
de Utentes contra as 
portagens na A23, A24 
e A25 evoca agora, que 
falta pouco mais de um 
mês para a possível in-
trodução das mesmas.

A Comissão, que reu-
niu na passada quarta-
feira, 20, decidiu mais 
um conjunto de acções 
de luta, como a distri-
buição de comunicados 
às populações dos dis-
tritos afectados pelas 
mesmas, em eventos de 
Verão como, por exem-

plo, a Volta a Portugal 
em Bicicleta, reuniões 
com entidades que se 
têm mostrado contra as 
portagens, solicitar “com 
carácter de urgência” 
uma reunião á Comissão 
Parlamentar onde está a 
petição que reúne 37 mil 
702 assinaturas contra a 
introdução de portagens 
nestes troços, e fazer 
chegar à Assembleia da 
República mais de um 
milhar de assinaturas 
que chegaram à Comis-
são após a entrega da dita 
petição. Para além disso, 
a Comissão promete fa-
zer chegar o protesto 
aos vários deputados e 
diri-gir ao Presidente da 
República, Cavaco Silva, 

um apelo para que na 
sequência “da sua inter-
venção a 10 de Junho, 
em Castelo Branco” faça 
usos dos seus poderes 
“para impedir o anun-
ciado ataque ao Interior 
do País”. 

A Comissão, que volta 
a reunir em Setembro, 
reafirma que a cobrança 
de portagens sai mais 
cara ao País, alude ao 
fraco poder de compra 
do Interior e à falta de 
alternativas rodoviárias 
a estas auto-estradas, 
entre outras coisas. Para 
além disso evoca este 
estudo que diz, de forma 
clara, que “não se justi-
fica a importância atri-
buída à possível introdu-

ção de portagens nas 
Scuts. De facto, para 
além de argumentos 
esporádicos de natureza 
filosófica, a ideia de 
introdução de portagens 
é essencialmente moti-
vada pela necessidade 
de aumentar as receitas 
fiscais do Estado. Con-
tudo, os resultados su-
gerem que a ideia de 
introduzir portagens é 
altamente questionável 
de um ponto de vista 
económico. De facto, a 
opção pelas portagens 
viria a sacrificar decisi-
vamente as oportunida-
des de crescimento eco-
nómico ao gerar inevi-
tavelmente uma redução 
na utilização destas vias. 

Este resultado determi-
naria igualmente a redu-
ção dos correspondentes 
benefícios económicos e 
fiscais.”

Para além disso, a 
Comissão lembra os pre-
juízos que as portagens 
teriam nas empresas, já 
que estas estradas são 
“as principais vias de 
escoamento de produtos” 
e com portagens, criar-
se-iam mais dificuldades 
às empresas e, em con-
sequência, aumentaria o 
desemprego. “Seria uma 
medida que em nada 
contribuiria para com-
bater a interioridade” 
afirma a Comissão de 
Utentes. 

Depois da primeira recolha, que rendeu 37 mil assinaturas, a  Comissão de 
Utentes diz ter em sua posse mais um milhar
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António Rosa Mendes escreve ensaio sobre Fernão 
Mendes Pinto  

Tavira, 28 Jul (Rádio Horizonte Algarve)

?A Peregrinação e a peregrinação de Fernão Mendes Pinto? é o título do novo livro (ensaio) de 

António Rosa Mendes. 

Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve Tweet A obra vai ser apresentada por João Carlos 

Carvalho, professor do Departamento de L ínguas, Comunicação e Artes da Universidade do 

Algarve (UAlg), às 18h30 desta quinta-feira, na LeYa no Pátio (no Pátio de Letras), em Faro. 

?Neste ano em que se comemoram 500 anos sobre o nascimento de Fernão Mendes Pinto (não 

existem provas da data exacta do seu nascimento, mas a mais provável é 1511), este meu ensaio 

apresenta uma nova interpretação da sua célebre obra, pois nele demonstro como Fern o Mendes 

Pinto sofreu a influ ncia decisiva do jesu ta Francisco Xavier, que conheceu ainda na ndia e que 

lhe mudou as ideias acerca do que é ser cristão?, refere o autor. ?A Peregrinação é assim uma 

espécie de confissão geral em que o autor faz o relato e o balanço da sua vida, com toda a 

sinceridade e para deixar aos vindouros o seu exemplo e o seu testemunho. Só compreendendo o 

que foi a Companhia de Jesus e a sua nova religiosidade, se pode compreender também a grande 

obra que é a Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, conclui António Rosa Mendes. 

Questionado sobre o t ítulo do seu livro "A Peregrinação e a peregrinação de Fernão Mendes Pinto" 

o autor explica que nele se estuda e analisa a única obra desse autor, "Peregrinação" (por isso 

com maiúscula); ora, sendo esta uma obra autobiográfica, em que Fernão Mendes Pinto conta a 

sua vida, esta sua vida é para ele uma "peregrinação" (por isso a palavra vai aqui com minúscula). 

Ou seja: o t ítulo compagina essas duas realidades: a obra - "Peregrinação" - e a v ida - 

"peregrinação". 

 

Sobre o autor: 

António Rosa Mendes, além de licenciado em Direito, é  doutorado em História, professor do 

departamento de História, Arqueologia e Património da UAlg e director da Biblioteca da Universidade 

do Algarve. Coordena o mestrado em História do Algarve e o Centro de Estudos de Património e 

História do Algarve (CEPHA). Foi presidente de Faro, Capital Nacional da Cultura 2005. 

  

Ademar Dias  

A Rádio Horizonte Algarve, RadioHorizonte.com e AlgarveNoticias.com privilegiam as notícias de 

todos os concelhos algarvios: Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, 

Loulé, Monchique, Olhão, Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de 

Santo António. 

 

Voltar à notícia            
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Da Guerra e da Paz chega ao fim  

Tavira, 28 Jul (Rádio Horizonte Algarve)

Sessão de encerramento do "Curso de Verão: Da Guerra e da Paz" decorre hoje. 

Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve Tweet O Curso de Verão: Da Guerra e da Paz uma 

organização do Regimento de Infantaria nº  1 de Tavira e da Universidade do Algarve a decorrer de 

18 a 29 Julho terá a sua sessão de encerramento e entrega de diplomas nesta sexta-feira, 29 de 

Julho, no auditório do Regimento de Infantaria N.1 - Quartel da Atalaia. 

Neste curso estão inscritos 31 alunos oriundos de várias formações académicas e Universidades 

do País e três militares do RI1. 

 

Programa: 

9h-12:30h ? Coronel Pereira da Silva: «A NATO e política comum de segurança e defesa» 

12:30h ? Entrega de Diplomas 

13.00h ? Almoço de Encerramento 

 

  

Ademar Dias  

A Rádio Horizonte Algarve, RadioHorizonte.com e AlgarveNoticias.com privilegiam as notícias de 

todos os concelhos algarvios: Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, 

Loulé, Monchique, Olhão, Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de 

Santo António. 

 

Voltar à notícia            
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Região Sul > Cultura > Notícia

Encerramento do curso de verão: ?Da Guerra e da Paz?
Quartel da Atalaia em Tavira

O Curso de Verão intitulado ?Da Guerra e da Paz?, uma organização do Regimento de Infantaria nº  1 de Tavira e da Universidade do Algarve, a decorrer de 18 a 29 Julho, terá a sua sessão de encerramento e 

entrega de diplomas na próxima Sexta-Feira, dia 29 de Julho, no auditório do Regimento de Infantaria Nº  1 no Quartel da Atalaia.  

Neste curso estão inscritos trinta e um alunos oriundos de várias formações académicas e Universidades do País e três militares do Regimento de Infantaria Nº  1.  

O progama é o seguinte: das 09:00 às 12:30 horas, a comunicação do Coronel Pereira da Silva com o tema: A NATO e política comum de segurança e defesa. Às 12:30 horas será o momento da entrega de 

Diplomas e às 13:00h será a vez do almoço de encerramento. 

informação ao abrigo do acordo com a Associação Min-Arifa 

Paula Ferro *
18:35 quinta-feira, 28 julho 2011 
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a O Museu de Portimão abriu 
as portas à gastronomia, com a 
etiqueta do Allgarve Gourmet, 
dando a conhecer pratos 
confeccionados especialmente 
para este evento que decorre até 
sábado. A iniciativa sofreu uma 
redução de quatro dias. As razões 
não se prendem com a falta de 
público, mas com o corte no 
orçamento para um programa que 
pretende “marcar” a animação de 
uma região, cada vez mais virada o 
turista nacional.

A sardinha e a cavala, peixes 
considerados menos nobres 
– mas de muito valor proteico – 
surgem neste evento em pratos 
agradáveis à vista e ao estômago. 
O chef Bertilio Gomes, responsável 
pela área gourmet do programa 
Allgarve, mostra-se satisfeito com 
a experiência e os resultados 
alcançados: “Temos mais público 
do que o ano passado”. As fi las para 
aceder à comida e à bebida, no dia 
inaugural, exigiam algum tempo de 
espera, mas em ambiente informal 
a demora até servia de pretexto 
para falar de férias e do que se vai 
passando pelas terras do sul. Não 
é só a degustação que desperta os 
sentidos, a localização à beira-rio 
também é convidativa.

O director do museu, José 
Gameiro, pretende apanhar a boleia 
do evento e procura alguém que 
pretenda vir a explorar o espaço, 
integrado no museu, para que a 
história da indústria conserveira 
possa traduzir-se numa nova forma 
de atrair visitantes. “A câmara vai 
lançar um concurso público para 
a exploração deste espaço, mas 
gostaríamos que seguisse esta linha 
[gourmet]”.

Mais visitantes
Nas redondezas não faltam 
restaurantes de peixe, mas 
o objectivo do museu é o de 
apresentar uma proposta 
gastronómica alternativa. Ali perto, 
na ria Alvor, Rui Ferreira produz 
toneladas de ostras que exporta 
para França, directamente para a 
mesa de restaurantes afamados de 
Paris. Os espanhóis vêm comprar 
berbigão, para apresentarem as 
“tapas” com que os portugueses se 
deliciam em Ayamonte.

Os vinhos do Algarve, branco, 
tinto e rosé, durante largos anos 
estiveram afastados dos circuitos 

Idálio Revez

Sardinhas e cavalas elevadas à categoria 
gourmet no Museu de Portimão
Os portugueses, quando toca à mesa, não faltam. Para ouvir falar na arte de cozinhar e dos 
bons peixes que Portugal produz, o interesse é só de alguns. Programa turístico em avaliação

Os pratos de chefs conceituados voltaram à mesa do Allgarve 
FOTOS: MELANIE MAP’S

um euro e meio.
O presidente do Turismo do 

Algarve, António Pina, confi denciou 
que “não esperava tanta gente, 
muito mais do que o ano passado”. 
Os lugares sentados são apenas 
80, mas a clientela vai rodando 
entre as 19h e as 24h. Assim, não dá 
para fi car a “fazer sala” porque há 

Especial Algarve Mesa-redonda abriu programa gastronómico do Allgarve 

comerciais, mas regressaram e 
não mudou a apenas o design da 
garrafa. Os especialistas recordam-
nos pela qualidade, os ingleses 
já não lhes chamam “bebedeiras 
engarrafadas”. Marcam presença 
e fazem fi gura, caminhando lado a 
lado com os pratos, confeccionados 
ao vivo em interactividade com os 

clientes, pelos chefs Vítor Matos, do 
Hotel Casa da Calçada, Amarante; 
Nuno Diniz, do Hotel York House, 
Lisboa; Henrique Mouro, do 
restaurante Assinatura, Lisboa. 
Quatro degustações, mais duas 
bebidas, custam 15 euros; duas 
degustações com uma bebida, dez 
euros. O vinho a copo é vendido a 

sempre alguém a pressionar com o 
olhar.

O dirigente regional do turismo 
entende que este é um evento que 
já se “afi rmou e prestigia a região”, 
mas nada quer adiantar quanto ao 
futuro: “Não sei o que novo Governo 
pensa sobre a continuação do 
programa Allgarve”. Este conjunto 

Reportagem
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O que fazer
CONCERTO
Jazz de Loulé 
Maria João, a voz mais singular 
do jazz português, regressa à 
companhia da Orquestra de 
Jazz de Matosinhos para abrir o 
festival algarvio com standards 
norte-americanos, temas de 
música popular brasileira e 
canções de Amoras e Framboesas, 
o mais recente disco de Maria 
João e Mário Laginha, gravado 
precisamente com aquela 
big band. Às 22h, na Cerca do 
Convento, em Loulé. €10

GASTRONOMIA
Festival do Polvo
Santa Luzia, no concelho de 
Tavira, propõe-se demonstrar 
por que razão reclama para si o 
estatuto de “capital do polvo”. De 
28 a 31 de Julho, pela marginal 
da ria Formosa, o convite é para 
degustar o famoso octópode nas 
mais variadas formas e sabores. 
A animação musical é assegurada 
hoje pelo rock de Nuno Norte.

EXPOSIÇÃO
Monumentais Esculturas
Esculturas de grande escala, 
de autores internacionais, 
pertencentes à Colecção Berardo 
chegaram ao Museu e Estação 
Arqueológica do Cerro da Vila, 
em Vilamoura, há quase um ano. 
Dez Monumentais Esculturas 
Britânicas pode ser visitada até 10 
de Setembro, de terça a dom., das 
9h30 às 18h. €5 (c/descontos).

AR LIVRE
Zoo de bebés
Aves exóticas, patos, veados, 
cabras, macacos, lémures e até 
um burro marroquino. Desde 
Janeiro, mais de 60 bebés 
nasceram no Parque Zoológico 
de Lagos – alguns de espécies 

ameaçadas de extinção e de difícil 
reprodução em cativeiro. Pelo 
parque imperam primatas e aves, 
mas também se podem encontrar 
exemplares de linces europeus, 
tartarugas, iguanas e até uma 
jibóia. Na Quinta das Figueiras – 
Sítio do Medronhal, das 10h às 19h. 
€10 (crianças 4-11 anos), €14 (12-65) 
e €12 (+65).

INSTALAÇÃO
Tutti-Frutti 
No meio do Aeroporto 
de Faro, Joana 
Vasconcelos 
colocou um 
enorme (tem 
quatro metros de 
altura) e colorido 
gelado. Em forma 
de cone, a estrutura 
foi executada a partir 
das forminhas de 
plástico utilizadas 
pelas crianças para 
brincarem na praia e 
fica em exibição pelo 
Algarve até 30 de 
Setembro.

PRAIA AZUL
Carvoeiro
Praia urbana do 
concelho de Lagoa, 
de características arenosas, 
encaixada em arribas calcárias, 
dominada a nascente por um 
promontório onde se ergue um 
interessante conjunto formado por 

uma pequena igreja e um portal 
e muralha de um antigo forte 
de defesa costeira. Faixa litoral 
envolvente formada por arribas 
carbonatadas constituídas por 
biocalcarenitos do Miocénico 
Inferior. A actividade balnear 
coexiste com um núcleo de 
pesca artesanal. GPS: 37.096196 
/ -8.472004. Fonte: Associação 
Bandeira Azul da Europa.

À MESA
2 Passos
Localizado na praia do Ancão, em 
Almancil, é um famoso apoio de 
praia. Restaurante em madeira, 
com esplanada e vista para o mar. 
Em relação à ementa, não há muito 
a dizer. Como é normal neste tipo 
de restaurantes, o 2 Passos vive, 

sobretudo, do que o mercado 
do dia oferece. Além de 
grelhado, cozido, frito 

ou no sal, há peixe 
“assado no forno à 

portuguesa”. Todos 
os dias, das 12h30 
às 16h30 e das 
19h30 às 22h. . Na 

Praia do Ancão. Tel.: 
289396435

À NOITE
SuiGeneris

O SuiGeneris é restaurante, bar 
e clube de praia. O restaurante, 

com grandes molduras de vidro 
com vista sobre a praia, serve 

cozinha japonesa, snacks e uma 
carta de fusão. O bar, de linhas 
minimalistas, ocupa o rés-do-chão 
e, nos meses de Verão, decorrem 
diversos eventos, como sunsets ao 
fim-de-semana. Todos os dias das 
12h às 02h. Na Avenida Nascente, 
Ilha de Faro. Tel.: 289818996.

agenda@publico.pt
lazer@publico.pt

de eventos, criados há cinco anos, 
tem vindo a sofrer grandes cortes 
orçamentais, principalmente a 
partir das duas últimas edições, 
altura em que o programa passou 
a ser gerido a partir da região 
e os municípios reduziram a 
comparticipação.

Allgarve em avaliação
O Allgarve foi criado como um 
programa cultural e artístico para 
preencher os dias de lazer, além 
do sol e da praia. A gastronomia 
foi uma das áreas com maior 
acolhimento junto da população, 
turistas e residentes. O Museu 
de Portimão – distinguido pelo 
Conselho da Europa, em 2010, com 
o galardão de “melhor museu” –, 
retrata a queda de uma comunidade 
piscatória ligada à indústria 
conserveira. Na abertura do Allgarve 
Gourmet, José Gameiro, durante a 
mesa-redonda “Portugal, o melhor 
peixe do mundo”, destacou a 
importância das conservas ao longo 
da História. “Durante a Segunda 
Guerra Mundial foi um alimento de 
guerra, actualmente é um produto 
gourmet”. O chef Fernando Fonseca, 
do grupo Real Santa Eulália, 
confi rmou a qualidade do pescado 
português: “Quando chega cá um 
chef francês, de Marselha – onde 
há bons salmonetes – e diz que os 
nossos salmonetes são os melhores, 
somos levados a acreditar que é 
mesmo verdade”.

O presidente do Turismo do 
Algarve, natural de Olhão (onde se 
encontra um dos mercados de peixe 
fresco), defende a necessidade dos 
“grandes chefs reinterpretarem” a 
gastronomia regional como valor 
patrimonial. À mesa, a provar as 
iguarias não faltaram clientes. 
O mesmo não se passou na 
conferência, que fi cou com a sala 
quase vazia. “Os portugueses não 
têm uma grande apetência por este 
tipo de iniciativas, onde a palavra 
seja o mais presente”, justifi cou 
Bertilio Gomes, adiantando que a 
situação é bem diferente quando 
as palestras são acompanhadas de 
provas: “Aí temos casa cheia”.

“Os espanhóis enchem auditórios 
de mil pessoas para ouvir um chef 
a fazer uma apresentação – não 
provam rigorosamente nada, vão lá 
para ouvir”, contrapõe. No fundo, 
observa, “é uma questão cultural”. 
Vale a pena investir nesta área para 
atrair turistas? Perante o quadro de 
incertezas no turismo, António Pina 
adiantou: “Pedimos à Universidade 
do Algarve, uma entidade 
independente, para fazer uma 
avaliação do programa Allgarve”.

A temporada gastronómica do 
Allgarve encerra na marina de 
Vilamoura, com a terceira edição 
da Cataplana Experience, de 31 
de Agosto a 3 de Setembro. Este 
utensílio, de origem portuguesa, 
serve de pretexto para um show 
cooking da autoria dos chefs Luís 
Baena e Henrique Sá Pessoa. Só para 
ver não se paga, mas a entrada está 
sujeita a marcação. As degustações 
de especialidades elaboradas na 
cataplana decorrem na varanda do 
Hotel Tivoli.

Diário do Turista

Herman lê um livro, ao sol, em 
frente à caravana. Exibe o bronze 
próprio de quem faz férias o ano 
inteiro, próximo da praia. “ Só 
vou duas vezes por ano ao meu 
país”, diz o holandês que há uma 
dezena anos adoptou o parque 
de campismo da Fuzeta como 
residência quase permanente. 
Gosta do Algarve? “Gosto da 
Fuzeta”, diz, procurando sublinhar 
a diferença que existe entre os 
vários locais turísticos na região. 
À excepção desta vila piscatória, 
só acrescenta mais um local na 
lista das suas preferências: “Monte 
Clérigo, Aljezur”, onde viveu seis 
meses antes de se fixar à beira 
da ria Formosa, num parque que 
fica a pouco mais de 50 metros da 
água.

“Vou à Holanda, trabalho 
no aluguer de casas, depois 

regresso”. É neste sítio, também 
conhecido pelas boas caldeiradas 
de peixe, confeccionadas por 
pescadores, que fixou residência. 

“Esperava passar aqui uma ou 
duas semanas, já aqui estou há 
dez anos”. Herman, de 59 anos, 
confessa que só se fez campista 
quando veio para o Algarve. 
Estacionou a caravana, aprendeu 
a falar português e integrou-
se na comunidade local. Mas 
salienta: “Não estou reformado”. 
O que consegue, ao fim e ao 
cabo, “é viver de forma tranquila, 
gastando pouco dinheiro”. Além 
de que, na Fuzeta, “as pessoas 
são muito simpáticas”. Os 
funcionários do parque tratam-no 
em tom familiar, e ele retribui-
lhes os cumprimentos. Após a 
curta conversa, retoma a leitura, 
senta-se à cowboy, desfrutando o 
ambiente relativamente tranquilo 
do parque, apesar de estar com 
uma ocupação na ordem dos 80 
por cento. I.R.

Herman, 59 anos, holandês, em férias quase permanentes
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A Peregrinação e a peregrinação de Fernão Mendes Pinto é o título do novo livro (ensaio) de 
António Rosa Mendes, que vai ser apresentado por João Carlos Carvalho, professor do 
Departamento de Línguas, Comunicação e Artes da Universidade do Algarve (UAlg), às 18h30 
do próximo dia 28, na LeYa no Pátio (no Pátio de Letras), em Faro. 

“Neste ano em que se comemoram 500 anos sobre o nascimento de Fernão Mendes Pinto (não 

existem provas da data exacta do seu nascimento, mas a mais provável é 1511), este meu ensaio 

apresenta uma nova interpretação da sua célebre obra, pois nele demonstro como Fernão Mendes 

Pinto sofreu a influência decisiva do jesu íta Francisco Xavier, que conheceu ainda na Índia e que lhe 

mudou as ideias acerca do que é ser cristão”, refere o autor. “A Peregrinação é assim uma espécie de 

confissão geral em que o autor faz o relato e o balanço da sua vida, com toda a sinceridade e para 

deixar aos vindouros o seu exemplo e o seu testemunho. Só compreendendo o que foi a Companhia 

de Jesus  e a sua nova religiosidade, se pode compreender também a grande obra que é  a 

Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, conclui António Rosa Mendes. 

 

Questionado sobre o t ítulo do seu livro "A Peregrinação e a peregrinação de Fernão Mendes Pinto" o 

autor explica que nele se estuda e analisa a única obra desse autor, "Peregrinação" (por isso com 

maiúscula); ora, sendo esta uma obra autobiográfica, em que Fernão Mendes Pinto conta a sua vida, 

esta sua vida é para ele uma "peregrinação" (por isso a palavra vai aqui com minúscula). Ou seja: o 

título compagina essas duas realidades: a obra - "Peregrinação" - e a vida - "peregrinação". 

 

Sobre o autor: 

Ant¼nio Rosa Mendes ,  al ém de licenciado em Direito, é  doutorado em História, professor do 

departamento de História, Arqueologia e Património da UAlg e director da Biblioteca da Universidade do 

Algarve. Coordena o mestrado em História do Algarve e o Centro de Estudos de Património e História 

do Algarve (CEPHA). Foi presidente de Faro, Capital Nacional da Com os melhores cumprimentos,  
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NOTÏCIA : ENSAIO  

António Rosa Mendes escreve ensaio 
sobre Fernão Mendes Pinto
28/07/2011

A Peregrinação e a peregrinação de Fernão Mendes Pinto é o título do novo livro (ensaio) de 
António Rosa Mendes, que vai ser apresentado por João Carlos Carvalho, professor do 
Departamento de Línguas, Comunicação e Artes da Universidade do Algarve (UAlg), às 18h30 
do próximo dia 28, na LeYa no Pátio (no Pátio de Letras), em Faro. 

“Neste ano em que se comemoram 500 anos sobre o nascimento de Fernão Mendes Pinto (não 

existem provas da data exacta do seu nascimento, mas a mais provável é 1511), este meu ensaio 

apresenta uma nova interpretação da sua célebre obra, pois nele demonstro como Fernão Mendes 

Pinto sofreu a influência decisiva do jesu íta Francisco Xavier, que conheceu ainda na Índia e que lhe 

mudou as ideias acerca do que é ser cristão”, refere o autor. “A Peregrinação é assim uma espécie de 

confissão geral em que o autor faz o relato e o balanço da sua vida, com toda a sinceridade e para 

deixar aos vindouros o seu exemplo e o seu testemunho. Só compreendendo o que foi a Companhia 

de Jesus  e a sua nova religiosidade, se pode compreender também a grande obra que é  a 

Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, conclui António Rosa Mendes. 

 

Questionado sobre o t ítulo do seu livro "A Peregrinação e a peregrinação de Fernão Mendes Pinto" o 

autor explica que nele se estuda e analisa a única obra desse autor, "Peregrinação" (por isso com 

maiúscula); ora, sendo esta uma obra autobiográfica, em que Fernão Mendes Pinto conta a sua vida, 

esta sua vida é para ele uma "peregrinação" (por isso a palavra vai aqui com minúscula). Ou seja: o 

título compagina essas duas realidades: a obra - "Peregrinação" - e a vida - "peregrinação". 

 

Sobre o autor: 

Ant¼nio Rosa Mendes ,  al ém de licenciado em Direito, é  doutorado em História, professor do 

departamento de História, Arqueologia e Património da UAlg e director da Biblioteca da Universidade do 

Algarve. Coordena o mestrado em História do Algarve e o Centro de Estudos de Património e História 

do Algarve (CEPHA). Foi presidente de Faro, Capital Nacional da Com os melhores cumprimentos,  
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NOTÏCIA : ENSAIO  

António Rosa Mendes escreve ensaio 
sobre Fernão Mendes Pinto
28/07/2011

A Peregrinação e a peregrinação de Fernão Mendes Pinto é o título do novo livro (ensaio) de 
António Rosa Mendes, que vai ser apresentado por João Carlos Carvalho, professor do 
Departamento de Línguas, Comunicação e Artes da Universidade do Algarve (UAlg), às 18h30 
do próximo dia 28, na LeYa no Pátio (no Pátio de Letras), em Faro. 

“Neste ano em que se comemoram 500 anos sobre o nascimento de Fernão Mendes Pinto (não 

existem provas da data exacta do seu nascimento, mas a mais provável é 1511), este meu ensaio 

apresenta uma nova interpretação da sua célebre obra, pois nele demonstro como Fernão Mendes 

Pinto sofreu a influência decisiva do jesu íta Francisco Xavier, que conheceu ainda na Índia e que lhe 

mudou as ideias acerca do que é ser cristão”, refere o autor. “A Peregrinação é assim uma espécie de 

confissão geral em que o autor faz o relato e o balanço da sua vida, com toda a sinceridade e para 

deixar aos vindouros o seu exemplo e o seu testemunho. Só compreendendo o que foi a Companhia 

de Jesus  e a sua nova religiosidade, se pode compreender também a grande obra que é  a 

Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, conclui António Rosa Mendes. 

 

Questionado sobre o t ítulo do seu livro "A Peregrinação e a peregrinação de Fernão Mendes Pinto" o 

autor explica que nele se estuda e analisa a única obra desse autor, "Peregrinação" (por isso com 

maiúscula); ora, sendo esta uma obra autobiográfica, em que Fernão Mendes Pinto conta a sua vida, 

esta sua vida é para ele uma "peregrinação" (por isso a palavra vai aqui com minúscula). Ou seja: o 

título compagina essas duas realidades: a obra - "Peregrinação" - e a vida - "peregrinação". 

 

Sobre o autor: 

Ant¼nio Rosa Mendes ,  al ém de licenciado em Direito, é  doutorado em História, professor do 

departamento de História, Arqueologia e Património da UAlg e director da Biblioteca da Universidade do 

Algarve. Coordena o mestrado em História do Algarve e o Centro de Estudos de Património e História 

do Algarve (CEPHA). Foi presidente de Faro, Capital Nacional da Com os melhores cumprimentos,  
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UAlg participou em workshop sobre boas 
prÃ¡ticas de cooperativismo no espaÃ§o 
mediterrÃ¢nico

â??Rumo a uma Comunidade MediterrÃ¢nica
para o Setor Cooperativoâ?  serviu de mote 
para o workshop internacional que se 
realizou em Barcelona, no passado dia 20 de
julho, no Ã¢mbito do projeto ICS â?? as PME
e a Economia Cooperativa para o 
Desenvolvimento Local. 

A Universidade do Algarve participou nesta
iniciat iva, cujo principal objet ivo foi dar a

conhecer boas prÃ¡ticas de cooperativismo no espaÃ§o mediterrÃ¢nico. 
 
Foram apresentados treze casos de sucesso de regiÃµes de Espanha,
FranÃ§a, GrÃ©cia, ItÃ¡l ia e Portugal, entre eles a AssociaÃ§Ã£o Casas
Brancas, que participou neste workshop a convite do CRIA.  
 
Marta Cabral, representante desta associaÃ§Ã£o que promove o turismo rural
na costa alentejana e vicentina, salientou a importÃ¢ncia de se â??sair do
territÃ³rioâ?  e  â??conhecer outros exemplos de boas pr Ã¡t icas de
associativismo e cooperativismoâ?  no setor onde opera, reconhecendo que
nem sempre isso tem sido possÃvel. 
 
O workshop permitiu ainda evidenciar diferenÃ§as significativas entre as
estruturas do setor cooperativo nos paÃses mediterrÃ¢nicos, em termos de
dimensÃ£o, poder e formas de organizaÃ§Ã£o.  
 
Dos vÃ¡rios casos apresentados, destacam-se os seguintes:  
 
>>Legapesca - Atualmente a primeira associaÃ§Ã£o de cooperativas em
ItÃ¡lia, com 414 mil funcionÃ¡rios e 7,7 milhÃµes de membros.  
 
>>â??Manzanilla Oliveâ?   - Cooperativa espanhola de segundo grau.  
Agrega oito cooperativas e uma sociedade agrÃ ria de transformaÃ§Ã£o,
reÃºne 5.507 produtores e representa cerca de 20% da produÃ§Ã£o mundial
de azeitona â??manzanillaâ? . 
 
>>Oxalis Scop - Cooperativa francesa, de produÃ§Ã£o anÃ³nima, com capital
variÃ¡vel.  

Ã? uma empresa que tem a particularidade de pertencer maioritariamente
aos seus assalariados.  
ReÃºne 78 associados, dos quais 43 assalariados.  
 
>>Apeiros Gaea â?? Pequena cooperativa grega que reÃºne produtos agrÃ-
colas â??bioâ? ,  de pequenos produtores da regiÃ£o de Epirus. 
 
>>Casas Brancas â?? AssociaÃ§Ã£o de turismo rural na costa alentejana e
vicentina.  
Tem atualmente 54 sÃ³cios, incluindo unidades de alojamento, restaurantes
e animaÃ§Ã£o turÃstica.  
Privilegia a qualidade no turismo da regiÃ£o.  
 
O projeto ICS Ã© co-financiado pelo programa de CooperaÃ§Ã£o MED, em
que a Universidade do Algarve participa como parceiro atravÃ©s do CRIA â??
DivisÃ£o de Empreendedorismo e TransferÃªncia de Tecnologia.  
 
As atividades do projeto incluem mais workshops temÃ¡ticos, mesas -
redondas e planos de aÃ§Ã£o regionais para a â??clusterizaÃ§Ã£oâ?? das
cooperativas MED. 
 
O workshop incluiu ainda uma atividade de â??speed datingâ? ,  permitindo
a troca de impressÃµes entre os participantes e o fomento de contactos e
oportunidades de negÃ³cio para o futuro. 
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Economia

UAlg participou em workshop sobre boas 
prÃ¡ticas de cooperativismo no espaÃ§o 
mediterrÃ¢nico

â??Rumo a uma Comunidade MediterrÃ¢nica
para o Setor Cooperativoâ?  serviu de mote 
para o workshop internacional que se 
realizou em Barcelona, no passado dia 20 de
julho, no Ã¢mbito do projeto ICS â?? as PME
e a Economia Cooperativa para o 
Desenvolvimento Local. 

A Universidade do Algarve participou nesta
iniciat iva, cujo principal objet ivo foi dar a

conhecer boas prÃ¡ticas de cooperativismo no espaÃ§o mediterrÃ¢nico. 
 
Foram apresentados treze casos de sucesso de regiÃµes de Espanha,
FranÃ§a, GrÃ©cia, ItÃ¡l ia e Portugal, entre eles a AssociaÃ§Ã£o Casas
Brancas, que participou neste workshop a convite do CRIA.  
 
Marta Cabral, representante desta associaÃ§Ã£o que promove o turismo rural
na costa alentejana e vicentina, salientou a importÃ¢ncia de se â??sair do
territÃ³rioâ?  e  â??conhecer outros exemplos de boas pr Ã¡t icas de
associativismo e cooperativismoâ?  no setor onde opera, reconhecendo que
nem sempre isso tem sido possÃvel. 
 
O workshop permitiu ainda evidenciar diferenÃ§as significativas entre as
estruturas do setor cooperativo nos paÃses mediterrÃ¢nicos, em termos de
dimensÃ£o, poder e formas de organizaÃ§Ã£o.  
 
Dos vÃ¡rios casos apresentados, destacam-se os seguintes:  
 
>>Legapesca - Atualmente a primeira associaÃ§Ã£o de cooperativas em
ItÃ¡lia, com 414 mil funcionÃ¡rios e 7,7 milhÃµes de membros.  
 
>>â??Manzanilla Oliveâ?   - Cooperativa espanhola de segundo grau.  
Agrega oito cooperativas e uma sociedade agrÃ ria de transformaÃ§Ã£o,
reÃºne 5.507 produtores e representa cerca de 20% da produÃ§Ã£o mundial
de azeitona â??manzanillaâ? . 
 
>>Oxalis Scop - Cooperativa francesa, de produÃ§Ã£o anÃ³nima, com capital
variÃ¡vel.  

Ã? uma empresa que tem a particularidade de pertencer maioritariamente
aos seus assalariados.  
ReÃºne 78 associados, dos quais 43 assalariados.  
 
>>Apeiros Gaea â?? Pequena cooperativa grega que reÃºne produtos agrÃ-
colas â??bioâ? ,  de pequenos produtores da regiÃ£o de Epirus. 
 
>>Casas Brancas â?? AssociaÃ§Ã£o de turismo rural na costa alentejana e
vicentina.  
Tem atualmente 54 sÃ³cios, incluindo unidades de alojamento, restaurantes
e animaÃ§Ã£o turÃstica.  
Privilegia a qualidade no turismo da regiÃ£o.  
 
O projeto ICS Ã© co-financiado pelo programa de CooperaÃ§Ã£o MED, em
que a Universidade do Algarve participa como parceiro atravÃ©s do CRIA â??
DivisÃ£o de Empreendedorismo e TransferÃªncia de Tecnologia.  
 
As atividades do projeto incluem mais workshops temÃ¡ticos, mesas -
redondas e planos de aÃ§Ã£o regionais para a â??clusterizaÃ§Ã£oâ?? das
cooperativas MED. 
 
O workshop incluiu ainda uma atividade de â??speed datingâ? ,  permitindo
a troca de impressÃµes entre os participantes e o fomento de contactos e
oportunidades de negÃ³cio para o futuro. 
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Economia

Universidade do Algarve ajuda a desenvolver 
ecoconstruÃ§Ã£o  

Construir edifÃcios amigos do ambiente pode
ser determinante para a sustentabilidade 
futura do planeta, alÃ©m de tambÃ©m 
ajudar na bolsa. 

O Centro Regional de InovaÃ§Ã£o do Algarve
(CRIA) Ã© o parceiro nacional do projeto da
UniÃ£o Europe ia  INSMED,  que pre tende
estimular a economia da zona Euro MediterrÃ¢
nica, atravÃ©s da ecoconstruÃ§Ã£o e de outros

conceitos de conceÃ§Ã£o ecolÃ³gica de edifÃcios e gestÃ£o racional dos
recursos.  
 
A ecoconstruÃ§Ã£o foi o tema da ediÃ§Ã£o da passada semana do programa
radiofÃ³nico CRIA FM, que foi dinamizado em conjunto pelo Â«barlaventoÂ» e
pela RÃ¡dio UniversitÃ¡ria do Algarve RUA FM.  
 
A professora da Universidade do Algarve e especialista nesta Ã¡rea FÃ¡tima
Farinha, bem como AndrÃ© Coelho, representante da empresa Ecoperfil,
especializada em conceÃ§Ã£o ecolÃ³gica de edifÃcios, e ainda Miguel Viegas,
do CRIA, foram os convidados. 
 
ApÃ³s cerca de dois anos de INSMED, o CRIA jÃ¡ tem online uma plataforma
que permite saber quem faz o quÃª no mundo da ecoconstruÃ§Ã£o, pela
Europa fora.  
 

Â«CriÃ¡mos uma Plataforma de InteligÃªncia Colaborativa, onde estÃ£o
listados vÃ¡rios atores e tecnologias chave. Permite, principalmente, fazer a
ponte entre fornecedores e compradoresÂ», explicou Miguel Viegas. 
 
A escolha da Universidade do Algarve como parceira neste projeto europeu
esteve tambÃ©m ligada Ã s caraterÃsticas da regiÃ£o, onde questÃµes como
a gestÃ£o eficiente da Ã¡gua e o aproveitamento dos recursos energÃ©ticos
renovÃ¡veis podem ser determinantes para a sustentabilidade econÃ³mica. 
 

Â«A ecoconstruÃ§Ã£o refere-se aos edifÃcios ou empreendimentos que sÃ£o
concebidos para reduzir o impacto no meio ambiente. SÃ£o, portanto, edifÃ-
cios mais eficientes na utilizaÃ§Ã£o de energia, na utilizaÃ§Ã£o da Ã¡gua e
recorrendo a recursos locais, nomeadamente ao nÃvel dos materiais de
construÃ§Ã£oÂ», resumiu FÃ¡tima Farinha. 
 
A ecoconstruÃ§Ã£o Ã©, de resto, uma prÃ¡tica milenar na zona mediterrÃ¢
nica, nÃ£o sendo o Algarve uma exceÃ§Ã£o.  
 
A arquitetura que melhora a eficiÃªncia energÃ©tica, a utilizaÃ§Ã£o de cal, a
instalaÃ§Ã£o de tanques de rega ou mesmo de reservatÃ³rios que recolhem
a Ã¡gua das aÃ§oteias, sÃ£o imagens comuns nos edifÃcios mais antigos da
regiÃ£o. E tudo isto Ã© ecoconstruÃ§Ã£o. 
 
Como explicou Miguel Viegas, que integra uma equipa multidisciplinar que se
dedica exclusivamente a projetar edifÃcios ecologicamente sustentÃ¡veis, a
parte mais importante acaba por ser a correta conceÃ§Ã£o do edifÃcio, de
modo a que as suas caraterÃsticas arquitetÃ³nicas permitam tirar dividendos
logo Ã  partida. 
 

Â«Se repararmos, a arquitetura tradicional nÃ£o Ã©  igual em todo o paÃs.
Mas, nas Ãºltimas dÃ©cadas, passou a ser igual em todo o territÃ³rio
nacional, muito marcada pelas escolas de arquitetura. E nÃ£o Ã© isso que
deve acontecer. Deve -se procurar adaptar o edifÃcio ao clima localÂ»,
reforÃ§ou FÃ¡tima Farinha. 
 
SÃ³ depois, ou caso se trate de remodelaÃ§Ãµes ou adaptaÃ§Ãµes de edifÃ-
cios jÃ¡ existentes, entra a tecnologia. Â«A Ecoperfil desenvolve, por exemplo,
inovaÃ§Ãµes e outras consideraÃ§Ãµes e cÃ¡lculos na climatizaÃ§Ã£o e na
tÃ©rm ica  dos  ed i fÃcios. TambÃ©m temos  fe i t o  a lguns  es tudos  de
implantaÃ§Ã£o de materiais, tendo em conta o seu impacto ambiental. Na
gestÃ£o da Ã¡gua, fizemos projetos para captaÃ§Ã£o de Ã¡guas pluviais para
rega e lavagens. Mas jÃ¡ hÃ¡ procura, ainda que residual, de sistemas de
reciclagem de Ã¡guas cinzentasÂ», disse AndrÃ© Coelho. 
 
Os sistemas referidos por AndrÃ© Coelho sÃ£o inovaÃ§Ãµes de sistemas
antes utilizados, baseados em tanques e reservatÃ³rios, mas podem hoje
chegar muito mais longe.  
 
Caso o promotor do edifÃcio deseje, pode mesmo ser instalado um sistema
duplo de canalizaÃ§Ã£o, que separe a Ã¡gua da rede da reaproveitada,
podendo esta Ãºltima ser destinada a fins tÃ£o diversos como rega, Ã¡gua
para lavagem ou atÃ© mesmo para o autoclismo.  
 
Ou seja, a tecnologia existe, permite poupar o ambiente e, a longo prazo, a
carteira e basta aceder ao site www.cria.pt/cria/pt/microsite.asp?id=20 para
se ficar a saber quem aplica a soluÃ§Ã£o.  
 
Mas, avisou FÃ¡tima Farinha, ainda Ã© necessÃ¡rio Â«mudar mentalidadesÂ»,
para que a opÃ§Ã£o pela ecoconstruÃ§Ã£o dispare em Portugal.  
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Economia

Universidade do Algarve ajuda a desenvolver 
ecoconstruÃ§Ã£o  

Construir edifÃcios amigos do ambiente pode
ser determinante para a sustentabilidade 
futura do planeta, alÃ©m de tambÃ©m 
ajudar na bolsa. 

O Centro Regional de InovaÃ§Ã£o do Algarve
(CRIA) Ã© o parceiro nacional do projeto da
UniÃ£o Europe ia  INSMED,  que pre tende
estimular a economia da zona Euro MediterrÃ¢
nica, atravÃ©s da ecoconstruÃ§Ã£o e de outros

conceitos de conceÃ§Ã£o ecolÃ³gica de edifÃcios e gestÃ£o racional dos
recursos.  
 
A ecoconstruÃ§Ã£o foi o tema da ediÃ§Ã£o da passada semana do programa
radiofÃ³nico CRIA FM, que foi dinamizado em conjunto pelo Â«barlaventoÂ» e
pela RÃ¡dio UniversitÃ¡ria do Algarve RUA FM.  
 
A professora da Universidade do Algarve e especialista nesta Ã¡rea FÃ¡tima
Farinha, bem como AndrÃ© Coelho, representante da empresa Ecoperfil,
especializada em conceÃ§Ã£o ecolÃ³gica de edifÃcios, e ainda Miguel Viegas,
do CRIA, foram os convidados. 
 
ApÃ³s cerca de dois anos de INSMED, o CRIA jÃ¡ tem online uma plataforma
que permite saber quem faz o quÃª no mundo da ecoconstruÃ§Ã£o, pela
Europa fora.  
 

Â«CriÃ¡mos uma Plataforma de InteligÃªncia Colaborativa, onde estÃ£o
listados vÃ¡rios atores e tecnologias chave. Permite, principalmente, fazer a
ponte entre fornecedores e compradoresÂ», explicou Miguel Viegas. 
 
A escolha da Universidade do Algarve como parceira neste projeto europeu
esteve tambÃ©m ligada Ã s caraterÃsticas da regiÃ£o, onde questÃµes como
a gestÃ£o eficiente da Ã¡gua e o aproveitamento dos recursos energÃ©ticos
renovÃ¡veis podem ser determinantes para a sustentabilidade econÃ³mica. 
 

Â«A ecoconstruÃ§Ã£o refere-se aos edifÃcios ou empreendimentos que sÃ£o
concebidos para reduzir o impacto no meio ambiente. SÃ£o, portanto, edifÃ-
cios mais eficientes na utilizaÃ§Ã£o de energia, na utilizaÃ§Ã£o da Ã¡gua e
recorrendo a recursos locais, nomeadamente ao nÃvel dos materiais de
construÃ§Ã£oÂ», resumiu FÃ¡tima Farinha. 
 
A ecoconstruÃ§Ã£o Ã©, de resto, uma prÃ¡tica milenar na zona mediterrÃ¢
nica, nÃ£o sendo o Algarve uma exceÃ§Ã£o.  
 
A arquitetura que melhora a eficiÃªncia energÃ©tica, a utilizaÃ§Ã£o de cal, a
instalaÃ§Ã£o de tanques de rega ou mesmo de reservatÃ³rios que recolhem
a Ã¡gua das aÃ§oteias, sÃ£o imagens comuns nos edifÃcios mais antigos da
regiÃ£o. E tudo isto Ã© ecoconstruÃ§Ã£o. 
 
Como explicou Miguel Viegas, que integra uma equipa multidisciplinar que se
dedica exclusivamente a projetar edifÃcios ecologicamente sustentÃ¡veis, a
parte mais importante acaba por ser a correta conceÃ§Ã£o do edifÃcio, de
modo a que as suas caraterÃsticas arquitetÃ³nicas permitam tirar dividendos
logo Ã  partida. 
 

Â«Se repararmos, a arquitetura tradicional nÃ£o Ã©  igual em todo o paÃs.
Mas, nas Ãºltimas dÃ©cadas, passou a ser igual em todo o territÃ³rio
nacional, muito marcada pelas escolas de arquitetura. E nÃ£o Ã© isso que
deve acontecer. Deve -se procurar adaptar o edifÃcio ao clima localÂ»,
reforÃ§ou FÃ¡tima Farinha. 
 
SÃ³ depois, ou caso se trate de remodelaÃ§Ãµes ou adaptaÃ§Ãµes de edifÃ-
cios jÃ¡ existentes, entra a tecnologia. Â«A Ecoperfil desenvolve, por exemplo,
inovaÃ§Ãµes e outras consideraÃ§Ãµes e cÃ¡lculos na climatizaÃ§Ã£o e na
tÃ©rm ica  dos  ed i fÃcios. TambÃ©m temos  fe i t o  a lguns  es tudos  de
implantaÃ§Ã£o de materiais, tendo em conta o seu impacto ambiental. Na
gestÃ£o da Ã¡gua, fizemos projetos para captaÃ§Ã£o de Ã¡guas pluviais para
rega e lavagens. Mas jÃ¡ hÃ¡ procura, ainda que residual, de sistemas de
reciclagem de Ã¡guas cinzentasÂ», disse AndrÃ© Coelho. 
 
Os sistemas referidos por AndrÃ© Coelho sÃ£o inovaÃ§Ãµes de sistemas
antes utilizados, baseados em tanques e reservatÃ³rios, mas podem hoje
chegar muito mais longe.  
 
Caso o promotor do edifÃcio deseje, pode mesmo ser instalado um sistema
duplo de canalizaÃ§Ã£o, que separe a Ã¡gua da rede da reaproveitada,
podendo esta Ãºltima ser destinada a fins tÃ£o diversos como rega, Ã¡gua
para lavagem ou atÃ© mesmo para o autoclismo.  
 
Ou seja, a tecnologia existe, permite poupar o ambiente e, a longo prazo, a
carteira e basta aceder ao site www.cria.pt/cria/pt/microsite.asp?id=20 para
se ficar a saber quem aplica a soluÃ§Ã£o.  
 
Mas, avisou FÃ¡tima Farinha, ainda Ã© necessÃ¡rio Â«mudar mentalidadesÂ»,
para que a opÃ§Ã£o pela ecoconstruÃ§Ã£o dispare em Portugal.  
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Ter uma casa amiga do ambiente nÃ£o tem de ser
caro

Muitas vezes, nÃ£o Ã© necessÃ¡rio aplicar 
tecnologias de ponta nem gastar muito 
dinheiro para construir uma casa amiga do 
ambiente. 

Â«O  e d i f Ãc i o  s u s t e n t Ã¡v e l  n Ã£o  Ã©
necessariamente mais caro que o corrente.
AtÃ© porque este Ãºltimo pode ter nÃveis de
qualidade muito diferentes e pode ser muito
ca ro .  Depende  dos  ma te r i a i s  que  s Ã£o
utilizadosÂ»,  cons iderou a  pro fessora da
Universidade do Algarve FÃ¡tima Farinha. 

 
Mas hÃ¡ casos  em que  a  so lu Ã§Ã£o passa por  s is temas que sÃ£o
dispendiosos. Um bom exemplo sÃ£o os edifÃcios com grandes aberturas
em regiÃµes com grande exposiÃ§Ã£o solar, como o Algarve e o Alentejo.  
 
Quando se opta por ter uma casa com muita luz natural a Sul, o mais
provÃ¡vel Ã© ter de se investir num tipo de vidro especial, que evite a entrada
do calor com a desejada luz.  
 
Ainda assim, a longo prazo, este investimento pode compensar, pois a
alternativa Ã© usar sistemas de climatizaÃ§Ã£o que gastam muita energia.  
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dispendiosos. Um bom exemplo sÃ£o os edifÃcios com grandes aberturas
em regiÃµes com grande exposiÃ§Ã£o solar, como o Algarve e o Alentejo.  
 
Quando se opta por ter uma casa com muita luz natural a Sul, o mais
provÃ¡vel Ã© ter de se investir num tipo de vidro especial, que evite a entrada
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27/07/2011

Manuel Margarido Tão

 

O investigador da Universidade do Algarve vem agora dizer que Portugal pode ser obrigado a olhar

com mais atenção para os comboios. Manuel Margarido Tão sublinha que Portugal não devia ter

desinvestido tanto na ferrovia.
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AAUALG conquista a organização de diversos 
Campeonatos Nacionais Universitários no ano lectivo 
de 2011/2012  

Tavira, 27 Jul (Rádio Horizonte Algarve)

A Associação Académica da Universidade do Algarve, através do seu Serviço Social de Desporto, 

tem desenvolvido uma estratégia de crescimento contínuo na organização de actividades 

competitivas universitárias nacionais. 

Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve Tweet Depois de no ano lectivo 2010/2011 ter organizado 

três iniciativas, no próximo ano lectivo a academia algarvia, seguindo os pressupostos da 

Federação Académica de Desporto Universitário, apresentou várias candidaturas à organização 

de várias actividades do Calendário Competitivo. 

Ao todo foram 5 candidaturas que tiveram resposta positiva, da avaliação realizada pela federação 

responsável. As conquistas da academia algarvia resultaram de diversas parcerias estabelecidas 

com entidades públicas e privadas da região algarvia, a saber: 

 

Torneio de Apuramento - Campeonato Nacional Universitário de Futebol 11 (Masculino) ? 1. º  

Torneio 09 a 11 de Novembro de 2011 

Local de realização: Complexo Municipal da Penha e Campo Municipal Horta da Areia ? Faro 

Parceria: Câmara Municipal de Faro 

 

Campeonato Nacional Universitário Xadrez Rápidas Equipas (Mistas) & Campeonato Nacional 

Universitário Xadrez Rápidas Individual (Mistas) - 28 a 30 de Novembro de 2012 

Local de realização: Sala Polivalente AAUALG, Instituto Superior de Engenharia da Universidade do 

Algarve ? Faro  

Parceria: Academia de Xadrez do Algarve 

 

Campeonato Nacional Universitário Bodyboard (Feminino e Masculino) ? 31 de Março e 01 de Abril 

de 2012 

Local de realização: Praia de Faro 

Parceria: Academia de Bodyboard de Faro 

 

Campeonato Nacional Universitário Voleibol de Praia (Masculino e Feminino) - 3.ª Etapa 14 e15 de 

Maio de 2012 

Local de realização: Área Desportiva da Praia da Rocha, Portimão 

Parceria: Câmara Municipal de Portimão 

 

Campeonato Nacional Universitário Karting (Masculino e Feminino) ? 09 de Maio de 2012. 

Local de realização: Kartódromo Internacional do Algarve, Portimão 

Parceria: Autódromo Internacional do Algarve 

 

A candidatura do Campeonato Nacional Universitário Surf (Feminino e Masculino), continua em 

apreciação, enquanto as propostas de Futsal (Feminino) e Futebol de 7 não foram aceites em 

benefício de outras entidades de ensino superior que também apresentaram as suas candidaturas. 

Em Setembro próximo, finda o prazo das candidaturas à organização de outras modalidades, onde 

a AAUALG decorrente do sucesso de contactos efectuados prevê   apresentar mais três 

candidaturas. 

Este é o resultado actual de um plano pretende ser consolidado ao logo dos anos, promovendo por 

um lado o reconhecimento nacional da instituição na organização destas iniciativas, assim como o 

decréscimo das despesas financeiros na participação das mesmas, que caso se realizassem 

noutro qualquer local ou região, representaria para a AAUALG as normais despesas de 

representação. 

Realce ainda para a mais -valia resultante da presença prevista de aproximadamente 400 

participantes entre técnicos, dirigentes e atletas representantes das diversas academias 

nacionais, na totalidade das actividades conquistadas, o que representa mais um impulso 

económico para o comércio local nas datas agendadas de realização das provas. 

  

Ademar Dias  

A Rádio Horizonte Algarve, RadioHorizonte.com e AlgarveNoticias.com privilegiam as notícias de 

todos os concelhos algarvios: Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, 

Loulé, Monchique, Olhão, Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de 

Santo António. 

 

Voltar à notícia            
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Tavira, 27 Jul (Rádio Horizonte Algarve)

A Associação Académica da Universidade do Algarve, através do seu Serviço Social de Desporto, 

tem desenvolvido uma estratégia de crescimento contínuo na organização de actividades 

competitivas universitárias nacionais. 
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três iniciativas, no próximo ano lectivo a academia algarvia, seguindo os pressupostos da 
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Torneio de Apuramento - Campeonato Nacional Universitário de Futebol 11 (Masculino) ? 1. º  

Torneio 09 a 11 de Novembro de 2011 

Local de realização: Complexo Municipal da Penha e Campo Municipal Horta da Areia ? Faro 
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Campeonato Nacional Universitário Bodyboard (Feminino e Masculino) ? 31 de Março e 01 de Abril 

de 2012 

Local de realização: Praia de Faro 

Parceria: Academia de Bodyboard de Faro 

 

Campeonato Nacional Universitário Voleibol de Praia (Masculino e Feminino) - 3.ª Etapa 14 e15 de 

Maio de 2012 

Local de realização: Área Desportiva da Praia da Rocha, Portimão 

Parceria: Câmara Municipal de Portimão 

 

Campeonato Nacional Universitário Karting (Masculino e Feminino) ? 09 de Maio de 2012. 

Local de realização: Kartódromo Internacional do Algarve, Portimão 

Parceria: Autódromo Internacional do Algarve 

 

A candidatura do Campeonato Nacional Universitário Surf (Feminino e Masculino), continua em 

apreciação, enquanto as propostas de Futsal (Feminino) e Futebol de 7 não foram aceites em 

benefício de outras entidades de ensino superior que também apresentaram as suas candidaturas. 

Em Setembro próximo, finda o prazo das candidaturas à organização de outras modalidades, onde 

a AAUALG decorrente do sucesso de contactos efectuados prevê   apresentar mais três 

candidaturas. 

Este é o resultado actual de um plano pretende ser consolidado ao logo dos anos, promovendo por 

um lado o reconhecimento nacional da instituição na organização destas iniciativas, assim como o 

decréscimo das despesas financeiros na participação das mesmas, que caso se realizassem 

noutro qualquer local ou região, representaria para a AAUALG as normais despesas de 

representação. 

Realce ainda para a mais -valia resultante da presença prevista de aproximadamente 400 

participantes entre técnicos, dirigentes e atletas representantes das diversas academias 

nacionais, na totalidade das actividades conquistadas, o que representa mais um impulso 

económico para o comércio local nas datas agendadas de realização das provas. 

  

Ademar Dias  

A Rádio Horizonte Algarve, RadioHorizonte.com e AlgarveNoticias.com privilegiam as notícias de 

todos os concelhos algarvios: Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, 

Loulé, Monchique, Olhão, Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de 

Santo António. 

 

Voltar à notícia            
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UAlg participou em workshop internacional sobre 
boas práticas de cooperativismo no espaço 
mediterrânico  

Tavira, 27 Jul (Rádio Horizonte Algarve)

?Rumo a uma Comunidade Mediterrânica para o Sector Cooperativo? serviu de mote para o 

workshop internacional que se realizou em Barcelona, no passado dia 20 de Julho, no âmbito do 

projecto ICS ? as PME e a Economia Cooperativa para o Desenvolvimento Local. A Universidade do 

Algarve participou nesta iniciativa, cujo principal objectivo foi dar a conhecer boas práticas de 

cooperativismo no espaço mediterrânico. 

Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve 

Tweet

Foram apresentados treze casos de sucesso de regiões de Espanha, França, Grécia, Itália e 

Portugal, entre eles a Associação Casas Brancas, que participou neste workshop a convite do 

CRIA. Marta Cabral, representante desta associação que promove o turismo rural na costa 

alentejana e vicentina, salientou a importância de se ?sair do território? e ?conhecer outros 

exemplos de boas práticas de associativismo e cooperativismo? no sector onde opera, 

reconhecendo que nem sempre isso tem sido possível.

O workshop permitiu ainda evidenciar diferenças significativas entre as estruturas do sector 

cooperativo nos pa íses mediterrânicos, em termos de dimensão, poder e formas de organização. 

Dos vários casos apresentados, destacam-se os seguintes: 

Legapesca - Actualmente a primeira associação de cooperativas em Itália, com 414 mil funcionários 

e 7,7 milhões de membros. 

?Manzanilla Olive? - Cooperativa espanhola de segundo grau. Agrega 8 cooperativas e uma 

sociedade agrária de transformação, reúne 5.507 produtores e representa cerca de 20% da 

produção mundial de azeitona ?manzanilla?. 

Oxalis Scop - Cooperativa francesa, de produção anónima, com capital variável. É uma empresa 

que tem a particularidade de pertencer maioritariamente aos seus assalariados. Reúne 78 

associados, dos quais 43 assalariados. 

Apeiros Gaea ? Pequena cooperativa grega que reúne produtos agr ícolas ?bio?, de pequenos 

produtores da região de Epirus. 

Casas Brancas ? Associação de turismo rural na costa alentejana e vicentina. Tem actualmente 54 

sócios, incluindo unidades de alojamento, restaurantes e anima o tur ística. Privilegia a qualidade 

no turismo da região. (Mais informações em www.casasbrancas.pt ) 

O projecto ICS é co-financiado pelo programa de Cooperação MED, em que a Universidade do 

Algarve participa como parceiro através do CRIA ? Divisão de Empreendedorismo e Transferência 

de Tecnologia. As actividades do projecto incluem mais workshops temáticos, mesas-redondas e 

planos de acção regionais para a ?clusterização? das cooperativas MED. 

O workshop incluiu ainda uma actividade de ?speed dating?, permitindo a troca de impressões 

entre os participantes e o fomento de contactos e oportunidades de negócio para o futuro. 

Mais informações em www.medcoop.eu 

  

Ademar Dias  

A Rádio Horizonte Algarve, RadioHorizonte.com e AlgarveNoticias.com privilegiam as notícias de 

todos os concelhos algarvios: Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, 

Loulé, Monchique, Olhão, Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de 

Santo António. 

 

Voltar à notícia            
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Região Sul > Sociedade > Not−cia

Universidade do Algarve participou em workshop sobre boas práticas de cooperativismo
…Rumo a uma Comunidade MediterrŠnica para o Sector Cooperativo ∕=serviu de mote para o workshop internacional realizado em Barcelona, Espanha, no passado dia 20 de Julho, no Šmbito do projeto …ICS ? as 

PME e a Economia Cooperativa para o Desenvolvimento Local ∕ . 

A Universidade do Algarve participou nesta iniciativa, cujo principal objetivo foi dar a conhecer boas pr ł ticas de cooperativismo no espaÐo mediterrŠnico. Foram apresentados treze casos de sucesso de regi₣es 

de Espanha, FranÐa, GrÝcia, Itł lia e Portugal, entre eles a AssociaÐšo Casas Brancas, que participou neste workshop a convite do CRIA. 

Marta Cabral, representante desta associaÐšo que promove o turismo rural na costa alentejana e vicentina, salientou a importŠncia de se ?sair do territ¼rio? e ?conhecer outros exemplos de boas pr ł ticas de 

associativismo e cooperativismo? no sector onde opera, reconhecendo que nem sempre isso tem sido poss−vel. 

O workshop permitiu ainda evidenciar diferenÐas significativas entre as estruturas do sector cooperativo nos pa−ses mediterrŠnicos, em termos de dimensšo, poder e formas de organizaÐšo. 

O projecto ICS Ý=co-financiado pelo programa de CooperaÐšo MED, em que a Universidade do Algarve participa como parceiro atravÝs do CRIA ? Divisšo de Empreendedorismo e Transferýncia de Tecnologia. 

As atividades do projeto incluem mais workshops tem ł ticos, mesas-redondas e planos de aÐšo regionais para a …clusterizaÐšo∕=das cooperativas MED. O workshop incluiu ainda uma atividade de …speed 

dating ∕ , permitindo a troca de impress₣es entre os participantes e o fomento de contactos e oportunidades de neg¼cio para o futuro. 

Redacção/RS
12:26 quarta-feira, 27 julho 2011 
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transporte FerrovIárIo  

redução sem 
“paralelo”  
na europa
O investigador da Universi-
dade do Algarve Manuel Mar-
garido Tão revelou, ontem, 
que a redução de passageiros 
no transporte ferroviário em 
Portugal “não tem paralelo 
na Europa”, lembrando que 
“até redes como a da Grécia 
apresentam aumento de pas-
sageiros”. Segundo Tão, entre 
1989 e 2009, o transporte de 
passageiros baixou 42 por 
cento em Portugal.
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António Rosa Mendes escreve ensaio sobre Fernão Mendes Pinto  
  

27-07-11 
A Peregrinação e a peregrinação de Fernão Mendes Pinto é o título do novo livro (ensaio) 
de António Rosa Mendes, que vai ser apresentado por João Carlos Carvalho, professor do 
Departamento de Línguas, Comunicação e Artes da Universidade do Algarve (UAlg), às 
18h30 desta quinta-feira, na LeYa no Pátio (no Pátio de Letras), em Faro. 

?Neste ano em que se comemoram 500 anos sobre o nascimento de Fernão Mendes Pinto, este 
meu ensaio apresenta uma nova interpretação da sua célebre obra, pois nele demonstro como 
Fernão Mendes Pinto sofreu a influência decisiva do jesu íta Francisco Xavier, que conheceu 
ainda na Índia e que lhe mudou as ideias acerca do que é ser cristão?, refere o autor. 

?A Peregrinação é assim uma espécie de confissão geral em que o autor faz o relato e o balanço
da sua vida, com toda a sinceridade e para deixar aos vindouros o seu exemplo e o seu 
testemunho. Só compreendendo o que foi a Companhia de Jesus e a sua nova religiosidade, se 
pode compreender também a grande obra que é a Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, 
conclui António Rosa Mendes. 

António Rosa Mendes, além de licenciado em Direito, é doutorado em História, professor do 
departamento de História, Arqueologia e Património da UAlg e director da Biblioteca da 
Universidade do Algarve. Coordena o mestrado em História do Algarve e o Centro de Estudos 
de Património e História do Algarve (CEPHA). Foi presidente de Faro, Capital Nacional da Cultura
2005. 

Descubra a região

Os Nossos Clientes

Vamos ajudá-lo a acabar 

Desenvolvido por Tutorium Lda - Copyright ©2007 EmsPublinet.com 
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Consultório Deco

António Rosa Mendes escreve ensaio sobre Fernão Mendes Pinto  
  

27-07-11 
A Peregrinação e a peregrinação de Fernão Mendes Pinto é o título do novo livro (ensaio) 
de António Rosa Mendes, que vai ser apresentado por João Carlos Carvalho, professor do 
Departamento de Línguas, Comunicação e Artes da Universidade do Algarve (UAlg), às 
18h30 desta quinta-feira, na LeYa no Pátio (no Pátio de Letras), em Faro. 

?Neste ano em que se comemoram 500 anos sobre o nascimento de Fernão Mendes Pinto, este 
meu ensaio apresenta uma nova interpretação da sua célebre obra, pois nele demonstro como 
Fernão Mendes Pinto sofreu a influência decisiva do jesu íta Francisco Xavier, que conheceu 
ainda na Índia e que lhe mudou as ideias acerca do que é ser cristão?, refere o autor. 

?A Peregrinação é assim uma espécie de confissão geral em que o autor faz o relato e o balanço
da sua vida, com toda a sinceridade e para deixar aos vindouros o seu exemplo e o seu 
testemunho. Só compreendendo o que foi a Companhia de Jesus e a sua nova religiosidade, se 
pode compreender também a grande obra que é a Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, 
conclui António Rosa Mendes. 

António Rosa Mendes, além de licenciado em Direito, é doutorado em História, professor do 
departamento de História, Arqueologia e Património da UAlg e director da Biblioteca da 
Universidade do Algarve. Coordena o mestrado em História do Algarve e o Centro de Estudos 
de Património e História do Algarve (CEPHA). Foi presidente de Faro, Capital Nacional da Cultura
2005. 

Descubra a região

Os Nossos Clientes

Vamos ajudá-lo a acabar 

Desenvolvido por Tutorium Lda - Copyright ©2007 EmsPublinet.com 

Página 74



Barlavento.pt   País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Online

  Pag.: 1 de 2ID: 36695972 26-07-2011

 

 Procurar     denota conteÃºdo de acesso restrito Favorito      TerÃ§a-feira, 26 de Julho de 2011 

Home 

PolÃtica 

Economia

Regional

Desporto

Cultura

EducaÃ§Ã£o 

Gramofone

Todas as secÃ§Ãµes »  

ManutenÃ§Ã£o Geral 

OrÃ§amentos GrÃ¡tis 

ManutenÃ§Ã£o geral da 

sua casa 

ImobiliÃ¡rio 

Vende-se MORADIA - 

geminada T3 - Pateiro - 

Parchal

Emprego

Precisa-se 

FarmacÃªutico para dar 

formaÃ§Ã£o 

Mais classificados »
Como fazer um anÃºncio 

classificado » 

Algarve

Agenda Cultural

PrÃ³ximos eventos »  

FarmÃ¡cias 

Tabela de marÃ©s

Restaurante do mÃªs: 

Â«CasavostraÂ» e 

Â«AlquatroÂ», em 

Almancil

Mais restaurantes » 

Legislativas 2011 

Imigrantes de 

Sucesso 

PREAA 

Presidenciais 2011 

Gripe A 

Todos os temas » 

Cultura

Faro: â??A PeregrinaÃ§Ã£o e a PeregrinaÃ§Ã£o 
de FernÃ£o Mendes Pintoâ?  apresenta-se na 
LeYa no PÃ¡tio 

A Livraria LeYa no PÃ¡tio, em Faro, vai ser 
palco da apresentaÃ§Ã£o do novo livro 
(ensaio) de AntÃ³nio Rosa Mendes â??A 
PeregrinaÃ§Ã£o e a PeregrinaÃ§Ã£o de 
FernÃ£o Mendes Pintoâ? ,  na quinta-feira, 
28 de julho, Ã s 18h30. 

No ano em que se celebram 500 anos sobre o
nascimento do famoso aventureiro, explorador
e cronista portuguÃªs ,  Ã©   publicado este
e n s a i o ,  q u e  i n t e r p r e t a  a  o b r a  â? ?  â??
PeregrinaÃ§Ã£oâ?  â?? e vida de FernÃ£o
Mendes Pinto, Ã  luz da histÃ³ria das ideias.  
 
O l ivro serÃ¡ apresentado na livraria antes
conhecida como PÃ¡tio de Letras, por JoÃ£o
Carlos Carvalho, do departamento de lÃnguas
e literatura da Universidade do Algarve (UAlg). 
 

AntÃ³nio Rosa Mendes, alÃ©m de licenciado em Direito, Ã© Doutorado em
HistÃ³ria, professor no departamento de HistÃ³ria, Arqueologia e PatrimÃ³nio
da UAlg e diretor da Biblioteca Central da UAlg.  
 
Coordena o Mestrado em HistÃ³ria do Algarve e o Centro de Estudos de
PatrimÃ³nio e HistÃ³ria do Algarve (CEPHA).  
 
Foi presidente de Faro Capital Nacional da Cultura 2005.  

26 de Julho de 2011 | 11:58
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polÃtica, desporto, economia, cultura, ambiente, educaÃ§Ã£o e muito mais. Agora, com uma 

ediÃ§Ã£o online, inteiramente grÃ¡tis para os assinantes da ediÃ§Ã£o impressa. 30 anos de 
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Faro: â??A PeregrinaÃ§Ã£o e a PeregrinaÃ§Ã£o 
de FernÃ£o Mendes Pintoâ?  apresenta-se na 
LeYa no PÃ¡tio 

A Livraria LeYa no PÃ¡tio, em Faro, vai ser 
palco da apresentaÃ§Ã£o do novo livro 
(ensaio) de AntÃ³nio Rosa Mendes â??A 
PeregrinaÃ§Ã£o e a PeregrinaÃ§Ã£o de 
FernÃ£o Mendes Pintoâ? ,  na quinta-feira, 
28 de julho, Ã s 18h30. 

No ano em que se celebram 500 anos sobre o
nascimento do famoso aventureiro, explorador
e cronista portuguÃªs ,  Ã©   publicado este
e n s a i o ,  q u e  i n t e r p r e t a  a  o b r a  â? ?  â??
PeregrinaÃ§Ã£oâ?  â?? e vida de FernÃ£o
Mendes Pinto, Ã  luz da histÃ³ria das ideias.  
 
O l ivro serÃ¡ apresentado na livraria antes
conhecida como PÃ¡tio de Letras, por JoÃ£o
Carlos Carvalho, do departamento de lÃnguas
e literatura da Universidade do Algarve (UAlg). 
 

AntÃ³nio Rosa Mendes, alÃ©m de licenciado em Direito, Ã© Doutorado em
HistÃ³ria, professor no departamento de HistÃ³ria, Arqueologia e PatrimÃ³nio
da UAlg e diretor da Biblioteca Central da UAlg.  
 
Coordena o Mestrado em HistÃ³ria do Algarve e o Centro de Estudos de
PatrimÃ³nio e HistÃ³ria do Algarve (CEPHA).  
 
Foi presidente de Faro Capital Nacional da Cultura 2005.  

26 de Julho de 2011 | 11:58

elisabete rodrigues   

PeregrinaÃ§Ã£o de AntÃ³nio 

Rosa Mendes

Ver Fotos »

E-mail

Senha

 

Recuperar senha

Ainda nÃ£o se registou? 

Subscreva a nossa newsletter e 

receba as notÃcias na sua caixa 

de correio.

Ainda nÃ£o subscreveu? 

EdiÃ§Ã£o nÂº  1768 

Todas as ediÃ§Ãµes » 

Recorde de participaÃ§Ãµes na 

30Âª ConcentraÃ§Ã£o Motard 

de Faro 

Benfica volta a vencer o 

Torneio do Guadiana 

VoluntÃ¡rios dÃ£o vida a mais 

uma campanha do Banco 

Alimentar 

Todas as galerias » 

NÃ£o se encontra inquÃ©rito 

activo.

Ver resultados »

Para quem gosta de saber tudo.

Com 30 anos de vida, o barlavento Ã© hoje uma referÃªncia no Algarve. Sempre no caminho da 

verdade. Sempre directo ao que interessa. Conta tim-tim por tim-tim o que precisa de saber sobre 

polÃtica, desporto, economia, cultura, ambiente, educaÃ§Ã£o e muito mais. Agora, com uma 

ediÃ§Ã£o online, inteiramente grÃ¡tis para os assinantes da ediÃ§Ã£o impressa. 30 anos de 

Algarve num sÃ³ jornal.

Assine o barlavento

por apenas 30 € anuais

 

Contacte o barlavento  |  Publicidade  |  NÃ³s  |  Ficha TÃ©cnica  |  Assine o barlavento   |  Newsletter   |  PolÃtica de Privacidade

© MediregiÃ£o - EdiÃ§Ã£o e DistribuiÃ§Ã£o de PublicaÃ§Ãµes, Lda 

website e-solutions

Página 76



Barlavento.pt   País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Online

  Pag.: 1 de 2ID: 36696464 26-07-2011

 

 

 Procurar     denota conteÃºdo de acesso restrito Favorito      TerÃ§a-feira, 26 de Julho de 2011 

Home 

PolÃtica 

Economia

Regional

Desporto

Cultura

EducaÃ§Ã£o 

Gramofone

Todas as secÃ§Ãµes »  

ManutenÃ§Ã£o Geral 

OrÃ§amentos GrÃ¡tis 

ManutenÃ§Ã£o geral da 

sua casa 

ImobiliÃ¡rio 

Vende-se MORADIA - 

geminada T3 - Pateiro - 

Parchal

Emprego

Precisa-se 

FarmacÃªutico para dar 

formaÃ§Ã£o 

Mais classificados »
Como fazer um anÃºncio 

classificado » 

Algarve

Agenda Cultural

PrÃ³ximos eventos »  

FarmÃ¡cias 

Tabela de marÃ©s

Restaurante do mÃªs: 

Â«CasavostraÂ» e 

Â«AlquatroÂ», em 

Almancil

Mais restaurantes » 

Legislativas 2011 

Imigrantes de 

Sucesso 

PREAA 

Presidenciais 2011 

Gripe A 

Todos os temas » 

Desporto

AssociaÃ§Ã£o AcadÃ©mica da UAlg conquista 
organizaÃ§Ã£o de cinco Campeonatos Nacionais 
UniversitÃ¡rios 

A AssociaÃ§Ã£o AcadÃ©mica da 
Universidade do Algarve, atravÃ©s do seu 
ServiÃ§o Social de Desporto, anunciou hoje 
ter conquistado para a regiÃ£o a 
organizaÃ§Ã£o de Campeonatos Nacionais 
UniversitÃ¡rios em cinco modalidades, no ano
letivo de 2011/2012. 

Futebol de 11, Xadrez, Bodyboard, Voleibol de
Praia e Karting sÃ£o as modalidades onde as
candidaturas da AAUAlg foram aceites, estando
ainda em apreciaÃ§Ã£o outra na Ã¡rea do surf. 
 
Depois de, no Ãºltimo ano letivo, ter organizado

trÃªs iniciativas, para o prÃ³ximo ano, a academia algarvia, seguindo os
pressupostos da FederaÃ§Ã£o AcadÃ©mica de Desporto UniversitÃ¡rio,
apresentou candidaturas Ã    organizaÃ§Ã£o  d e  v Ã¡r ias at ividades do
CalendÃ¡rio Competitivo. 
 
Segundo a AAUAlg, Â«as conquistas da academia algarvia resultaram de
diversas parcerias estabelecidas com entidades pÃºblicas e privadas da
regiÃ£o algarviaÂ». 
 
Assim, o Torneio de Apuramento - Campeonato Nacional UniversitÃ¡rio de
Futebol 11 (Masculino) terÃ¡ lugar de 9 a 11 de novembro, no Complexo
Municipal da Penha e Campo Municipal Horta da Areia, em Faro, tendo como
parceira a CÃ¢mara Municipal da capital algarvia.  
 
Os Campeonatos Nacionais UniversitÃ¡rios de Xadrez RÃ¡pidas Equipas
(Mistas) de Xadrez RÃ¡pidas Individual (Mistas) estÃ£o marcados para 28 a 30
de novembro, e vÃ£o decorrer na Sala Polivalente da AAUAlg, no Instituto
Superior de Engenharia da Universidade do Algarve, em Faro, numa parceria
com a Academia de Xadrez do Algarve. 
 
Quanto ao Campeonato Nacional UniversitÃ¡rio Bodyboard (Feminino e
Masculino), que irÃ¡ decorrer a 31 de marÃ§o e 1 de abril, na Praia de Faro, foi
estabelecida uma parceria com a Academia de Bodyboard de Faro. 
 
O Campeonato Nacional UniversitÃ¡r io Voleibol de Praia (Masculino e
Feminino) - 3Âª Etapa, marcado para 14 e15 de maio, na Ã rea Desportiva da
Praia da Rocha, tem como parceira a CÃ¢mara Municipal de PortimÃ£o. 
 
Finalmente, o Campeonato Nacional UniversitÃ¡rio Karting (Masculino e
Feminino), que vai ter lugar no dia 9 de maio, no KartÃ³dromo Internacional do
Algarve, em PortimÃ£o, conta com a parceria do AutÃ³dromo Internacional do
Algarve. 
 
A candidatura referente ao Campeonato Nacional UniversitÃ¡rio de Surf
(Feminino e Masculino) continua em apreciaÃ§Ã£o, enquanto as propostas
de Futsal (Feminino) e Futebol de 7 nÃ£o foram aceites, em benefÃcio de
outras entidades de ensino superior que tambÃ©m apresentaram as suas
candidaturas. 
 
Em setembro prÃ³ximo finda o prazo das candidaturas Ã  organizaÃ§Ã£o de
outras modalidades, e a AAUAlg revela que prevÃª apresentar mais trÃªs
candidaturas, devido ao Â«sucesso de contactos efetuadosÂ». 
 

Â«Este Ã© o resultado atual de um plano que pretende ser consolidado ao
longo dos anos, promovendo, por um lado, o reconhecimento nacional da
instituiÃ§Ã£o  n a  o r g a n i z a Ã§Ã£o  d e s t a s  i n i c i a t i v a s ,  a s s i m  c o m o  o
decrÃ©sc imo das despesas f inancei ras na par t ic ipaÃ§Ã£o ne las Â»,
acrescenta a AssociaÃ§Ã£o AcadÃ©mica.  
 

Ã? que, explica, se estas provas se realizassem Â«noutro qualquer local ou
regiÃ£o, isso representar ia para a AAUAlg as normais despesas de
representaÃ§Ã£oÂ».  
 
A AssociaÃ§Ã£o chama ainda a atenÃ§Ã£o para Â«a mais-valia resultante da
presenÃ§a prevista de aproximadamente 400 participantes, entre tÃ©cnicos,
dirigentes e atletas, representantes das diversas academias nacionais, na
totalidade das atividades conquistadas, o que representa mais um impulso
econÃ³mico para o comÃ©rcio local nas datas agendadas de realizaÃ§Ã£o
das provasÂ». 
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UAlg em workshop internacional sobre boas práticas de cooperativismo no espaço mediterrânico

Escrito por CienciaPT    

26-Jul-2011 

UAlg participou em workshop internacional sobre boas práticas de cooperativismo no espaço
mediterrânico 

  

“Rumo a uma Comunidade Mediterrânica para o Sector Cooperativo”  serviu de mote para o workshop internacional que se
realizou em Barcelona, no passado dia 20 de Julho, no âmbito do projecto ICS  – as PME e a Economia Cooperativa para o
Desenvolvimento Local. A Universidade do Algarve participou nesta iniciativa, cujo principal objectivo foi dar a conhecer boas
práticas de cooperativismo no espaço mediterrânico. 

  

   

 
Foram apresentados treze casos de sucesso de regiões de Espanha, França, Grécia, Itália e Portugal, entre eles a Associação Casas Brancas, que participou neste
workshop a convite do CRIA. Marta Cabral, representante desta associação que promove o turismo rural na costa alentejana e vicentina, salientou a importância de se
“sair do território” e “conhecer outros exemplos de boas práticas de associativismo e cooperativismo” no sector onde opera, reconhecendo que nem sempre isso tem
sido possível. 
 
O workshop permitiu ainda evidenciar diferenças significativas entre as estruturas do sector cooperativo nos países mediterrânicos, em termos de dimensão, poder e
formas de organização. Dos vários casos apresentados, destacam-se os seguintes: 
 
•    Legapesca - Actualmente a primeira associação de cooperativas em Itália, com 414 mil funcionários e 7,7 milhões de membros. 
  
•    “Manzanilla Olive” - Cooperativa espanhola de segundo grau. Agrega 8 cooperativas e uma sociedade agrária de transformação, reúne 5.507 produtores e
representa cerca de 20% da produção mundial de azeitona “manzanilla”. 
  
•    Oxalis Scop - Cooperativa francesa, de produção anónima, com capital variável. É uma empresa que tem a particularidade de pertencer maioritariamente aos seus
assalariados. Reúne 78 associados, dos quais 43 assalariados. 
  
•    Apeiros Gaea – Pequena cooperativa grega que reúne produtos agrícolas “bio”, de pequenos produtores da região de Epirus. 
  
•    Casas Brancas – Associação de turismo rural na costa alentejana e vicentina. Tem actualmente 54 sócios, incluindo unidades de alojamento, restaurantes e animação
turística. Privilegia a qualidade no turismo da região. (Mais informações em www.casasbrancas.pt) 
  
  
O projecto ICS é co-financiado pelo programa de Cooperação MED, em que a Universidade do Algarve participa como parceiro através do CRIA – Divisão de
Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia. As actividades do projecto incluem mais workshops temáticos, mesas-redondas e planos de acção regionais para a
‘clusterização’ das cooperativas MED. 
  
O workshop incluiu ainda uma actividade de “speed dating”, permitindo a troca de impressões entre os participantes e o fomento de contactos e oportunidades de
negócio para o futuro. 
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Timor-LesteMoçambiqueAngolaCabo Verde

Lisboa, 26 jul (Lusa) -- O investigador da Universidade do Algarve Manuel Margarido Tão considerou hoje 

que a redução de passageiros no transporte ferroviário em Portugal "não tem paralelo na Europa", 

lembrando que "até redes como a da Grécia apresentam aumento de passageiros".

O especialista da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, que falava durante uma audição 

pública parlamentar promovida pelo Partido Ecologista 'Os Verdes' (PEV) sobre o setor ferroviário, criticou 

a falta de investimento no transporte ferroviário em Portugal e apresentou alguns dados que mostram 

que, entre 1989 e 2009, o transporte de passageiros baixou 42 por cento em Portugal.

Para comparar o investimento nos últimos anos em Portugal na construção de autoestradas, em 

detrimento do investimento no setor ferroviário, Manuel Margarido Tão indicou que a densidade da rede 

ferroviária a nível nacional é de 31 metros de linha por quilómetro quadrado(Km2), um valor abaixo da 

média europeia, que se situa nos 47 metros de linha/Km2.
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Lisboa, 26 jul (Lusa) -- O investigador da Universidade do Algarve Manuel Margarido Tão considerou hoje 

que a redução de passageiros no transporte ferroviário em Portugal "não tem paralelo na Europa", 

lembrando que "até redes como a da Grécia apresentam aumento de passageiros".

O especialista da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, que falava durante uma audição 

pública parlamentar promovida pelo Partido Ecologista 'Os Verdes' (PEV) sobre o setor ferroviário, criticou 

a falta de investimento no transporte ferroviário em Portugal e apresentou alguns dados que mostram 

que, entre 1989 e 2009, o transporte de passageiros baixou 42 por cento em Portugal.

Para comparar o investimento nos últimos anos em Portugal na construção de autoestradas, em 

detrimento do investimento no setor ferroviário, Manuel Margarido Tão indicou que a densidade da rede 

ferroviária a nível nacional é de 31 metros de linha por quilómetro quadrado(Km2), um valor abaixo da 
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combate a incêndio que lavra há mais de seis 
horas. 

18:25 - Justiça: Sindicato de investigadores da PJ 
cancela greve e inicia negociações depois de se 
reunir com a ministra 

18:21 - Incêndios: Investimento no dispositivo de 
74,8 milhões de euros mas OE previa 130 milhões - 
Miguel Macedo 

18:19 - Bulgária: Governo sobrevive a terceira 
moção de censura 

18:15 - Penafiel: Acidente em pirotecnia provoca 
dois feridos, desconhece-se a gravidade 

18:13 - Automóvel: Lucro consolidado da Faurecia 
aumenta 82% no 1.º semestre para 186 ME 

18:13 - Cultura: "Portugal tem um excesso de 
equipamentos culturais", diz secretário de Estado 
da Cultura 

18:12 - Media: Grupo Media Capital fecha semestre
com lucros de 9,8 milhões de euros 

18:04 - Cultura: Escola de dança na CNB será 
solução para bailarinos inativos, sugere Secretário 
de Estado 

18:00 - Conjuntura: IDE mundial caiu em 2010, 
mas deverá recuperar este ano - ONU 

18:00 - Açores: Cientistas descobrem novos s ítios 
e organismos nas fontes hidrotermais de 
profundidade no oceano 

17:57 - Automóvel: Integração com Chrysler faz 
crescer lucros da Fiat 

17:47 - Transporte ferroviário: Cidadãos e 
sindicatos unidos por maior aposta no setor para 
melhor mobilidade e redução do défice 

17:46 - Telecom: PT está "mais exposta" com fim 
da 'golden share' - Henrique Granadeiro 

17:39 - Ciências Sociais: Prémio CES distingue 
brasileiro e portuguesa 
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Rede ferroviária portuguesa

 

Portugal poderá ser obrigado a investir de novo na rede ferroviária, em nome da competitividade

económica. Declarações do investigador, Manuel Margarido Tão,

da Universidade do Algarve.
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UAlg: Associação Académica atrai provas desportivas nacionais para o Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/07/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=46712

 

26-07-2011 7:50:00

 

 Do futebol ao xadrez, passando pelo body board, karting e voleibol de praia, os campeonatos

nacionais universitários destas modalidades vão realizar-se em diversas localidades do Algarve. Na

calha estão mais três candidaturas.

 

 Depois de um período de sufoco financeiro, em que foi equacionada a hipótese de despedimentos nos

serviços proporcionados pela Associação Académica da Universidade do Algarve, a Federação

Académica de Desporto Universitário aceitou as candidaturas do Serviço Social de Desporto da

acadeimia para o ano letivo 2011/12.

 

 O Calendário competitivo conta agora com cinco campeonatos cujas provas terão lugar em diversas

localidades do Algarve, em função das "parcerias estabelecidas com entidades públicas e privadas da

região algarvia",explica a AAUAlg em comunicado.

 

 O Campeonato Nacional Universitário de Futebol 11 (Masculino) é o primeiro evento com o primeiro

Torneio a contar para o apuramento a ter lugar entre 9 e 11 de novembro de 2011 vai realizar-se no

Complexo Municipal da Penha e Campo Municipal Horta da Areia em Faro, numa parceira com a

autarquia local.

 

 No xadrez, o Campeonato Nacional Universitário de equipas e individual está marcado para os dias 28

a 30 de novembro de 2012, tendo como parceiro estratégico a Academia de Xadrez do Algarve.

 

 A Academia de Bodyboard de Faro é, por sua vez, a parceira da AAUAlg no Campeonato Nacional

Universitário Bodyboard feminino e masculino, agendado para 31 de março e 01 de abril de 2012, na

praia da ilha.

 

 Campeonatos de voleibol e karting disputam-se em Portimão

 

 Já a 3.ª Etapa do Campeonato Nacional Universitário Voleibol de Praia (Masculino e Feminino) terá
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lugar na Área desportiva da Praia da Rocha, a 14 e15 de maio de 2012.

 

 O Kartódromo Internacional do Algarve acolhe por sua vez o Campeonato Nacional Universitário

Karting (Masculino e Feminino) a 09 de Maio de 2012.

 

 Ambas as competições têm o apoio da Câmara Municipal de Portimão e a última a parceria do

Autódromo Internacional do Algarve.

 

 Mais 3 candidaturas na calha

 

 A candidatura do Campeonato Nacional Universitário Surf (Feminino e Masculino), continua em

apreciação, para além das propostas de Futsal (Feminino) e Futebol de 7 que não foram aceites em

benefício de outras entidades de ensino superior que também apresentaram as suas candidaturas,

adianta a AAUAlg.

 

 Em setembro próximo finda o prazo das candidaturas à organização de outras modalidades, onde a

AAUALG prevê apresentar mais três candidaturas.

 

 Pelas contas da AAUALg, esta aposta na vertente de competição do desporto universitário é uma

mais-valia resultante da presença prevista de aproximadamente 400 participantes entre técnicos,

dirigentes e atletas representantes das diversas academias nacionais, na totalidade das atividades

conquistadas.

 

 Além de atrair para a região estas provas que na opinião da academia da universidade "representam

mais um impulso económico para o comércio local nas datas agendadas de realização das provas", o

facto de as equipas algarvias não se deslocarem para participar nas provas constitui também "um

decréscimo das despesas financeiras na participação das mesmas".
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Portugal disputa Olimpíadas
da Informática na Tailândia
QUATRO JOVENS portugueses dispu-
tam, até à próxima sexta-feira, na Tai-
lândia, as Olimpíadas Internacionais
de Informática. Além do vencedor das
Olimpíadas Nacionais de Informática
Rodrigo Gomes, aluno do 12.º ano da
Escola Secundária Vitorino Nemésio
(Praia da Vitória, Ilha Terceira, Aço-
res), a equipa das quinas integra Pe-
dro Paredes, do 11.º ano da Escola Se-
cundária Avelar Brotero (Coimbra),
Mauro Mesquita, do 11.º ano da Esco-
la Secundária Eça de Queirós (Póvoa
de Varzim) e Afonso Santos, aluno do
9.º ano da Escola Técnica e Liceal de
Santo António do Estoril.

As Olimpíadas internacionais des-
tinam-se a estudantes do ensino se-
cundário de todo o mundo, num de-
safio que visa promover o gosto pela
linguagem informática e constituir
um ponto de encontro entre profes-
sores e alunos de forma a provarem
o domínio pelas TIC.

O grupo português foi selecciona-
do na final das Olimpíadas Nacionais
de Informática, que decorreu no fi-
nal de Maio, no Departamento de Ci-
ência de Computadores da Faculdade
de Ciências da Universidade do Por-
to.

As Olimpíadas Nacionais de Infor-

mática são promovidas e organiza-
das pela APDSI – Associação para a
Promoção e Desenvolvimento da So-
ciedade da Informação, em parceria
com o departamento de Ciência de
Computadores da Faculdade de Ciên-
cias da Universidade do Porto e com
o Departamento de Engenharia Elec-
trónica e Informática da Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universi-
dade do Algarve.

A edição deste ano tem o apoio da
Fundação para a Ciência e Tecnolo-
gia, Fundação Calouste Gulbenkian,
Delta Cafés, Porto Editora e FCA – Li-
vros de Informática.
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OJE

Quatro jovens portugueses disputam, até à próxima sexta-feira, na Tailândia, as 
Olimpíadas Internacionais de Informática.
 

Além do vencedor das Olimpíadas Nacionais de Informática Rodrigo Gomes, aluno do 
12.º ano da Escola Secundária Vitorino Nemésio (Praia da Vitória, Ilha Terceira, 
Açores), a equipa das quinas integra Pedro Paredes, do 11.º ano da Escola Secundária 
Avelar Brotero (Coimbra), Mauro Mesquita, do 11.º ano da Escola Secundária Eça de 
Queirós (Póvoa de Varzim) e Afonso Santos, aluno do 9.º ano da Escola Técnica e 
Liceal de Santo António do Estoril.

As Olimpíadas internacionais destinam-se a estudantes do ensino secundário de todo 
o mundo, num desafio que visa promover o gosto pela linguagem informática e 
constituir um ponto de encontro entre professores e alunos de forma a provarem o 
domínio pelas TIC.

O grupo português foi seleccionado na final das Olimpíadas Nacionais de Informática, 
que decorreu no final de Maio, no Departamento de Ciência de Computadores da 
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.

As Olimpíadas Nacionais de Informática são promovidas e organizadas pela APDSI - 
Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação, em 
parceria com o departamento de Ciência de Computadores da Faculdade de Ciências 
da Universidade do Porto e com o Departamento de Engenharia Electrónica e 
Informática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve.

A edição deste ano tem o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia, Fundação 
Calouste Gulbenkian, Delta Cafés, Porto Editora e FCA - Livros de Informática. 

Portugueses disputaml 
Olimpíadas de Informática na 
Tailândia 
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Região Sul > Cultura > Notícia

Faro: António Rosa Mendes apresenta novo livro na LeYa no Pátio
A livraria LeYa no Pátio, em Faro, vai ser palco da apresentação do novo livro de António Rosa Mendes, «A 'Peregrinação' e a Peregrinação de Fernão Mendes Pinto», marcada para quinta feira, 28, às 18:30 

horas. 

No ano em que se celebram 500 anos sobre o nascimento do famoso aventureiro, explorador e cronista português, é publicado este ensaio, que interpreta a obra ? «Peregrinação» ? e vida de Fernão Mendes 

Pinto, à luz da história das ideias. 

O livro será apresentado por João Carlos Carvalho, do departamento de L ínguas e Literatura da Universidade do Algarve (UAlg). 

António Rosa Mendes, além de licenciado em Direito, é doutorado em História, professor no departamento de História, Arqueologia e Património da UAlg e diretor da Biblioteca Central da UAlg. 

Coordena o mestrado em História do Algarve e o Centro de Estudos de Património e História do Algarve (CEPHA). Foi presidente de Faro, Capital Nacional da Cultura 2005. 

EP / RS
09:49 terça-feira, 26 julho 2011 

Página 87



Algarve Central Online (A)   País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Online

  Pag.: 1 de 3ID: 36697556 26-07-2011

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Nome *

Email *

Website

   

online advertising 

Calendário Desportivo Universitário 
2011/12

A Associação Académica da Universidade do Algarve, através do seu Serviço Social de Desporto tem desenvolvido 

uma estratégia de crescimento contínuo na organização de actividades competitivas universitárias nacionais. Depois 

de no ano lectivo 2010/2011ter organizado três iniciativas, no próximo ano lectivo a academia algarvia seguindo os 

pressupostos da Federação Académica de Desporto Universitário, apresentou várias candidaturas à organização de 

várias actividades do Calendário Competitivo.

Ao todo foram 5 candidaturas que tiveram resposta positiva, da avaliação realizada pela federação responsável. As 

conquistas da academia algarvia resultaram de diversas parcerias estabelecidas com entidades públicas e privadas da 

região algarvia, a saber:

∙ Torneio de Apuramento – Campeonato Nacional Universitário de Futebol 11 (Masculino) – 1.º Torneio 09 a 
11 de Novembro de 2011

Local de realização: Complexo Municipal da Penha e Campo Municipal Horta da Areia – Faro 

Parceria: Câmara Municipal de Faro

∙ Campeonato Nacional Universitário Xadrez Rápidas Equipas (Mistas) & Campeonato Nacional Universitário 
Xadrez Rápidas Individual (Mistas) – 28 a 30 de Novembro de 2012 

Local de realização: Sala Polivalente AAUALG, Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve

Parceria: Academia de Xadrez do Algarve

∙ Campeonato Nacional Universitário Bodyboard (Feminino e Masculino) – 31 de Março e 01 de Abril de 2012 

Local de realização: Praia de Faro

Parceria: Academia de Bodyboard de Faro

∙ Campeonato Nacional Universitário Voleibol de Praia (Masculino e Feminino) – 3.ª Etapa 14 e15 de Maio de 
2012

Local de realização: Área Desportiva da Praia da Rocha, Portimão

Parceria: Câmara Municipal de Portimão

∙ Campeonato Nacional Universitário Karting (Masculino e Feminino) – 09 de Maio de 2012. 

Local de realização: Kartódromo Internacional do Algarve, Portimão

Parceria: Autódromo Internacional do Algarve

A candidatura do Campeonato Nacional Universitário Surf (Feminino e Masculino), continua em apreciação, para 

além das propostas de Futsal (Feminino) e Futebol de 7 que não foram aceites em benefício de outras entidades de 

ensino superior que também apresentaram as suas candidaturas.

Em Setembro próximo finda o prazo das candidaturas à organização de outras modalidades, onde a AAUALG 

decorrente do sucesso de contactos efectuados prevê apresentar mais três candidaturas.

Este é o resultado actual de um plano pretende ser consolidado ao logo dos anos, promovendo por um lado o 

reconhecimento nacional da instituição na organização destas iniciativas, assim como o decréscimo das despesas 

financeiros na participação das mesmas, que caso se realizassem noutro qualquer local ou região, representaria para 

a AAUALG as normais despesas de representação. Realce ainda para a mais-valia resultante da presença prevista de 

aproximadamente 400 participantes entre técnicos, dirigentes e atletas representantes das diversas academias 

nacionais, na totalidade das actividades conquistadas, o que representa mais um impulso económico para o 

comércio local nas datas agendadas de realização das provas.
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CALENDÁRIO DE EVENTOS NO ALGARVE 

Julho 2011
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« Jun  Ago »

AGENDA DE EVENTOS  

28 de Julho de 2011: 

Programa: Festival Internacional de Jazz de 
Loulé 2011 (22:00)  

29 de Julho de 2011: 

‘Sarruga Insects’ em Olhão (21:00)  

Digressão do “Canto Nono” de Luís Vaz de 
Camões (fotos) (22:00)  

Caballux: Gala Equestre (22:00)  

30 de Julho de 2011: 

24º Festival de Folclore das Barrosas (17:00)  

Tocándar: Rtimos nas ruas de Aljezur e 
Monchique (21:00)  

31 de Julho de 2011: 

HYUNDAI WINDSURF POR 2011 (11:00)  

4 de Agosto de 2011: 

Digressão do “Canto Nono” de Luís Vaz de 
Camões (fotos) (22:00)  

5 de Agosto de 2011: 

Concerto: Tereza Salgueiro no Convento das 
Bernardas (22:00)  

7 de Agosto de 2011: 

35.ª Feira do Livro da Cidade de Faro (19:00)  
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Calendário Desportivo Universitário 
2011/12

A Associação Académica da Universidade do Algarve, através do seu Serviço Social de Desporto tem desenvolvido 

uma estratégia de crescimento contínuo na organização de actividades competitivas universitárias nacionais. Depois 

de no ano lectivo 2010/2011ter organizado três iniciativas, no próximo ano lectivo a academia algarvia seguindo os 

pressupostos da Federação Académica de Desporto Universitário, apresentou várias candidaturas à organização de 

várias actividades do Calendário Competitivo.

Ao todo foram 5 candidaturas que tiveram resposta positiva, da avaliação realizada pela federação responsável. As 

conquistas da academia algarvia resultaram de diversas parcerias estabelecidas com entidades públicas e privadas da 

região algarvia, a saber:

∙ Torneio de Apuramento – Campeonato Nacional Universitário de Futebol 11 (Masculino) – 1.º Torneio 09 a 
11 de Novembro de 2011

Local de realização: Complexo Municipal da Penha e Campo Municipal Horta da Areia – Faro 

Parceria: Câmara Municipal de Faro

∙ Campeonato Nacional Universitário Xadrez Rápidas Equipas (Mistas) & Campeonato Nacional Universitário 
Xadrez Rápidas Individual (Mistas) – 28 a 30 de Novembro de 2012 

Local de realização: Sala Polivalente AAUALG, Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve

Parceria: Academia de Xadrez do Algarve

∙ Campeonato Nacional Universitário Bodyboard (Feminino e Masculino) – 31 de Março e 01 de Abril de 2012 

Local de realização: Praia de Faro

Parceria: Academia de Bodyboard de Faro

∙ Campeonato Nacional Universitário Voleibol de Praia (Masculino e Feminino) – 3.ª Etapa 14 e15 de Maio de 
2012

Local de realização: Área Desportiva da Praia da Rocha, Portimão

Parceria: Câmara Municipal de Portimão

∙ Campeonato Nacional Universitário Karting (Masculino e Feminino) – 09 de Maio de 2012. 

Local de realização: Kartódromo Internacional do Algarve, Portimão

Parceria: Autódromo Internacional do Algarve

A candidatura do Campeonato Nacional Universitário Surf (Feminino e Masculino), continua em apreciação, para 

além das propostas de Futsal (Feminino) e Futebol de 7 que não foram aceites em benefício de outras entidades de 

ensino superior que também apresentaram as suas candidaturas.

Em Setembro próximo finda o prazo das candidaturas à organização de outras modalidades, onde a AAUALG 

decorrente do sucesso de contactos efectuados prevê apresentar mais três candidaturas.

Este é o resultado actual de um plano pretende ser consolidado ao logo dos anos, promovendo por um lado o 

reconhecimento nacional da instituição na organização destas iniciativas, assim como o decréscimo das despesas 

financeiros na participação das mesmas, que caso se realizassem noutro qualquer local ou região, representaria para 

a AAUALG as normais despesas de representação. Realce ainda para a mais-valia resultante da presença prevista de 

aproximadamente 400 participantes entre técnicos, dirigentes e atletas representantes das diversas academias 

nacionais, na totalidade das actividades conquistadas, o que representa mais um impulso económico para o 

comércio local nas datas agendadas de realização das provas.
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« Jun  Ago »

AGENDA DE EVENTOS  

28 de Julho de 2011: 

Programa: Festival Internacional de Jazz de 
Loulé 2011 (22:00)  

29 de Julho de 2011: 

‘Sarruga Insects’ em Olhão (21:00)  

Digressão do “Canto Nono” de Luís Vaz de 
Camões (fotos) (22:00)  

Caballux: Gala Equestre (22:00)  

30 de Julho de 2011: 

24º Festival de Folclore das Barrosas (17:00)  

Tocándar: Rtimos nas ruas de Aljezur e 
Monchique (21:00)  

31 de Julho de 2011: 

HYUNDAI WINDSURF POR 2011 (11:00)  

4 de Agosto de 2011: 

Digressão do “Canto Nono” de Luís Vaz de 
Camões (fotos) (22:00)  

5 de Agosto de 2011: 

Concerto: Tereza Salgueiro no Convento das 
Bernardas (22:00)  

7 de Agosto de 2011: 

35.ª Feira do Livro da Cidade de Faro (19:00)  
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Calendário Desportivo Universitário 
2011/12

A Associação Académica da Universidade do Algarve, através do seu Serviço Social de Desporto tem desenvolvido 

uma estratégia de crescimento contínuo na organização de actividades competitivas universitárias nacionais. Depois 

de no ano lectivo 2010/2011ter organizado três iniciativas, no próximo ano lectivo a academia algarvia seguindo os 

pressupostos da Federação Académica de Desporto Universitário, apresentou várias candidaturas à organização de 

várias actividades do Calendário Competitivo.

Ao todo foram 5 candidaturas que tiveram resposta positiva, da avaliação realizada pela federação responsável. As 

conquistas da academia algarvia resultaram de diversas parcerias estabelecidas com entidades públicas e privadas da 

região algarvia, a saber:

∙ Torneio de Apuramento – Campeonato Nacional Universitário de Futebol 11 (Masculino) – 1.º Torneio 09 a 
11 de Novembro de 2011

Local de realização: Complexo Municipal da Penha e Campo Municipal Horta da Areia – Faro 

Parceria: Câmara Municipal de Faro

∙ Campeonato Nacional Universitário Xadrez Rápidas Equipas (Mistas) & Campeonato Nacional Universitário 
Xadrez Rápidas Individual (Mistas) – 28 a 30 de Novembro de 2012 

Local de realização: Sala Polivalente AAUALG, Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve

Parceria: Academia de Xadrez do Algarve

∙ Campeonato Nacional Universitário Bodyboard (Feminino e Masculino) – 31 de Março e 01 de Abril de 2012 

Local de realização: Praia de Faro

Parceria: Academia de Bodyboard de Faro

∙ Campeonato Nacional Universitário Voleibol de Praia (Masculino e Feminino) – 3.ª Etapa 14 e15 de Maio de 
2012

Local de realização: Área Desportiva da Praia da Rocha, Portimão

Parceria: Câmara Municipal de Portimão

∙ Campeonato Nacional Universitário Karting (Masculino e Feminino) – 09 de Maio de 2012. 

Local de realização: Kartódromo Internacional do Algarve, Portimão

Parceria: Autódromo Internacional do Algarve

A candidatura do Campeonato Nacional Universitário Surf (Feminino e Masculino), continua em apreciação, para 

além das propostas de Futsal (Feminino) e Futebol de 7 que não foram aceites em benefício de outras entidades de 

ensino superior que também apresentaram as suas candidaturas.

Em Setembro próximo finda o prazo das candidaturas à organização de outras modalidades, onde a AAUALG 

decorrente do sucesso de contactos efectuados prevê apresentar mais três candidaturas.

Este é o resultado actual de um plano pretende ser consolidado ao logo dos anos, promovendo por um lado o 

reconhecimento nacional da instituição na organização destas iniciativas, assim como o decréscimo das despesas 

financeiros na participação das mesmas, que caso se realizassem noutro qualquer local ou região, representaria para 

a AAUALG as normais despesas de representação. Realce ainda para a mais-valia resultante da presença prevista de 

aproximadamente 400 participantes entre técnicos, dirigentes e atletas representantes das diversas academias 

nacionais, na totalidade das actividades conquistadas, o que representa mais um impulso económico para o 

comércio local nas datas agendadas de realização das provas.
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‘Sarruga Insects’ em Olhão (21:00)  

Digressão do “Canto Nono” de Luís Vaz de 
Camões (fotos) (22:00)  

Caballux: Gala Equestre (22:00)  

30 de Julho de 2011: 

24º Festival de Folclore das Barrosas (17:00)  

Tocándar: Rtimos nas ruas de Aljezur e 
Monchique (21:00)  

31 de Julho de 2011: 

HYUNDAI WINDSURF POR 2011 (11:00)  

4 de Agosto de 2011: 

Digressão do “Canto Nono” de Luís Vaz de 
Camões (fotos) (22:00)  

5 de Agosto de 2011: 

Concerto: Tereza Salgueiro no Convento das 
Bernardas (22:00)  

7 de Agosto de 2011: 

35.ª Feira do Livro da Cidade de Faro (19:00)  

  Search & Hit Enter

PESQUISAR TAG ’S 

Allgarve Animação Arte 

Artesanato Carnaval Cinema Clássica 

Competições Concertos Concursos 

Cultura  Dança Desporto  

Exposições Fado Feiras Festas 

Festivais Festival Med Fotografia Galeria 

Gastronomia História Imagens Jazz 

Literatura MAG Media Motores Música 

no Palco  Performance Pintura POP 

Programa reggae Regional Report 

Rock Teatro Turismo TV (Tube) Video 

Workshops / Conferências World 
Music

ADS 

Adicione o seu site / empresa ao 

ALGARVE CENTRAL .Net 

Eventos / Cultura / Animação / Artes / 
Desportos...

O Melhor da região On Line 24 Horas 

l contacto: ads@algarvecentral.net 

(A) JUNTA-TE NO FACEBOOK 

"Algarve Central" no Facebook  

SUBSCREVER (A) NEWSLETTER  

Escreve aqui o email:

Delivered by FeedBurner (A) sujeito a 
confirmação por mail.

Subscribe

FOTOS & CENAS PUBLICADAS 

  

(A) MAG ON LINE DESDE MARÇO DE 2008 

 

 
 

Copyright © 2011 (A) Algarve Central . All Rights Reserved.

Magazine Basic theme designed by Themes by bavotasan.com.

Powered by WordPress . 

  

  

  

  

  

  

HOME (A) GALERIA FOTOGRÁFICA (A) MAPA DO ALGARVE CARLOS VILA: DESENHO E PINTURA CONTACTOS 

Albufeira Alcoutim Aljezur Castro Marim Faro Lagoa Lagos Loulé Monchique Olhão Portimão São Brás de Alportel

Silves Tavira Vila do Bispo Vila Real de Santo António

Página 90



DiáriOnline Algarve Online   País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Online

  Pag.: 1 de 1ID: 36698941 26-07-2011

Director: José Mateus Moreno

Chefe de Redacção: Natália L. Moreno 

 

Região Sul > Desporto > Notícia

AAUAlg conquista organização de cinco campeonatos nacionais universitários no próximo ano 

letivo
A Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg), através do seu serviço social de Desporto, obteve resposta positiva a cinco candidaturas de organização de campeonatos nacionais 

universitários no ano letivo de 2011/12. 

As conquistas da academia algarvia, resultado da avaliação efetuada pela Federação Académica de Desporto Universitário, envolvem diversas parcerias estabelecidas com entidades públicas e privadas da 

região algarvia. 

Entre 9 e 11 de novembro, decorre o torneio de apuramento do Campeonato Nacional Universitário de futebol 11 masculino, marcado para os campos do complexo da Penha e Horta da Areia, em Faro. 

No final do mês de novembro, entre 28 e 30, realiza-se na sala polivalente da AAUAlg, no Instituto Superior de Engenharia da UAlg, os campeonatos nacionais universitários de xadrez, nas variantes de rápidas 

equipas (mistas) e rápidas individual (mistas). 

Já em 2012, entre 31 de março e 1 de abril, a Praia de Faro acolhe o Campeonato Nacional Universitário de bodyboard, nas categorias feminino e masculino. 

O Campeonato Nacional Universitário de karting (masculino e feminino) realiza-se dia 9 de maio de 2012, no Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão. 

Por fim, também em Portimão, a Área Desportiva da Praia da Rocha acolhe a 3.ª etapa do Campeonato Nacional Universitário de voleibol de praia (masculino e feminino), dias 14 e 15 de maio do próximo ano.  

A AAUAlg refere que a candidatura do Campeonato Nacional Universitário de surf (feminino e masculino) continua em apreciação, enquanto as propostas de futsal feminino e futebol de 7 não foram aceites. 

Em setembro, conclui-se o prazo das candidaturas à organização de outras modalidades e a associação académica algarvia prevê apresentar mais três candidaturas. 

?Este é o resultado atual de um plano que pretende ser consolidado ao logo dos anos, promovendo por um lado o reconhecimento nacional da instituição na organização destas iniciativas, assim como o 

decréscimo das despesas financeiros na participação das mesmas, que caso se realizassem noutro qualquer local ou região representaria para a AAUALG as normais despesas de representação?, refere a 

associação. 

Os estudantes algarvios realçam ainda ?a mais-valia resultante da presença prevista de aproximadamente 400 participantes?, entre técnicos, dirigentes e atletas representantes das diversas academias 

nacionais, na totalidade das atividades conquistadas, ?o que representa mais um impulso económico para o comércio local nas datas agendadas de realização das provas?. 

EP / RS
15:19 ter a-feira, 26 julho 2011 
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Lusa

 

 18:50Terça feira, 26 de julho de 2011

 

 Lisboa, 26 jul (Lusa) -- O investigador da Universidade do Algarve Manuel Margarido Tão considerou

hoje que a redução de passageiros no transporte ferroviário em Portugal "não tem paralelo na

Europa", lembrando que "até redes como a da Grécia apresentam aumento de passageiros".

 

 O especialista da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, que falava durante uma

audição pública parlamentar promovida pelo Partido Ecologista 'Os Verdes' (PEV) sobre o setor

ferroviário, criticou a falta de investimento no transporte ferroviário em Portugal e apresentou alguns

dados que mostram que, entre 1989 e 2009, o transporte de passageiros baixou 42 por cento em

Portugal.

 

 Para comparar o investimento nos últimos anos em Portugal na construção de autoestradas, em

detrimento do investimento no setor ferroviário, Manuel Margarido Tão indicou que a densidade da

rede ferroviária a nível nacional é de 31 metros de linha por quilómetro quadrado(Km2), um valor

abaixo da média europeia, que se situa nos 47 metros de linha/Km2.
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Redução de passageiros no transporte ferroviário em Portugal sem paralelo na Europa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/07/2011

Meio: RTP Online

URL: http://www0.rtp.pt/noticias/?t=Reducao-de-passageiros-no-transporte-ferroviario-em-
Portugal-sem-paralelo-na-Europa.rtp&article=464687&visual=3&layout=10&tm=6

 

O investigador da Universidade do Algarve Manuel Margarido Tão considerou hoje que a redução de

passageiros no transporte ferroviário em Portugal "não tem paralelo na Europa", lembrando que "até

redes como a da Grécia apresentam aumento de passageiros".

 

 O especialista da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, que falava durante uma

audição pública parlamentar promovida pelo Partido Ecologista `Os Verdes` (PEV) sobre o setor

ferroviário, criticou a falta de investimento no transporte ferroviário em Portugal e apresentou alguns

dados que mostram que, entre 1989 e 2009, o transporte de passageiros baixou 42 por cento em

Portugal.

 

 Para comparar o investimento nos últimos anos em Portugal na construção de autoestradas, em

detrimento do investimento no setor ferroviário, Manuel Margarido Tão indicou que a densidade da

rede ferroviária a nível nacional é de 31 metros de linha por quilómetro quadrado(Km2), um valor

abaixo da média europeia, que se situa nos 47 metros de linha/Km2.
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COSIE CHERIE + LOST MICHI 
NA CASA DA BAÍA EM 
SETÚBAL 
A noite das duplas rapaz-rapariga.

Foi numa noite fria e debaixo das estrelas que os Cosie Cherie se apresentaram pela primeira 

vez ao público sadino, no passado dia 21 de Julho. No bonito claustro da Casa da Baía, a plateia 

não convencia, mas ainda assim não lhes conseguiu tirar o ânimo. Os Cosie Cherie chegaram 

silenciosos, apresentaram-se e começaram pelo princípio. «Bedtime», primeira música de “Book

of Music”, abriu as hostes. 

Um pouco intimidados pela frieza do público, lá prosseguiram, com uma simpatia invulgar e 

sempre comunicativos. Durante o concerto, uma rapariga ia desenhando - uma das artistas 

convidadas para contribuir para o art work do disco. Primeiro uma árvore, depois uma cara, 

duas mãos a carregar o peso do mundo às costas. E, tal como o desenho, também a música se foi 

colorindo. Entre as canções, os Cosie Cherie iam contando as histórias por trás delas, logo a 

quebrar o gelo com «Letter» e «Pink Ribbon Lips Like Glue», inspirado num bâton de gloss 

(como fizeram questão de referir). As histórias das canções cruzavam-se com as suas histórias 

pessoais, entre o dedilhar da guitarra de Job e as teclas do piano de Tânia. Especialmente quando

introduziram «Travelling», o primeiro single extraído do álbum, criando um ambiente intimista 

e quase frágil, uma constante na folk sonhadora da dupla. Antes ouviram-se «Morning Light», 

«Diva», «Underground» e «You don ’t own the world», mas foi ao som de «What will you do» 

que os Cosie Cherie conquistaram o público, sacando-lhes algumas palmas a marcar o ritmo da 

canção. Mais descontraídos e próximos da plateia, continuaram e lá aqueceram a noite, sempre 

com histórias para contar, sacando alguns sorrisos enquanto falavam de uma cadeira que roda 

sem parar à medida do pensamento em «Rolling Chair».

Depois, foi o fim, passando pelas últimas faixas de “Book of Music” até oferecerem o palco aos 

Lost Michi, a banda que viria a tocar a seguir. Mais uma dupla rapaz-rapariga, também ele 

estrangeiro. Eddie Stacchini, Belga, percussionista e fotógrafo. Num estilo semelhante aos Cosie 

Cherie, mas com uma maior presença da percussão e de instrumentos a puxar para uma vertente 

um pouco mais eléctrica, os Lost Michi apresentaram o primeiro EP, “Hiker”, que tem rodado 

em rádios universitárias como a RUA (Rádio da Universidade do Algarve), a RUC (Rádio da 

Universidade de Coimbra) e a RUM (Rádio da Universidade do Minho). A música é potenciada 

pela voz poderosa da Natália, vocalista, video-artist, fotógrafa e performer, e pelos vídeos 

animados criados por ela, que passam numa tela enquanto a dupla actua. Um projecto 

interessante, que marca a diferença no panorama musical nacional e que vai estar um pouco por 

todo o país até ao final de Julho. No próximo dia 28 de Julho, quinta-feira, os Lost Michi actuam 

no Clube Ferroviário, em Lisboa, para mostrar o seu potencial e originalidade ao público 

lisboeta.

Myspace - Cosie Cherie

www.myspace.com/cosiecherie

Myspace - Lost Michi

www.myspace.com/lostmichi

Uma aventura no caminho perdido… 

Em japon ês, "michi" quer dizer caminho. "É 
nesse caminho que me encontro", atira a 

dada altura. Num caminho perdido que 

(...)

Cosie Cherie

Mú sica para sonhar.
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COSIE CHERIE + LOST MICHI 
NA CASA DA BAÍA EM 
SETÚBAL 
A noite das duplas rapaz-rapariga.

Foi numa noite fria e debaixo das estrelas que os Cosie Cherie se apresentaram pela primeira 

vez ao público sadino, no passado dia 21 de Julho. No bonito claustro da Casa da Baía, a plateia 

não convencia, mas ainda assim não lhes conseguiu tirar o ânimo. Os Cosie Cherie chegaram 

silenciosos, apresentaram-se e começaram pelo princípio. «Bedtime», primeira música de “Book

of Music”, abriu as hostes. 

Um pouco intimidados pela frieza do público, lá prosseguiram, com uma simpatia invulgar e 

sempre comunicativos. Durante o concerto, uma rapariga ia desenhando - uma das artistas 

convidadas para contribuir para o art work do disco. Primeiro uma árvore, depois uma cara, 

duas mãos a carregar o peso do mundo às costas. E, tal como o desenho, também a música se foi 

colorindo. Entre as canções, os Cosie Cherie iam contando as histórias por trás delas, logo a 

quebrar o gelo com «Letter» e «Pink Ribbon Lips Like Glue», inspirado num bâton de gloss 

(como fizeram questão de referir). As histórias das canções cruzavam-se com as suas histórias 

pessoais, entre o dedilhar da guitarra de Job e as teclas do piano de Tânia. Especialmente quando

introduziram «Travelling», o primeiro single extraído do álbum, criando um ambiente intimista 

e quase frágil, uma constante na folk sonhadora da dupla. Antes ouviram-se «Morning Light», 

«Diva», «Underground» e «You don ’t own the world», mas foi ao som de «What will you do» 

que os Cosie Cherie conquistaram o público, sacando-lhes algumas palmas a marcar o ritmo da 

canção. Mais descontraídos e próximos da plateia, continuaram e lá aqueceram a noite, sempre 

com histórias para contar, sacando alguns sorrisos enquanto falavam de uma cadeira que roda 

sem parar à medida do pensamento em «Rolling Chair».

Depois, foi o fim, passando pelas últimas faixas de “Book of Music” até oferecerem o palco aos 

Lost Michi, a banda que viria a tocar a seguir. Mais uma dupla rapaz-rapariga, também ele 

estrangeiro. Eddie Stacchini, Belga, percussionista e fotógrafo. Num estilo semelhante aos Cosie 

Cherie, mas com uma maior presença da percussão e de instrumentos a puxar para uma vertente 

um pouco mais eléctrica, os Lost Michi apresentaram o primeiro EP, “Hiker”, que tem rodado 

em rádios universitárias como a RUA (Rádio da Universidade do Algarve), a RUC (Rádio da 

Universidade de Coimbra) e a RUM (Rádio da Universidade do Minho). A música é potenciada 

pela voz poderosa da Natália, vocalista, video-artist, fotógrafa e performer, e pelos vídeos 

animados criados por ela, que passam numa tela enquanto a dupla actua. Um projecto 

interessante, que marca a diferença no panorama musical nacional e que vai estar um pouco por 

todo o país até ao final de Julho. No próximo dia 28 de Julho, quinta-feira, os Lost Michi actuam 

no Clube Ferroviário, em Lisboa, para mostrar o seu potencial e originalidade ao público 

lisboeta.
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Myspace - Lost Michi

www.myspace.com/lostmichi

Uma aventura no caminho perdido… 

Em japon ês, "michi" quer dizer caminho. "É 
nesse caminho que me encontro", atira a 

dada altura. Num caminho perdido que 
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Comboios: Redução de passageiros no transporte ferroviário em Portugal sem
paralelo na Europa - especialista
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/07/2011

Meio: SIC Notícias Online

URL: http://sicnoticias.sapo.pt/Lusa/2011/07/26/comboios-reducao-de-passageiros-no-
transporte-ferroviario-em-portugal-sem-paralelo-na-europa---especialista?service=print

 

Lisboa, 26 jul (Lusa) -- O investigador da Universidade do Algarve Manuel Margarido Tão considerou

hoje que a redução de passageiros no transporte ferroviário em Portugal "não tem paralelo na

Europa", lembrando que "até redes como a da Grécia apresentam aumento de passageiros".

 

 O especialista da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, que falava durante uma

audição pública parlamentar promovida pelo Partido Ecologista 'Os Verdes' (PEV) sobre o setor

ferroviário, criticou a falta de investimento no transporte ferroviário em Portugal e apresentou alguns

dados que mostram que, entre 1989 e 2009, o transporte de passageiros baixou 42 por cento em

Portugal.

 

 Para comparar o investimento nos últimos anos em Portugal na construção de autoestradas, em

detrimento do investimento no setor ferroviário, Manuel Margarido Tão indicou que a densidade da

rede ferroviária a nível nacional é de 31 metros de linha por quilómetro quadrado(Km2), um valor

abaixo da média europeia, que se situa nos 47 metros de linha/Km2.
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Versão para impressão

Entre 1989 e 2009 o transporte ferroviário de passageiros baixou 42% no país 

Redução de passageiros nos comboios não se verifica no resto da Europa, afirmou Manuel Tão, investigador da Universidade 
Algarve

Dinheiro Vivo | Lusa | 26/07/2011 | 18:56

O investigador da Universidade do Algarve Manuel Margarido Tão considerou hoje que a redução de passageiros no transpo
ferroviário em Portugal "não tem paralelo na Europa", lembrando que "até redes como a da Grécia apresentam aumento 
passageiros". 

O especialista da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, que falava durante uma audição pública parlamentar promovida pelo Parti
Ecologista 'Os Verdes' (PEV) sobre o sector ferroviário, criticou a falta de investimento no transporte ferroviário em Portugal e apresentou alg
dados que mostram que, entre 1989 e 2009, o transporte de passageiros baixou 42% em Portugal. 

Para comparar o investimento nos últimos anos do país na construção de autoestradas, em detrimento do investimento no sector ferroviário, Man
Margarido Tão indicou que a densidade da rede ferrovi ria a nível nacional é de 31 metros de linha por quilómetro quadrado (Km2), um valor abai
da média europeia, que se situa nos 47 metros de linha/Km2. 

Contudo, na densidade da rede de autoestradas, Portugal está bem acima da média da UE, com 176 metros de autoestrada por cada 1.000 habitant
contra 138 metros/1.000 habitantes na UE. 

O especialista apontou ainda o desinvestimento no sector ferroviário como factor de aumento da dependência energética e de agravamento 
custos externos no sector dos transportes, lembrou que o plano ferroviário vigente data de 1927 e defendeu a urgência de um plano ferroviário par
país. 

"O sector rodoviário é imparável quanto a emissões de CO2, o mesmo acontece com os gases de efeito de estufa. Quando isto for taxado, vamos 
um problema complicado. Vai aumentar o custo das importações", deixando a economia em Portugal em desvantagem, defendeu. 

Na apresentação que fez durante a sessão, o especialista defendeu igualmente a criação de "um novo paradigma de mobilidade para as pessoas, n
espaço nacional, mas de fronteiras abertas, fazendo do transporte ferroviário o factor primordial de integração de mercados", aliviando a dependên
energética do país. 

"Vamos fazer uma inversão apenas numa situação de rotura", estimou. 
Neste plano ferroviário urgente para Portugal, o especialista insistiu na necessidade do conceito de rede, defendendo que não basta acrescen

troços ou linhas, sendo necessário integrar "trajectos de natureza distinta, mas que trabalham em sinergia". 

© Dinheiro Vivo
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Confer ªncia internacional sobre Criatividade 
decorre em moldes inovadores no Algarve

A APGICO- AssociaÃ§Ã£o Portuguesa para 
a GestÃ£o da InovaÃ§Ã£o e da Criatividade 
nas OrganizaÃ§Ãµes vai promover, entre 14 
e 17 de setembro, no Algarve, a ECCI XII, 
12Âª ConferÃªncia Europeia de Criatividade e 
InovaÃ§Ã£o.  

Trata-se de um evento que se real iza pela
primeira vez no Sul da Europa, depois de onze
ediÃ§Ãµes no Norte.  
 
O evento resulta de uma parceria entre a
APGICO, o CRIA, o CIEO, a Universidade do
Algarve, FundaÃ§Ã£o Brasil Criativo e AIP.  
 
O Â«barlaventoÂ»  falou com Fernando Sousa,
professor do Instituto Superior D. Afonso III e

presidente da APGICO. 
 
barlavento- O que Ã© a APGICO, que fatores motivaram a sua criaÃ§Ã£o e
quais os seus objetivos e princÃpios orientadores? 
 
Fernando Sousa - A APGICO Ã© formada por um conjunto de associados
interessados na colocaÃ§Ã£o da criatividade individual ao serviÃ§o da
inovaÃ§Ã£o colet iva, enquanto forma de criaÃ§Ã£o  de  va lo r  pa ra  as
organizaÃ§Ãµes.  
Esta via de desenvolvimento da inovaÃ§Ã£o assume designaÃ§Ãµes
variadas, tambÃ©m conhecidas como (no or ig inal  inglÃªs )  Â«openÂ»,

Â«people-drivenÂ»,  Â«employee-drivenÂ»,  Â«co-creationÂ»,

Â«crowdsourcingÂ»,  Â«sustainableÂ»,  Â«low-costÂ»,  Â«collaborativeÂ»  e
outras. Os motivos da sua criaÃ§Ã£o tiveram a ver, fundamentalmente, com a
pouca atenÃ§Ã£o dada, em Portugal, Ã    criatividade das pessoas que
integram as organizaÃ§Ãµes, enquanto motor principal de inovaÃ§Ã£o,
desperdiÃ§ando, assim, uma enorme potencial para a economia do PaÃs.  
AlÃ©m da finalidade citada, a APGICO estÃ¡ virada para a criaÃ§Ã£o e
divulgaÃ§Ã£o de conhecimentos nesta Ã¡rea (publicaÃ§Ãµes, biblioteca,
apoio Ã  investigaÃ§Ã£o, seminÃ¡rios e congressos).  
Os seus pr incÃpios orientadores sÃ£o o serviÃ§o  Ã s  empresas  e  Ã 
comunidade, o trabalho voluntÃ¡rio, e a responsabilidade social, para com os
seus colaboradores diretos e instituiÃ§Ãµes sociais.  
 
b- Quais as principais atividades que esta associaÃ§Ã£o tem desenvolvido
ao longo dos anos? 
 
F S  - Fundamentalmente tem -s e  d e d i c a d o  Ã    intervenÃ§Ã£o  n a s
organizaÃ§Ãµes, para o desenvolvimento de projetos de inovaÃ§Ã£o. Tem
tambÃ©m editado publicaÃ§Ãµes resultantes da investigaÃ§Ã£o (10 artigos e
dois livros), organizado eventos (quatro seminÃ¡rios e dois congressos),
apoiado mestrados e doutoramentos e realizado projetos europeus na Ã¡rea
da criatividade e inovaÃ§Ã£o.  
Foi jÃ¡ convidada para inÃºmeros seminÃ¡rios, conferÃªncias e workshops, em
empresas e universidades.  
Possui uma biblioteca sobre inova Ã£o organizacional e uma base de
dados sobre artigos relacionados, acessÃvel a todos atravÃ©s do site.  
Publica uma newsletter periÃ³dica e desenvolve partilha de informaÃ§Ã£o e
parcerias com entidades ligadas Ã  criatividade e inovaÃ§Ã£o em todo o
mundo.  
 
b- Fale-nos da ECCI XII: o que levou a APGICO a envolver-se neste projeto? 
 
FS- AtÃ© 2009 sÃ³ nos tÃnhamos envolvido em projetos de pequena ou
mÃ©dia dimensÃ£o, mas, perante a perspetiva de conseguirmos trazer para
Portugal um dos eventos europeus mais importantes nesta Ã¡rea, nÃ£o
resistimos e preparÃ¡mos uma candidatura, que acabou por vencer durante o
concurso feito durante a ECCI XI, em Bruxelas. 
 
b- Quais considera terem sido as mais-valias da candidatura portuguesa
para conseguir ser, este ano, a anfitriÃ£ deste evento, apÃ³s onze
ediÃ§Ãµes no norte da Europa? 
 
FS- A ligaÃ§Ã£o norte -sul, a nossa experiÃªncia em organizaÃ§Ã£o de
eventos, as parcerias formadas (CRIA e CIEO/UAlg, Universidade de
Cartagena, FundaÃ§Ã£o Brasil Criativo, Entreprise Europe Network e AIP) e a
atratividade da regiÃ£o algarvia. 
 
b- Quais os princÃpios motivadores de um evento como este? 
 
FS- Constituir-se como um evento de referÃªncia mundial no panorama da
criatividade e inovaÃ§Ã£o e influenciar os paÃses (Portugal, em especial) a
prestar mais atenÃ§Ã£o Ã  criatividade das pessoas para desenvolver as
organizaÃ§Ãµes.  
Para alÃ©m disso, pensamos que podemos mostrar muito do â??outroâ?
Algarve a pessoas que, em circunstÃ¢ncias normais, nÃ£o visitariam a
regiÃ£o.  
Fundamentalmente o que queremos Ã© que todos os participantes fiquem
com vontade de regressar e as pessoas da regiÃ£o com vontade de voltar a
ter cÃ¡ este evento, com este tipo de participantes.  
 
b- Qual a estrutura, o programa da conferÃªncia e que atividades estÃ£o
previstas? 
 
FS- O congresso estÃ¡ assente numa lÃ³gica de balanÃ§o  en t re  a
componente cientÃf ica e de treino, com a componente lÃºdica, ambas
contribuindo para gerar experiÃªncias marcantes de aprendizagem sobre a
colaboraÃ§Ã£o entre as pessoas.  
Do lado cientÃfico e de treino, estÃ¡ assente em 45 workshops ao longo dos
trÃªs dias (15 por dia), o mesmo acontecendo com as conferÃªncias (24,
sendo sete simultÃ¢neas e um painel de especialistas por dia).  
ConvÃ©m referir que temos 75 convidados entre os melhores especialistas
do  mundo  nas  mat Ã©rias. HaverÃ¡,  tambÃ©m, a apresentaÃ§Ã£o  de
trabalhos pelos participantes, divididos em mesas temÃ¡ticas, bem como
uma sessÃ£o de encerramento que inclui a homenagem a um dos maiores
cientistas vivos da Ã¡rea da criatividade â?? o prof. Mihaly Cziksentmihalyi (de
origem hÃºngara, naturalizado norte-americano).  
Por Ãºltimo, tem ainda os Â«voos noturnosÂ», que sÃ£o workshops espontÃ¢
neos, propostos pelos participantes.  
Do lado lÃºdico, o congresso tem dois grandes eventos colaborativos, abertos
ao pÃºblico: a sessÃ£o de abertura e um Â«dinner-partyÂ».  
Tem tambÃ©m um convÃvio na segunda noite, igualmente aberto ao pÃºblico.
Tem, ainda, componentes gastronÃ³micas e turÃsticas, ligadas ao interior
algarvio, bem como uma instalaÃ§Ã£o multimÃ©dia interativa. 
 
b- PorquÃª a opÃ§Ã£o por essa estrutura, que distribui as atividades por
locais tÃ£o diversos? Ã? uma forma de promoÃ§Ã£o da regiÃ£o? 
 
FS- Um dos problemas mais citados pelos participantes potenciais (fizemos
um estudo qualitativo de mercado, em 2009) foi a ausÃªncia de contacto com
a regiÃ£o em que o congresso se desenrola, limitando-se aos hotÃ©is, local
do congresso e eventuais passeios turÃsticos.  
NÃ³s quisemos reduzir este inconveniente, realizando workshops em locais
turÃst icos do in ter io r  (a  Funda Ã§Ã£o Manuel  Viegas Guerreiro,  em
QuerenÃ§a, o Centro comunitÃ¡rio da TÃ´r, a Alcaidaria do Castelo e o
Convento de S. Francisco â?? INUAF - de LoulÃ©, o Museu de S. BrÃ¡s, as
RuÃnas de Milreu, o Museu de Faro, o Teatro Lethes), nÃ£o muito distantes
da conferÃªncia e associados a um catering local de qualidade.  
Assim, os part ic ipantes,  d iv id idos em pequenos grupos,  poder Ã£o
igualmente, interagir com a populaÃ§Ã£o local.  
Os locais centrais do congresso â?? Teatro Municipal de Faro e Escola
Superior de SaÃºde â?? constituem igualmente pontos de exceÃ§Ã£o para o
desenrolar das atividades.  

25 de Julho de 2011 | 14:32
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Economia

Confer ªncia internacional sobre Criatividade 
decorre em moldes inovadores no Algarve

A APGICO- AssociaÃ§Ã£o Portuguesa para 
a GestÃ£o da InovaÃ§Ã£o e da Criatividade 
nas OrganizaÃ§Ãµes vai promover, entre 14 
e 17 de setembro, no Algarve, a ECCI XII, 
12Âª ConferÃªncia Europeia de Criatividade e 
InovaÃ§Ã£o.  

Trata-se de um evento que se real iza pela
primeira vez no Sul da Europa, depois de onze
ediÃ§Ãµes no Norte.  
 
O evento resulta de uma parceria entre a
APGICO, o CRIA, o CIEO, a Universidade do
Algarve, FundaÃ§Ã£o Brasil Criativo e AIP.  
 
O Â«barlaventoÂ»  falou com Fernando Sousa,
professor do Instituto Superior D. Afonso III e

presidente da APGICO. 
 
barlavento- O que Ã© a APGICO, que fatores motivaram a sua criaÃ§Ã£o e
quais os seus objetivos e princÃpios orientadores? 
 
Fernando Sousa - A APGICO Ã© formada por um conjunto de associados
interessados na colocaÃ§Ã£o da criatividade individual ao serviÃ§o da
inovaÃ§Ã£o colet iva, enquanto forma de criaÃ§Ã£o  de  va lo r  pa ra  as
organizaÃ§Ãµes.  
Esta via de desenvolvimento da inovaÃ§Ã£o assume designaÃ§Ãµes
variadas, tambÃ©m conhecidas como (no or ig inal  inglÃªs )  Â«openÂ»,

Â«people-drivenÂ»,  Â«employee-drivenÂ»,  Â«co-creationÂ»,

Â«crowdsourcingÂ»,  Â«sustainableÂ»,  Â«low-costÂ»,  Â«collaborativeÂ»  e
outras. Os motivos da sua criaÃ§Ã£o tiveram a ver, fundamentalmente, com a
pouca atenÃ§Ã£o dada, em Portugal, Ã    criatividade das pessoas que
integram as organizaÃ§Ãµes, enquanto motor principal de inovaÃ§Ã£o,
desperdiÃ§ando, assim, uma enorme potencial para a economia do PaÃs.  
AlÃ©m da finalidade citada, a APGICO estÃ¡ virada para a criaÃ§Ã£o e
divulgaÃ§Ã£o de conhecimentos nesta Ã¡rea (publicaÃ§Ãµes, biblioteca,
apoio Ã  investigaÃ§Ã£o, seminÃ¡rios e congressos).  
Os seus pr incÃpios orientadores sÃ£o o serviÃ§o  Ã s  empresas  e  Ã 
comunidade, o trabalho voluntÃ¡rio, e a responsabilidade social, para com os
seus colaboradores diretos e instituiÃ§Ãµes sociais.  
 
b- Quais as principais atividades que esta associaÃ§Ã£o tem desenvolvido
ao longo dos anos? 
 
F S  - Fundamentalmente tem -s e  d e d i c a d o  Ã    intervenÃ§Ã£o  n a s
organizaÃ§Ãµes, para o desenvolvimento de projetos de inovaÃ§Ã£o. Tem
tambÃ©m editado publicaÃ§Ãµes resultantes da investigaÃ§Ã£o (10 artigos e
dois livros), organizado eventos (quatro seminÃ¡rios e dois congressos),
apoiado mestrados e doutoramentos e realizado projetos europeus na Ã¡rea
da criatividade e inovaÃ§Ã£o.  
Foi jÃ¡ convidada para inÃºmeros seminÃ¡rios, conferÃªncias e workshops, em
empresas e universidades.  
Possui uma biblioteca sobre inova Ã£o organizacional e uma base de
dados sobre artigos relacionados, acessÃvel a todos atravÃ©s do site.  
Publica uma newsletter periÃ³dica e desenvolve partilha de informaÃ§Ã£o e
parcerias com entidades ligadas Ã  criatividade e inovaÃ§Ã£o em todo o
mundo.  
 
b- Fale-nos da ECCI XII: o que levou a APGICO a envolver-se neste projeto? 
 
FS- AtÃ© 2009 sÃ³ nos tÃnhamos envolvido em projetos de pequena ou
mÃ©dia dimensÃ£o, mas, perante a perspetiva de conseguirmos trazer para
Portugal um dos eventos europeus mais importantes nesta Ã¡rea, nÃ£o
resistimos e preparÃ¡mos uma candidatura, que acabou por vencer durante o
concurso feito durante a ECCI XI, em Bruxelas. 
 
b- Quais considera terem sido as mais-valias da candidatura portuguesa
para conseguir ser, este ano, a anfitriÃ£ deste evento, apÃ³s onze
ediÃ§Ãµes no norte da Europa? 
 
FS- A ligaÃ§Ã£o norte -sul, a nossa experiÃªncia em organizaÃ§Ã£o de
eventos, as parcerias formadas (CRIA e CIEO/UAlg, Universidade de
Cartagena, FundaÃ§Ã£o Brasil Criativo, Entreprise Europe Network e AIP) e a
atratividade da regiÃ£o algarvia. 
 
b- Quais os princÃpios motivadores de um evento como este? 
 
FS- Constituir-se como um evento de referÃªncia mundial no panorama da
criatividade e inovaÃ§Ã£o e influenciar os paÃses (Portugal, em especial) a
prestar mais atenÃ§Ã£o Ã  criatividade das pessoas para desenvolver as
organizaÃ§Ãµes.  
Para alÃ©m disso, pensamos que podemos mostrar muito do â??outroâ?
Algarve a pessoas que, em circunstÃ¢ncias normais, nÃ£o visitariam a
regiÃ£o.  
Fundamentalmente o que queremos Ã© que todos os participantes fiquem
com vontade de regressar e as pessoas da regiÃ£o com vontade de voltar a
ter cÃ¡ este evento, com este tipo de participantes.  
 
b- Qual a estrutura, o programa da conferÃªncia e que atividades estÃ£o
previstas? 
 
FS- O congresso estÃ¡ assente numa lÃ³gica de balanÃ§o  en t re  a
componente cientÃf ica e de treino, com a componente lÃºdica, ambas
contribuindo para gerar experiÃªncias marcantes de aprendizagem sobre a
colaboraÃ§Ã£o entre as pessoas.  
Do lado cientÃfico e de treino, estÃ¡ assente em 45 workshops ao longo dos
trÃªs dias (15 por dia), o mesmo acontecendo com as conferÃªncias (24,
sendo sete simultÃ¢neas e um painel de especialistas por dia).  
ConvÃ©m referir que temos 75 convidados entre os melhores especialistas
do  mundo  nas  mat Ã©rias. HaverÃ¡,  tambÃ©m, a apresentaÃ§Ã£o  de
trabalhos pelos participantes, divididos em mesas temÃ¡ticas, bem como
uma sessÃ£o de encerramento que inclui a homenagem a um dos maiores
cientistas vivos da Ã¡rea da criatividade â?? o prof. Mihaly Cziksentmihalyi (de
origem hÃºngara, naturalizado norte-americano).  
Por Ãºltimo, tem ainda os Â«voos noturnosÂ», que sÃ£o workshops espontÃ¢
neos, propostos pelos participantes.  
Do lado lÃºdico, o congresso tem dois grandes eventos colaborativos, abertos
ao pÃºblico: a sessÃ£o de abertura e um Â«dinner-partyÂ».  
Tem tambÃ©m um convÃvio na segunda noite, igualmente aberto ao pÃºblico.
Tem, ainda, componentes gastronÃ³micas e turÃsticas, ligadas ao interior
algarvio, bem como uma instalaÃ§Ã£o multimÃ©dia interativa. 
 
b- PorquÃª a opÃ§Ã£o por essa estrutura, que distribui as atividades por
locais tÃ£o diversos? Ã? uma forma de promoÃ§Ã£o da regiÃ£o? 
 
FS- Um dos problemas mais citados pelos participantes potenciais (fizemos
um estudo qualitativo de mercado, em 2009) foi a ausÃªncia de contacto com
a regiÃ£o em que o congresso se desenrola, limitando-se aos hotÃ©is, local
do congresso e eventuais passeios turÃsticos.  
NÃ³s quisemos reduzir este inconveniente, realizando workshops em locais
turÃst icos do in ter io r  (a  Funda Ã§Ã£o Manuel  Viegas Guerreiro,  em
QuerenÃ§a, o Centro comunitÃ¡rio da TÃ´r, a Alcaidaria do Castelo e o
Convento de S. Francisco â?? INUAF - de LoulÃ©, o Museu de S. BrÃ¡s, as
RuÃnas de Milreu, o Museu de Faro, o Teatro Lethes), nÃ£o muito distantes
da conferÃªncia e associados a um catering local de qualidade.  
Assim, os part ic ipantes,  d iv id idos em pequenos grupos,  poder Ã£o
igualmente, interagir com a populaÃ§Ã£o local.  
Os locais centrais do congresso â?? Teatro Municipal de Faro e Escola
Superior de SaÃºde â?? constituem igualmente pontos de exceÃ§Ã£o para o
desenrolar das atividades.  
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Faro: PGR questiona administração de três empresas municipais por Francisco Paulino
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25-07-2011 6:17:00

 

 A Procuradoria-Geral da República (PGR) notificou Francisco Paulino (CDS-PP), nomeado por Macário

Correia administrador de três empresas municipais, que o cargo requer exclusividade e não pode ser

acumulado, pelo que há incompatibilidade.

 

 Em declarações ao Observatório do Algarve, Francisco Paulino explicou: "Apenas exerço funções

executivas na Ambifaro, sendo nas duas outras empresas municipais administrador não executivo".

 

 Apesar desta acumulação, o dirigente do CDS-PP, partido que incluiu a coligação liderada por Macário

Correia na Câmara Municipal de Faro assegura: "Só recebo o ordenado na empresa na qual sou

administrador executivo".

 

 De acordo com a lei que regula o setor empresarial local há incompatibilidade quando existem

acumulações de cargos diretivos de empresas municipais e destas com o setor privado.

 

 Francisco Paulino reitera ainda que desde 2009 deixou de gerir a sua empresa, a Quasar tendo

também vendido as quotas.

 

 Prazo de 15 dias para esclarecer a situação

 

 A declaração de interesses entregue por cada uma das empresas municipais relativamente à sua

administração suscitou esta posição da Procuradoria-Geral da República que estipulou, em junho, um

prazo de 15 dias para que a situação resolvida, em conformidade com a lei.

 

 Francisco Paulino afirma no entanto que a PGR "apenas solicitou esclarecimentos" dentro daquele

prazo, já enviadas.

 

 "Tenho um ano para resolver a situação e como há a intenção de fusão destas empresas municipais,

vou continuar a exercer os cargos", afirma.
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 "Estou convicto de estar a cumprir a lei já que apenas um cargo é executivo e renumerado", justifica

Francisco Paulino.

 

 O administrador diz que o processo de fusão anunciado há mais de um ano pelo executivo camarário

liderado por Macário Correia entre as três empresas municipais "ainda não está concluído porque

exigia diversos passos, já que a Ambifaro tem sócios privados", entre os quais se contam as empresas

Mscar, Eva, Rolear e a Universidade do Algarve.

 

 Recorde-se que a PGR considerou incompatível, na gestão do Teatro Municipal de Faro na anterior

administração, a presença de Paulo Neves, que desempenhava as funções sem auferir ordenado, por

este socialista acumular o cargo com funções executivas na privada.
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25-07-2011 10:28:00

 

 O VIII Congresso Internacional de Cidades e Entidades do Iluminismo, inclui no programa debates

sobre obstáculos e oportunidades na recuperação dos centros históricos. Comissão de Honra

concluída.

 

 O congresso realiza-se entre 6 e 8 de Outubro em Vila Real de Santo António e já está fechado o

programa que decorre em torno do tema "Centros Históricos: Ruptura(s) & Continuidade(s).

 

 Entre estes, destaque para o subtema Recuperação, Obstáculos e Novas Oportunidades.

 

 Entretanto, a autarquia anuncia a participação do Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva e do

secretário de Estado da Cultura, Francisco José Viegas, e de Javier Varela, Secretário-geral da AICEI -

Associação Internacional de Cidades e Entidades do Iluminismo e António Mendes Baptista, Presidente

do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) na comissão de honra do conclave.

 

 A nível regional integram a comissão João Faria, que preside à Comissão de Coordenação e

Desenvolvimento Regional do Algarve, Dália Paulo, da Direção Regional da Cultura do Algarve, João

Guerreiro, Reitor da Universidade do Algarve e, finalmente o anfitrião Luís Gomes, autarca de Vila Real

de Santo António.
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Congresso Internacional de Cidades e Entidades do Iluminismo já tem comissão de honra

O VIII Congresso Internacional de Cidades e Entidades do Iluminismo, que se realiza nos dias 6 a 8 de outubro em Vila Real de Santo António, já tem a sua Comissão de honra concluída, anunciou a autarquia local.

Presidida pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, integra o secretário de Estado da Cultura, Francisco José Viegas; o presidente da Câmara de Vila Real de Santo António, Luís Gomes; o presidente do

Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), António Mendes Baptista; o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, João Faria; a diretora regional da Cultura do 

Algarve, Dália Paulo; o reitor da Universidade do Algarve, João Guerreiro; e o secretário geral da AICEI ? Associação Internacional de Cidades e Entidades do Iluminismo, Javier Varela. 

Os trabalhos preparatórios do congresso realizam-se a bom ritmo estando a ser ultimado o programa definitivo do conjunto de debates que o mesmo irá proporcionar em torno da sua temática central, «Centros 

Históricos: Ruptura(s) & Continuidades; Recuperação, Obstáculos e Novas Oportunidades». 

Redacção/RS
08:11 segunda-feira, 25 julho 2011 
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Vila Real de Santo António: VIII Congresso 
Internacional de Cidades e entidades do Iluminismo 
O VIII Congresso Internacional de Cidades e Entidades do Iluminismo, que se realiza nos dias 6 a 8

de Outubro em Vila Real de Santo António, já tem a sua Comissão de Honra conclu ída.  

Presidida por Sua Ex. ª.  o Presidente da República, An íbal Cavaco Silva, integra o 

Secretário de Estado da Cultura, Dr. Francisco José Viegas; o Presidente da Câmara 

de Vila Real de Santo António, Eng.º. Luís Gomes; o Dr. António Mendes Baptista, 

Presidente do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU); o Dr. João Varejão 

Faria, que preside à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve; 

a Drª. Dália Paulo, da Direcção Regional da Cultura do Algarve; o Dr. João Guerreiro, 

Reitor da Universidade do Algarve e finalmente Don Javier Varela, Secretário Geral da 

AICEI – Associação Internacional de Cidades e Entidades do Iluminismo. 

Os trabalhos preparatórios do Congresso realizam-se a bom ritmo estando a ser 

ultimado o programa definitivo do conjunto de debates que o mesmo irá proporcionar em 

torno da sua temática central. 
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Vila Real de Santo António: VIII Congresso 
Internacional de Cidades e entidades do Iluminismo 
O VIII Congresso Internacional de Cidades e Entidades do Iluminismo, que se realiza nos dias 6 a 8

de Outubro em Vila Real de Santo António, já tem a sua Comissão de Honra conclu ída.  

Presidida por Sua Ex. ª.  o Presidente da República, An íbal Cavaco Silva, integra o 

Secretário de Estado da Cultura, Dr. Francisco José Viegas; o Presidente da Câmara 

de Vila Real de Santo António, Eng.º. Luís Gomes; o Dr. António Mendes Baptista, 

Presidente do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU); o Dr. João Varejão 

Faria, que preside à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve; 

a Drª. Dália Paulo, da Direcção Regional da Cultura do Algarve; o Dr. João Guerreiro, 

Reitor da Universidade do Algarve e finalmente Don Javier Varela, Secretário Geral da 

AICEI – Associação Internacional de Cidades e Entidades do Iluminismo. 

Os trabalhos preparatórios do Congresso realizam-se a bom ritmo estando a ser 

ultimado o programa definitivo do conjunto de debates que o mesmo irá proporcionar em 

torno da sua temática central. 
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Oportunidades. 
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Ensino Superior: 

Primeira doutorada em Turismo pela Universidade do Algarve apresentou tese este verão

A primeira doutorada em Turismo pela Universidade do Algarve (UALg) apresentou a tese este verão e concluiu que os estudantes em Turismo privilegiam a ?imagem? da instituição universitária e a ?

empregabilidade? para escolher a formação superior. 

?Ensino Superior em Turismo ? Satisfação e Empregabilidade? foi o tema da tese de doutoramento de Sofia Eurico, 35 anos, natural de Vila Franca de Xira e a residir nas Caldas da Rainha, que se sente ?

confortada? e ?satisfeita? por ser primeira pessoa a terminar um doutoramento em Turismo pela UALg. 

?Sinto-me muito confortada por completar este projeto. É uma meta que concluo com grande orgulho?, desabafa Sofia Eurico, formada em L ínguas e Literaturas Modernas, com um mestrado sobre como a poesia 

é abordada nos livros escolares. 

Avaliar o modelo de satisfação do consumidor (estudante/diplomado de Turismo) e otimizar o serviço prestado pelas instituições de ensino superior para corresponder, ou superar, as expetativas do profissional 

em Turismo foram os objetivos primordiais do trabalho. 

?Este estudo nasce da necessidade que se faz sentir em relação à avaliação das instituições de ensino superior e pensámos numa forma de avaliação que auscultasse o consumidor final e que é o diplomado 

em Turismo?, explica Sofia Eurico, em entrevista à agência Lusa. 

?A imagem desempenha um papel fundamental no processo de formação da satisfação dos diplomados em Turismo?, concluiu Sofia Eurico com a sua tese. 

A doutorada em Turismo alerta que é no marketing promocional que as instituições universitárias devem apostar, porque a imagem foi a caracter ística mais valorizada pelos estudantes na hora de escolher onde 

fazer o curso de Turismo. 

Uma outra dimensão no processo de satisfação dos diplomados nesta área e que tem um impacto forte na imagem da instituição universitária é a ?empregabilidade?, acrescenta Sofia Eurico. 

Se as instituições tiverem esse poder de sedução através da imagem vão, em princípio, conseguir comportamentos de ?recomendação da instituição? e a hipótese de comportamentos de reingresso desses 

diplomados para formação avançada ou especializada, refere. 

Os inquiridos para a tese de doutoramento - 166 no total - já estão inseridos no mercado de trabalho, no setor tur ístico.  

Os resultados da tese ?Ensino Superior em Turismo ? Satisfação e Empregabilidade? foram obtidos através de uma metodologia de natureza qualitativa, com destaque para questionários a diplomados. 

Além da imagem e da empregabilidade, a expetativa, qualidade ou valor foram outras das dimensões avaliadas no impacto da satisfação dos diplomados do ensino superior em Turismo. 

Fonte: Lusa
11:13 segunda-feira, 25 julho 2011 
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AAUALG conquista a organização de diversos Campeonatos Nacionais 
Universitários no ano lectivo de 2011/2012

- 25.07.11 

A Associação Académica da Universidade do Algarve, através do seu Serviço Social de Desporto tem desenvolvido uma estratégia de crescimento contínuo na 
organização de actividades competitivas universitárias nacionais. 
 

 

Depois de no ano lectivo 2010/2011ter organizado três iniciativas, no próximo ano lectivo a academia algarvia seguindo os pressupostos da Federação Académica de 
Desporto Universitário, apresentou várias candidaturas à organização de várias actividades do Calendário Competitivo.
Ao todo foram 5 candidaturas que tiveram resposta positiva, da avaliação realizada pela federação responsável. As conquistas da academia algarvia resultaram de 
diversas parcerias estabelecidas com entidades públicas e privadas da região algarvia. Veja mais em ALGARVE PRESS DIÁRIO ou NA HORA

Colocado por: Paginação - e-mail 

topo página 

 

Últimas:

AAUALG conquista a organização de diversos Campeonatos Nacionais Universitários no ano lectivo de 2011/2012

35.ª FEIRA DO LIVRO DA CIDADE DE FARO 

Tocándar levam adrenalina e tradição a ODECEIXE e Monchique

Sarruga invadem Olhão com insectos gigantes e intensas experiências

LAGOA: FATACIL 2011 com programação de alto nível

SILVES ASSINA PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM MECHOUAR KASBAH

Tavira: Aberto concurso público para a construção do Centro Municipal de Protecção Civil em Cachopo

Cultura Cubana em Castro Marim e Altura

Aljezur: Peça escultórica de Afonso Arenga Matias

MAI visitou Albufeira

Alcoutim: Águas do Algarve vão ligar a Santa Justa

Alcoutim: Ponte sobre a ribeira da Foupana mais segura

mais...

Artigos mais lidos:

No IPJ: Exposição ?Anne Frank: uma história para hoje?

GNR combate tráfico de estupefacientes em Monchique

VR St. António: 4.ª EDição da Copa Foot21 já tem vencedores 

17º FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE LOULÉ: NOVO FORMATO COM DIRECÇÃO DE MÁRIO LAGINHA 

Grande Desfile e Mostra Etnográfica Tavira 2011

Editorial:

Editoriais

O director Manuel Luís analise, critica e opina, sobre os assuntos mais diversos e relevantes da sociedade algarvia.

Directório de Artigos

Sociedade

Tecnologia

Educação
Ciência, Investigação, 

Saúde

Andaluzia

Crónicas
Arqueologia, Psicologia, Climatologia, In Vino Veritas, Choque Tecnológico, Automóvel, Directa, Parâmetro Desportivo, Universo Desconhecido, Editorial, Opinião, 
Temáticas, 

Cultura
Dança, Exposições, Teatro, Música, Eventos, 

Desporto
Combate, Indoor, Náuticos, Atletismo, Ciclismo, Ar livre, Motorizado, Futebol, 

Diversos
Carta dos Leitores, Suplementos, 

Turismo
Ambiente, Animação, Hotelaria, Economia, 

Regional
Entrevista, Municipalismo, Ambiente, Economia, Reportagem, Actualidade, 

Estatísticas | RSS Feed | Contactos | Links | Estatuto Editorial | Termos de Uso | CSS and XHTML
© Copyright 2006 SWITCH.COM

pesquisa

Moradia Térrea V2

pleno centro

histórico Olhão

 
Boas áreas, zona 

pedestre, terraço, 

cozinha equipada...

Página 115



Algarve Press Online   País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Online

  Pag.: 2 de 4ID: 36684033 25-07-2011

Introduza assunto:   avançada

 

l Início 
l Regional 
l Sociedade 
l Saúde 
l Educação 
l Turismo 
l Tecnologia 
l Cultura 
l Desporto 

Regional: Economia

Outras notícias:

n LAGOA: FATACIL 2011 com programação de alto nível
n SILVES ASSINA PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM MECHOUAR KASBAH
n Tavira: Aberto concurso público para a construção do Centro Municipal de Protecção Civil em Cachopo

AAUALG conquista a organização de diversos Campeonatos Nacionais 
Universitários no ano lectivo de 2011/2012

- 25.07.11 

A Associação Académica da Universidade do Algarve, através do seu Serviço Social de Desporto tem desenvolvido uma estratégia de crescimento contínuo na 
organização de actividades competitivas universitárias nacionais. 
 

 

Depois de no ano lectivo 2010/2011ter organizado três iniciativas, no próximo ano lectivo a academia algarvia seguindo os pressupostos da Federação Académica de 
Desporto Universitário, apresentou várias candidaturas à organização de várias actividades do Calendário Competitivo.
Ao todo foram 5 candidaturas que tiveram resposta positiva, da avaliação realizada pela federação responsável. As conquistas da academia algarvia resultaram de 
diversas parcerias estabelecidas com entidades públicas e privadas da região algarvia. Veja mais em ALGARVE PRESS DIÁRIO ou NA HORA

Colocado por: Paginação - e-mail 

topo página 

 

Últimas:

AAUALG conquista a organização de diversos Campeonatos Nacionais Universitários no ano lectivo de 2011/2012

35.ª FEIRA DO LIVRO DA CIDADE DE FARO 

Tocándar levam adrenalina e tradição a ODECEIXE e Monchique

Sarruga invadem Olhão com insectos gigantes e intensas experiências

LAGOA: FATACIL 2011 com programação de alto nível

SILVES ASSINA PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM MECHOUAR KASBAH

Tavira: Aberto concurso público para a construção do Centro Municipal de Protecção Civil em Cachopo

Cultura Cubana em Castro Marim e Altura

Aljezur: Peça escultórica de Afonso Arenga Matias

MAI visitou Albufeira

Alcoutim: Águas do Algarve vão ligar a Santa Justa

Alcoutim: Ponte sobre a ribeira da Foupana mais segura

mais...

Artigos mais lidos:

No IPJ: Exposição ?Anne Frank: uma história para hoje?

GNR combate tráfico de estupefacientes em Monchique

VR St. António: 4.ª EDição da Copa Foot21 já tem vencedores 

17º FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE LOULÉ: NOVO FORMATO COM DIRECÇÃO DE MÁRIO LAGINHA 

Grande Desfile e Mostra Etnográfica Tavira 2011

Editorial:

Editoriais

O director Manuel Luís analise, critica e opina, sobre os assuntos mais diversos e relevantes da sociedade algarvia.

Directório de Artigos

Sociedade

Tecnologia

Educação
Ciência, Investigação, 

Saúde

Andaluzia

Crónicas
Arqueologia, Psicologia, Climatologia, In Vino Veritas, Choque Tecnológico, Automóvel, Directa, Parâmetro Desportivo, Universo Desconhecido, Editorial, Opinião, 
Temáticas, 

Cultura
Dança, Exposições, Teatro, Música, Eventos, 

Desporto
Combate, Indoor, Náuticos, Atletismo, Ciclismo, Ar livre, Motorizado, Futebol, 

Diversos
Carta dos Leitores, Suplementos, 

Turismo
Ambiente, Animação, Hotelaria, Economia, 

Regional
Entrevista, Municipalismo, Ambiente, Economia, Reportagem, Actualidade, 

Estatísticas | RSS Feed | Contactos | Links | Estatuto Editorial | Termos de Uso | CSS and XHTML
© Copyright 2006 SWITCH.COM

pesquisa

Moradia Térrea V2

pleno centro

histórico Olhão

 
Boas áreas, zona 

pedestre, terraço, 

cozinha equipada...

Página 116



Algarve Press Online   País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Online

  Pag.: 3 de 4ID: 36684033 25-07-2011

Introduza assunto:   avançada

 

l Início 
l Regional 
l Sociedade 
l Saúde 
l Educação 
l Turismo 
l Tecnologia 
l Cultura 
l Desporto 

Regional: Economia

Outras notícias:

n LAGOA: FATACIL 2011 com programação de alto nível
n SILVES ASSINA PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM MECHOUAR KASBAH
n Tavira: Aberto concurso público para a construção do Centro Municipal de Protecção Civil em Cachopo

AAUALG conquista a organização de diversos Campeonatos Nacionais 
Universitários no ano lectivo de 2011/2012

- 25.07.11 

A Associação Académica da Universidade do Algarve, através do seu Serviço Social de Desporto tem desenvolvido uma estratégia de crescimento contínuo na 
organização de actividades competitivas universitárias nacionais. 
 

 

Depois de no ano lectivo 2010/2011ter organizado três iniciativas, no próximo ano lectivo a academia algarvia seguindo os pressupostos da Federação Académica de 
Desporto Universitário, apresentou várias candidaturas à organização de várias actividades do Calendário Competitivo.
Ao todo foram 5 candidaturas que tiveram resposta positiva, da avaliação realizada pela federação responsável. As conquistas da academia algarvia resultaram de 
diversas parcerias estabelecidas com entidades públicas e privadas da região algarvia. Veja mais em ALGARVE PRESS DIÁRIO ou NA HORA

Colocado por: Paginação - e-mail 

topo página 

 

Últimas:

AAUALG conquista a organização de diversos Campeonatos Nacionais Universitários no ano lectivo de 2011/2012

35.ª FEIRA DO LIVRO DA CIDADE DE FARO 

Tocándar levam adrenalina e tradição a ODECEIXE e Monchique

Sarruga invadem Olhão com insectos gigantes e intensas experiências

LAGOA: FATACIL 2011 com programação de alto nível

SILVES ASSINA PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM MECHOUAR KASBAH

Tavira: Aberto concurso público para a construção do Centro Municipal de Protecção Civil em Cachopo

Cultura Cubana em Castro Marim e Altura

Aljezur: Peça escultórica de Afonso Arenga Matias

MAI visitou Albufeira

Alcoutim: Águas do Algarve vão ligar a Santa Justa

Alcoutim: Ponte sobre a ribeira da Foupana mais segura

mais...

Artigos mais lidos:

No IPJ: Exposição ?Anne Frank: uma história para hoje?

GNR combate tráfico de estupefacientes em Monchique

VR St. António: 4.ª EDição da Copa Foot21 já tem vencedores 

17º FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE LOULÉ: NOVO FORMATO COM DIRECÇÃO DE MÁRIO LAGINHA 

Grande Desfile e Mostra Etnográfica Tavira 2011

Editorial:

Editoriais

O director Manuel Luís analise, critica e opina, sobre os assuntos mais diversos e relevantes da sociedade algarvia.

Directório de Artigos

Sociedade

Tecnologia

Educação
Ciência, Investigação, 

Saúde

Andaluzia

Crónicas
Arqueologia, Psicologia, Climatologia, In Vino Veritas, Choque Tecnológico, Automóvel, Directa, Parâmetro Desportivo, Universo Desconhecido, Editorial, Opinião, 
Temáticas, 

Cultura
Dança, Exposições, Teatro, Música, Eventos, 

Desporto
Combate, Indoor, Náuticos, Atletismo, Ciclismo, Ar livre, Motorizado, Futebol, 

Diversos
Carta dos Leitores, Suplementos, 

Turismo
Ambiente, Animação, Hotelaria, Economia, 

Regional
Entrevista, Municipalismo, Ambiente, Economia, Reportagem, Actualidade, 

Estatísticas | RSS Feed | Contactos | Links | Estatuto Editorial | Termos de Uso | CSS and XHTML
© Copyright 2006 SWITCH.COM

pesquisa

Moradia Térrea V2

pleno centro

histórico Olhão

 
Boas áreas, zona 

pedestre, terraço, 

cozinha equipada...

Página 117



Algarve Press Online   País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Online

  Pag.: 4 de 4ID: 36684033 25-07-2011

Introduza assunto:   avançada

 

l Início 
l Regional 
l Sociedade 
l Saúde 
l Educação 
l Turismo 
l Tecnologia 
l Cultura 
l Desporto 

Regional: Economia

Outras notícias:

n LAGOA: FATACIL 2011 com programação de alto nível
n SILVES ASSINA PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM MECHOUAR KASBAH
n Tavira: Aberto concurso público para a construção do Centro Municipal de Protecção Civil em Cachopo

AAUALG conquista a organização de diversos Campeonatos Nacionais 
Universitários no ano lectivo de 2011/2012

- 25.07.11 

A Associação Académica da Universidade do Algarve, através do seu Serviço Social de Desporto tem desenvolvido uma estratégia de crescimento contínuo na 
organização de actividades competitivas universitárias nacionais. 
 

 

Depois de no ano lectivo 2010/2011ter organizado três iniciativas, no próximo ano lectivo a academia algarvia seguindo os pressupostos da Federação Académica de 
Desporto Universitário, apresentou várias candidaturas à organização de várias actividades do Calendário Competitivo.
Ao todo foram 5 candidaturas que tiveram resposta positiva, da avaliação realizada pela federação responsável. As conquistas da academia algarvia resultaram de 
diversas parcerias estabelecidas com entidades públicas e privadas da região algarvia. Veja mais em ALGARVE PRESS DIÁRIO ou NA HORA

Colocado por: Paginação - e-mail 

topo página 

 

Últimas:

AAUALG conquista a organização de diversos Campeonatos Nacionais Universitários no ano lectivo de 2011/2012

35.ª FEIRA DO LIVRO DA CIDADE DE FARO 

Tocándar levam adrenalina e tradição a ODECEIXE e Monchique

Sarruga invadem Olhão com insectos gigantes e intensas experiências

LAGOA: FATACIL 2011 com programação de alto nível

SILVES ASSINA PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM MECHOUAR KASBAH

Tavira: Aberto concurso público para a construção do Centro Municipal de Protecção Civil em Cachopo

Cultura Cubana em Castro Marim e Altura

Aljezur: Peça escultórica de Afonso Arenga Matias

MAI visitou Albufeira

Alcoutim: Águas do Algarve vão ligar a Santa Justa

Alcoutim: Ponte sobre a ribeira da Foupana mais segura

mais...

Artigos mais lidos:

No IPJ: Exposição ?Anne Frank: uma história para hoje?

GNR combate tráfico de estupefacientes em Monchique

VR St. António: 4.ª EDição da Copa Foot21 já tem vencedores 

17º FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE LOULÉ: NOVO FORMATO COM DIRECÇÃO DE MÁRIO LAGINHA 

Grande Desfile e Mostra Etnográfica Tavira 2011

Editorial:

Editoriais

O director Manuel Luís analise, critica e opina, sobre os assuntos mais diversos e relevantes da sociedade algarvia.

Directório de Artigos

Sociedade

Tecnologia

Educação
Ciência, Investigação, 

Saúde

Andaluzia

Crónicas
Arqueologia, Psicologia, Climatologia, In Vino Veritas, Choque Tecnológico, Automóvel, Directa, Parâmetro Desportivo, Universo Desconhecido, Editorial, Opinião, 
Temáticas, 

Cultura
Dança, Exposições, Teatro, Música, Eventos, 

Desporto
Combate, Indoor, Náuticos, Atletismo, Ciclismo, Ar livre, Motorizado, Futebol, 

Diversos
Carta dos Leitores, Suplementos, 

Turismo
Ambiente, Animação, Hotelaria, Economia, 

Regional
Entrevista, Municipalismo, Ambiente, Economia, Reportagem, Actualidade, 

Estatísticas | RSS Feed | Contactos | Links | Estatuto Editorial | Termos de Uso | CSS and XHTML
© Copyright 2006 SWITCH.COM

pesquisa

Moradia Térrea V2

pleno centro

histórico Olhão

 
Boas áreas, zona 

pedestre, terraço, 

cozinha equipada...

Página 118



A119

  Tiragem: 51029

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 29,18 x 35,15 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 36664688 25-07-2011

Especial Algarve Alguns pequenos produtores de laranja estão a abandonar os pomares

a Doce, sumarenta, para a 
mesa ou para sumo, a laranja 
é importante fonte vitamínica 
e o sustento de milhares de 
produtores algarvios. Mas muitos 
estão a abandonar os pomares, 
demasiado pequenos para 
poderem ter voz na formação do 
preço, que dizem fi xado pelas 
grandes cadeias de distribuição 
alimentar. Até que alguém lançou 
um grito de revolta e deixou de 
lhes vender uma laranja que seja. 
O seu exemplo poderá contagiar a 
comunidade.

José Mendonça, de 46 anos, 
reside na Luz, freguesia do 
concelho de Tavira, e ali trabalha 
os sete hectares de propriedade 
familiar. Decidiu voltar a estudar 
e prepara-se para concluir 
Agronomia na Universidade 
do Algarve. Atrás de si tem 20 
anos de experiência nas áreas 
do marketing e vendas, também 
feita numa importante cadeia de 
distribuição (de gelados). Negociou 
a saída, porque a empresa se 
preparava para substituir os mais 
antigos por colaboradores mais 
jovens. E atirou-se às laranjas.

Os dois turnos de trabalho – um 
agrícola, outro académico – não 
lhe tiraram a força para se agarrar, 
à noite, a mais uma ferramenta, 
tecnológica, e fazer passar a 
palavra pela Internet a todo o país. 
Foi assim que há um ano, quando 
começou – mas tal como agora – 
as suas laranjas, ainda na árvore, 
eram notícia na newsletter da sua 
marca (www.laranjadoalgarve.
com). Deputados parlamentares 
algarvios agitaram os corredores 
de São Bento, pedindo que aquelas 
laranjas chegassem aos copos dos 
bares da assembleia.

“Isto começou pelos amigos, 

Carlos Filipe

Reportagem

Empresário 
rompeu com os 
hipermercados
e não se está a 
dar mal
Deixou o emprego, agarrou-se à 
produção e pela Internet leva fruta 
a todo o país e à Galiza. Do produtor 
ao consumidor, em 24 horas

José Mendonça tentou colocar as suas laranjas no Parlamento
FOTOS: VIRGILIO RODRIGUES

A pequena exploração de José 
Mendonça produz mais do que 
apenas laranjas, pois há espaço 
para outra espécie autóctone, o 
figo, e ainda para 300 ameixeiras, 
que após florescerem três anos 
começam agora a dar os primeiros 
frutos. Como o produtor nota, é 
importante diversificar.

Os figos-lampos, que também 
envia para os clientes, são 
muito sensíveis e, por isso, são 
especialmente acomodados nas 
caixas em camada única. “É uma 
colheita que dura 15 dias, pelo que 
tenho que os apanhar todos os 
dias.”

Tem também o figo-da-mina, 
mais duro, que serve para comer 
seco. Secam com funcho – que 

afasta o bicho – e uma outra parte 
da produção que pode servir para 
fazer aguardente.

Outra coisa que os visitantes 
não sabem é que a região produz 
uma quantidade suficiente de figo, 
embora superior à produção de 
amêndoa – outrora grande riqueza 
da região, mas com produção em 
queda devido ao custo associado à 
apanha –, tornando todavia inútil 
a sua importação. Acontece que 
nas lojas algarvias começaram 
a surgir embalagens souvenir 
em verga com as estrelas de 
figo e amêndoas, com produtos 
importados da Turquia e dos 
Estados Unidos da América, o que 
está a causar algum incómodo nas 
estruturas políticas da região. C.F.

Em terra de figos há quem seja seduzido pelos turcos e norte-americanos

que passaram a mensagem aos 
seus amigos, e aqueles aos seus 
conhecimentos. Foi uma rede 
e atingi todo o país. Cheguei a 
Madrid e à Galiza e tenho contactos 
nas ilhas”, explica José Mendonça.

Por que o fez? “O problema 
deste país não é produzir, que 
nós sabemos fazê-lo, o problema 
é comercializar, é vender. Os 
grandes grupos – Sonae, Jerónimo 
Martins, Auchan – abafaram 
tudo o que havia de retalho, as 
mercearias de bairro. Morreu 
tudo. São eles que ditam as regras. 
E nós temos que produzir como 
eles querem e ao preço a que 
querem”, explica o produtor. E 
acrescenta: “Por isso é que se vê 
que a maior parte da produção 
de citrinos aqui no Algarve está 
abandonada. Nesta zona havia três 
ou quatro armazenistas de fruta a 
quem nós vendíamos, mas que já 
fecharam. Subsiste um, em Cacela, 
que se estruturou e aguentou, e 
trabalha para esses três grandes 
[grupos]. Os pequenos produtores, 
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O que fazer
FEIRA
Livros em Faro
A 35.ª edição da Feira do Livro 
de Faro acolhe diversos editores, 
livreiros e alfarrabistas. O vasto 
programa cultural prevê ainda a 
presença de conhecidos autores 
portugueses para sessões de 
autógrafos, além de animação 
musical, leitura de poemas e 
oficinas diversas. Hoje, às 22h, há 
circo com Naite Show. No Jardim 
Manuel Bívar, das 19h às 24h. Até 
7 Agosto.

TEATRO
Gil Vicente
Um velho rico apaixona-se por 
uma jovem que o rejeita. Mas uma 
alcoviteira vai tratar de ajudar o 
velho... em troca de todos os seus 
bens. O Auto do Velho da Horta é 
uma comédia de Gil Vicente numa 
adaptação do Teatro ao Largo. Às 
21h30, no Largo da Igreja Matriz de 
Boliqueime. A entrada é livre.

INSTALAÇÃO
Tutti Frutti
No meio do Aeroporto de Faro, 
Joana Vasconcelos colocou um 
enorme (tem quatro metros de 
altura) e colorido gelado. Em forma 
de cone, a estrutura foi executada 
a partir das forminhas de plástico 
utilizadas pelas crianças para 
brincar na praia e fica em exibição 
pelo Algarve até 30 de Setembro.

PRAIA AZUL
Rocha
Enquadrada por arribas de tons 

quentes, a praia da Rocha, em 
Portimão, possui um extenso areal 
com uma grande diversidade 
de equipamentos de apoio ao 
banhista. Um moderno passadiço 
com esplanadas e restaurantes 
percorre longitudinalmente o 
areal. No topo da falésia estende-
se uma avenida onde se sucedem 
hotéis, restaurantes, esplanadas, 
discotecas e casino. No Verão 
a animação nocturna na Rocha 
é um dos cartazes turísticos do 
Algarve. GPS: 37.11773 / -8.53642. 
Fonte: Associação Bandeira Azul 
da Europa

À MESA
A Charrette
A Charrette oferece o melhor da 
comida da serra algarvia. Lulas 
recheadas, couve à Monchique 
com enchidos regionais, milhos 
com feijão, feijão com couve, grão 
com massa, cabidela de galinha 
ou assado à Monchique, entre 
outros. Serviço simpático. Na Rua 
Samora Gil, 30, em Monchique. 
Das 12h às 22h (encerra à quarta). 
Informações: 282912142.

agenda@publico.pt
lazer@publico.pt

O Turista

O cão acompanha-o por toda 
a parte, e como qualquer bom 
amigo não hesita em responder 
a um pedido, quando Eduardo 
Ruiz lhe pede para posar para 
a fotografia. A companheira, 
alemã, fica de lado, sorri, apenas. 
O animal, de nome Granada – o 
mesmo da terra onde vive –, abre 
as narinas para testar o faro em 
terras algarvios. A brisa da manhã 
que sopra da ria Formosa ameniza 
o calor que começa a apertar e a 
convidar para uma ida à praia.

Ruiz encontra-se na Fuzeta 
há um dia e parece ainda estar 
a ambientar-se ao lugar. Dirige-
se à caixa multibanco para 
levantar dinheiro. Granada faz 
o policiamento. “Estou aqui, na 
Fuzeta, pela primeira vez, foi a 
minha irmã que me recomendou 
este sítio.” A irmã, que reside em 
Huelva, conhece bem as praias da 
ria Formosa. Ele, apesar de ser um 
“viajante frequente”, desconhecia a 
vila piscatória. “Muito bonito, estou 
a gostar”, observa. Escolheu o 
parque de campismo da Fuzeta por 
mera coincidência: “Não conhecia, 
vim andando, calhou este.”

A primeira impressão que 
colheu é boa: “Estou encantado.” 
O cão não parece menos satisfeito. 
Por isso, quando o dono o chama 
para junto de si, abandona o 
semblante policial e coloca-se a 
jeito para o retrato. Eduardo Ruiz 
possui uma loja de venda de jogo: 
“Vendedor de ilusões” é desta 
forma que define a profissão. Na 
Fuzeta, uma vila com um “povo 
acolhedor”, procura desfrutar das 
belezas da ria. I.R.

Eduardo Ruiz, vendedor de ilusões

com os custos de produção que 
têm, não suportam os preços que 
lhes impõem.”

O agricultor da Luz é demasiado 
pequeno para ser abordado por 
armazenistas e distribuidores, mas 
sabe como as coisas se processam: 
“Nós vendemos aos grandes 
armazenistas, que têm contratos 
com aqueles grupos. Negoceiam 
e entregam o produto à maneira 
e ao preço que eles querem. Ora, 
isto vai sufocando o pequeno 
produtor. Não há forma de 
aguentar. Percebo a engrenagem, 
sei como eles trabalham. E sei 
também que, quando chegamos 
aos supermercados, vemos lá 
laranja do Algarve, mas que foi 
apanhada há 15 dias e que foi 
banhada em químicos para se 
conservar. Fica mole.”

Mãos à obra
Esta constatação fê-lo pensar como 
“dar a volta à situação e vender 
directamente ao consumidor fi nal, 
rapidamente, com qualidade e a 
um preço justo, para o produtor 
e para o consumidor”. A solução: 
“Parti para muita pesquisa e vi que 
este mecanismo já funcionava bem 

em Espanha e decidi experimentar. 
Está a correr bem, não me 
posso queixar. Tenho vendido a 
produção toda.”

José Mendonça fala de 50 
toneladas, produzidas por cerca 
de 3000 árvores. “Agora estou no 
fi m. Mas começo com a laranja 
em Novembro, no estado óptimo 
de maturação. Não faço como os 
outros, que metem-na nas câmaras 
frigorífi cas e depois levam com 
etileno e ceras.”

A experiência tem corrido bem, 
mas a aprendizagem muito tem 
contribuído para esse sucesso. 
“A Internet e as newsletters são 
muito importantes. Gostaria eu 
que houvesse quem o fi zesse com 
a cereja do Fundão, com a maçã 
de Alcobaça ou a pêra-rocha das 
Caldas, que deixei de comprar 
nos supermercados, por ser dura 
como pedra. Dantes, eu era miúdo, 
tinha cheiro e sabor”, observa 
José Mendonça, salientando que 
na universidade tem aprendido 
bastante para melhorar a 
qualidade da sua produção. “Não 
utilizo herbicidas ou adubos 
químicos. A minha adubação é de 
composto orgânico. São as aparas 
das podas da própria árvore. O 
herbicida é uma das chagas da 
produção. Destruo as ervas por 
meios mecânicos, e esses restos 
ajudam a fertilizar a terra. Não uso 
químicos para combater as pragas, 

mas sim armadilhas para captura 
dos insectos. Reduzo os custos e 
produzo com mais qualidade.”

Equilíbrio natural
Da teoria José Mendonça passou 
à prática. “A agricultura é um 
ecossistema aberto, em que os 
sistemas intensivos e o uso maciço 
de produtos químicos alteraram 
tudo. Tenho notado que desde 
que uso este sistema não há tantas 
pragas. Há insectos que combatem 
outros insectos. Mas, se usarmos os 
químicos, e matarmos a erva toda, 
os insectos não têm onde ir buscar 
o seu sustento e atacam as árvores. 
Se houver equilíbrio, poderei ter 
uma quebra de produção até dez 
por cento, mas compensa, pois não 
terei pragas.”

Não há laranjas suas no 
Parlamento, porque não houve 
acordo no preço. É outro 
problema: o transporte. “Se 
São Bento fosse aqui à porta, 
conseguiria fazer o preço justo. 
Mas, infelizmente, a distribuição 
‘expresso’ dos meus produtos 
tornam-no mais caro. É outro 
problema – 50 por cento do custo 
fi nal é para a distribuição.”

O agricultor conta como se 
pode comer laranja do Algarve ao 
pequeno-almoço que foi colhida 
de véspera: “Apanho a laranja 
pela manhã e faço-a chegar, a 
todo ao país, no dia seguinte, e 
a Espanha. Contactei todas as 
empresas de transporte expresso, 
portuguesas e estrangeiras. Mas 
a maior parte delas não estavam 
disponíveis para transporte de 
produtos alimentares, outras 
não se interessaram.” Os CTT 
interessaram-se e a Seur também. 
Aliás, a empresa espanhola foi mais 
competitiva, apoiou o projecto. 
“Vem cá a casa, todos os dias, 
buscar o produto. Todavia, um 
quilograma sai a 1,80 euros [numa 
caixa de dez quilos]. Mas se foram 
duas o preço reduz em dez por 
cento. O problema é o transporte. 
Eu sei que no supermercado se 
vendem a 50 cêntimos, mas não 
tem esta qualidade. Os clientes 
habituais sabem ver a diferença.”

Passada a novidade, José 
Mendonça vai expedindo 15 caixas 
por dia, quando há um ano recebia 
pedidos para 20 caixas. E embora 
diga que não haverá mercado 
para todos, acredita que se outros 
conseguirem fazer o mesmo talvez 
o mercado mude.

Mas também alerta que – e 
acredita que os consumidores 
não o sabem – os espanhóis, com 
um ano mau de laranja, já que as 
cheias na Andaluzia prejudicaram 
muitos pomares, estão a atirar 
para Portugal muita fruta de má 
qualidade. “Nós mandamos a boa 
laranja para Espanha, e também 
se ignora em Portugal a verdadeira 
origem do produto. É que um selo 
de Portugal não signifi ca mesmo 
que a fruta tenha sido produzida 
em Portugal. E nós temos a melhor 
laranja, seguramente, pois o clima 
algarvio não poderia ser melhor. 
Sem ser demasiado quente, é bem 
temperado para a fruta.”

Os espanhóis, com 
um ano mau de 
laranja, estão a 
atirar para Portugal 
muita fruta de má 
qualidade

Dez pessoas 
detidas pela PSP 
em operação no 
distrito de Faro  

a O comando distrital da Polícia de 
Segurança Pública de Faro deteve dez 
pessoas numa operação Stop reali-
zada anteontem à noite, em todo o 
distrito de Faro, de Lagos a Vila Real 
de Santo António.

Segundo o ofi cial de dia ao coman-
do distrital da PSP, subcomissário Ma-
nuel Espanhol, foram detidas cinco 
pessoas em Tavira, uma por falta de 
carta de condução e quatro por con-
dução sob o efeito de álcool. Em Fa-
ro, foram ainda detidas duas pessoas 
por posse de droga. As restantes três 
pessoas foram detidas pela PSP em 
Portimão, Olhão e Vila Real de Santo 
António, por condução sob o efeito 
de álcool.

A mesma fonte adiantou ao PÚ-
BLICO que foram levantados diver-
sos autos de contra-ordenação. Sem 
revelar o número exacto, precisou 
que um condutor foi autuado por cir-
cular com um veículo não inspeccio-
nado, e outro por circular sem seguro 
automóvel. A operação contou com 
elementos policiais das divisões de 
Portimão e de Faro, incluindo equi-
pas das esquadras de investigação 
criminal e das esquadras de trânsi-
to. Marisa Soares

Rua Direita 
em Portimão 
foi reaberta ao 
trânsito

a A Rua Direita, em pleno centro da 
cidade de Portimão, vai estar aberta 
ao trânsito automóvel até 15 de Se-
tembro, uma medida com carácter 
experimental decidida com o acor-
do da câmara municipal e da UAC–
Associação de Desenvolvimento de 
Portimão Pró-Comércio.

Segundo a informação disponível 
no site da Câmara de Portimão, os 
efeitos da reabertura desta via ao 
trânsito serão “posteriormente ava-
liados”. O objectivo é apurar as me-
lhorias que a medida poderá trazer 
em termos de descongestionamento 
do tráfego automóvel, naquela que é 
“uma das zonas mais concorridas de 
Portimão” e onde existe uma signi-
fi cativa aglomeração de estabeleci-
mentos comerciais.

Além da Rua Direita, também na 
Rua Júdice Biker passa a ser permiti-
da a circulação nos dois sentidos ao 
longo do percurso entre a ponte ro-
doviária à entrada da cidade e o Lar-
go 1º de Dezembro, que faz fronteira 
com o Tempo – Teatro Municipal de 
Portimão. A autarquia informa que 
esta decisão visa permitir um melhor 
acesso dos automobilistas à Rua Di-
reita.
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Biodiversidade – desafios e ameaças 
numa Ria em mudança (Ria 
Formosa)
2 5 . 0 7 . 2 0 1 1

O Centro Ci ência Viva do Algarve organiza,  à s 10h00 de 26 de 

Julho, a iniciativa "Biodiversidade – desafios e amea ças numa Ria 

em mudan ça", na Ria Formosa, Algarve. A iniciativa insere -se no 

Ciência Viva no Ver ão.

A iniciativa consiste na "realiza ção de actividades interactivas e 

experimentais, associadas ao tema Biodiversidade e altera ções 

clim á ticas em ambientes marinhos, que dar ão a conhecer a 

biodiversidade existente na Ria Formosa e respectiva cadeia 

tr ófica dependente de vari áveis ambientais", explicam os 

organizadores.

Ponto de encontro:  Centro Azul - Centro N áutico da Praia de 

Faro 

Localidade:  Praia de Faro

Dura ção: 8 horas

Responsável pela ac ção: Ana Amaral  

Parcerias:

Centro de Ci ências do Mar do Algarve, CCMAR

Universidade do Algarve

ARH Algarve

Centro N áutico da Praia de Faro / C âmara Municipal de Faro 
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A Câmara de Águeda, no 

âmbito da Agenda 21 Local, 

lan çou o prémio AGUEDA 21, 

uma recompensa de cinco mil

euros para os projectos que 

mais contribuam para a 

sustentabilidade do concelho. 

As candidaturas est ão 

abertas at é 30 de Novembro. 

Foto: PÚBLICO/arquivo

Portaria que regulamenta a apanha do 

Percebe Pollicipes pollicipes  na Reserva 

Natural das Berlengas

Decreto -Lei que altera o regime geral da gest ão

de res íduos (17 de Junho)

Portaria que define per íodo cr ítico no âmbito 

do Sistema de Defesa da Floresta contra 

Incêndios

"Moving Towards a Climate Neutral UN - The 

UN system ’s footprint and efforts to reduce 

it" (Abril)

"The Energy Report: 100% Renewable Energy 

by 2050"

"Megacities on the move: your guide to the 

future of sustainable urban mobility in 

2040" (2 de Dezembro)
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Contraceção em debate no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/07/2011

Meio: Sapo Online - Família Sapo

Online

URL: http://familia.sapo.pt/artigos/actualidade/noticias/1170107.print.html

 

A Sociedade Portuguesa da Contraceção (SPDC) promove a sua segunda Reunião Científica anual,

dedicada ao tema "Desafios em Contraceção".nos dias 23 e 24 de Setembro, na Universidade do

Algarve, em Faro.

 

 No primeiro dia do encontro realizam-se workshops formativos e apresentação de comunicações

livres. Temas como Saúde Sexual e Reprodutiva em Portugal, Educação Sexual, Práticas contracetivas

em diferentes culturas, Contraceção em mulheres com comportamento aditivo e Controvérsias em

contraceção, são discutidos no segundo dia, em conferências, palestras e debates, com a presença de

vários peritos nacionais e internacionais.

 

 "Estamos certos que a segunda reunião será interessante para todos os colegas que pretendam

aumentar, actualizar os seus conhecimentos e partilhar a sua experiência na área da saúde sexual e

reprodutiva", destaca David Rebelo, presidente da SPDC.

 

 25 de julho de 2011

 

 .
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UAlg: Primeira doutorada em Turismo defende tese sobre emprego no setor
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/07/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=46689

 

24-07-2011 13:15:00

 

 A primeira doutorada em Turismo pela Universidade do Algarve (UALg) apresentou a tese este verão

e concluiu que os estudantes em Turismo privilegiam a "imagem" da instituição universitária e a

"empregabilidade" para escolher a formação superior.

 

 "Ensino Superior em Turismo - Satisfação e Empregabilidade" foi o tema da tese de doutoramento de

Sofia Eurico, 35 anos, natural de Vila Franca de Xira e a residir nas Caldas da Rainha, que se sente

"confortada" e "satisfeita" por ser primeira pessoa a terminar um doutoramento em Turismo pela

UALg.

 

 "Sinto-me muito confortada por completar este projeto. É uma meta que concluo com grande

orgulho", desabafa Sofia Eurico, formada em Línguas e Literaturas Modernas, com um mestrado sobre

como a poesia é abordada nos livros escolares.

 

 Avaliar o modelo de satisfação do consumidor (estudante/diplomado de Turismo) e otimizar o serviço

prestado pelas instituições de ensino superior para corresponder, ou superar, as expetativas do

profissional em Turismo foram os objetivos primordiais do trabalho.

 

 "Este estudo nasce da necessidade que se faz sentir em relação à avaliação das instituições de ensino

superior e pensámos numa forma de avaliação que auscultasse o consumidor final e que é o

diplomado em Turismo", explica Sofia Eurico, em entrevista à agência Lusa.

 

 "A imagem desempenha um papel fundamental no processo de formação da satisfação dos

diplomados em Turismo", concluiu Sofia Eurico com a sua tese.

 

 A doutorada em Turismo alerta que é no marketing promocional que as instituições universitárias

devem apostar, porque a imagem foi a característica mais valorizada pelos estudantes na hora de

escolher onde fazer o curso de Turismo.
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 Uma outra dimensão no processo de satisfação dos diplomados nesta área e que tem um impacto

forte na imagem da instituição universitária é a "empregabilidade", acrescenta Sofia Eurico.

 

 Se as instituições tiverem esse poder de sedução através da imagem vão, em princípio, conseguir

comportamentos de "recomendação da instituição" e a hipótese de comportamentos de reingresso

desses diplomados para formação avançada ou especializada, refere.

 

 Os inquiridos para a tese de doutoramento - 166 no total - já estão inseridos no mercado de trabalho,

no setor turístico.

 

 Os resultados da tese "Ensino Superior em Turismo - Satisfação e Empregabilidade" foram obtidos

através de uma metodologia de natureza qualitativa, com destaque para questionários a diplomados.

 

 Além da imagem e da empregabilidade, a expetativa, qualidade ou valor foram outras das dimensões

avaliadas no impacto da satisfação dos diplomados do ensino superior em Turismo.
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Sociedade

       

VIII Congresso Internacional de 
Cidades e Entidades do Iluminismo

 

O VIII Congresso Internacional de 
Cidades e Entidades do Iluminismo, que 
se realiza nos dias 6 a 8 de Outubro em 
Vila Real de Santo António, já tem a sua
Comissão de Honra concluída.

 

       

Presidida pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, integra
o Secretário de Estado da Cultura, Dr. Francisco José Viegas; o 
Presidente da Câmara de Vila Real de Santo António, Eng.º. Luís 
Gomes; o Dr. António Mendes Baptista, Presidente do Instituto da 
Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU); o Dr. João Varejão Faria,
que preside à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Algarve; a Drª. Dália Paulo, da Direção Regional da 
Cultura do Algarve; o Dr. João Guerreiro, Reitor da Universidade do
Algarve e finalmente Don Javier Varela, Secretário Geral da AICEI ?
Associação Internacional de Cidades e Entidades do Iluminismo.

Os trabalhos preparatórios do Congresso realizam-se a bom ritmo 
estando a ser ultimado o programa definitivo do conjunto de debates 
que o mesmo irá proporcionar em torno da sua temática central. 
CENTROS HISTÓRICOS: RUPTURA (S) & 
CONTINUIDADES; Recuperação, Obstáculos e Novas 
Oportunidades.

 

2011-07-23 Algarve Directo
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Cidades e Entidades do Iluminismo

 

O VIII Congresso Internacional de 
Cidades e Entidades do Iluminismo, que 
se realiza nos dias 6 a 8 de Outubro em 
Vila Real de Santo António, já tem a sua
Comissão de Honra concluída.

 

       

Presidida pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, integra
o Secretário de Estado da Cultura, Dr. Francisco José Viegas; o 
Presidente da Câmara de Vila Real de Santo António, Eng.º. Luís 
Gomes; o Dr. António Mendes Baptista, Presidente do Instituto da 
Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU); o Dr. João Varejão Faria,
que preside à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Algarve; a Drª. Dália Paulo, da Direção Regional da 
Cultura do Algarve; o Dr. João Guerreiro, Reitor da Universidade do
Algarve e finalmente Don Javier Varela, Secretário Geral da AICEI ?
Associação Internacional de Cidades e Entidades do Iluminismo.

Os trabalhos preparatórios do Congresso realizam-se a bom ritmo 
estando a ser ultimado o programa definitivo do conjunto de debates 
que o mesmo irá proporcionar em torno da sua temática central. 
CENTROS HISTÓRICOS: RUPTURA (S) & 
CONTINUIDADES; Recuperação, Obstáculos e Novas 
Oportunidades.
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Cavaco Silva e Francisco JosÃ© Viegas integram 
ComissÃ£o de Honra do Congresso das Cidades 
Iluministas

O VIII Congresso Internacional de Cidades e 
Entidades do Iluminismo, que se realiza nos 
dias 6 a 8 de outubro em Vila Real de Santo 
AntÃ³nio, jÃ¡ tem a sua ComissÃ£o de Honra
concluÃda.  

A ComissÃ£o  de  Honra  Ã© presidida pelo
Presidente da RepÃºblica AnÃbal Cavaco Silva,
e integra o secretÃ¡rio de Estado da Cultura
Francisco JosÃ© Viegas, o presidente da CÃ¢
mara de Vila Real de Santo AntÃ³nio LuÃs
Gomes; AntÃ³nio Mendes Baptista, presidente
do Instituto da HabitaÃ§Ã£o e ReabilitaÃ§Ã£o
U r b a n a  ( I H R U ) ,  J o Ã£o  V a r e j Ã£o  F a r i a ,
presidente da ComissÃ£o de CoordenaÃ§Ã£o
e Desenvolvimento Regional do Algarve, DÃ¡lia
Paulo, diretora regional de Cultura do Algarve,
JoÃ£o Guerreiro, reitor da Universidade do
Algarve, e finalmente Javier Varela, secretÃ¡rio
geral da AICEI â?? AssociaÃ§Ã£o Internacional

de Cidades e Entidades do Iluminismo. 
 
Segundo a CÃ¢mara de Vi la Real de Santo AntÃ³nio, Â«os trabalhos
preparatÃ³rios do Congresso realizam -se a bom r i tmo,  estando a ser
ultimado o programa definitivo do conjunto de debates. 
 
O tema central do congresso serÃ¡ Â«Centros HistÃ³ricos: Rutura(s) &
Continuidades - RecuperaÃ§Ã£o, ObstÃ¡culos e Novas OportunidadesÂ».  
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Segundo a CÃ¢mara de Vi la Real de Santo AntÃ³nio, Â«os trabalhos
preparatÃ³rios do Congresso realizam -se a bom r i tmo,  estando a ser
ultimado o programa definitivo do conjunto de debates. 
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Plataforma Mar do Algarve foi constituída esta semana
A Universidade do Algarve associou-se aos munic ípios de Faro, Olhão e 
Portimão e a cinco empresas (ArrifanaMar, MarSensing, Nautiber, Pedaços de 
Mar, Sopromar) para a criação da Plataforma Mar do Algarve - Associação para 
a Dinamização do Conhecimento e da Economia do Mar no Algarve, estrutura 
formalmente constitu ída esta semana.

O objetivo desta Plataforma passa por potenciar, valorizar e dinamizar o 
conhecimento e a economia do mar, estimulando a inovação, a concertação de 
interesses, esforços e atuação dos diferentes agentes em torno de uma 
estratégia comum, com uma estrutura que seguirá a lógica de cluster, 
aproveitando as potencialidades dos diversos parceiros envolvidos para 
desenvolver projetos na área do mar.

A ideia da criação desta nova associação começou a ser desenvolvida em 2006, aquando da conferência internacional 
"Maralgarve - Um Oceano de Oportunidades", que debateu a temática do mar. Da í adiante, foram desenvolvidas outras 
iniciativas como a elaboração da "Agenda Regional do Mar - Contributos para o Plano de Ação para o Cluster Mar Algarve", 
que acabaram por mostrar a importância da criação de uma estrutura que integrasse os vários intervenientes.

Esta iniciativa vem trazer, aos atores da região, oportunidades de crescimento da economia do mar que já existem nas 
regiões Norte e Centro, onde já existem associações similares há alguns anos.
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Plataforma Mar do Algarve foi constituída esta semana
A Universidade do Algarve associou-se aos munic ípios de Faro, Olhão e 
Portimão e a cinco empresas (ArrifanaMar, MarSensing, Nautiber, Pedaços de 
Mar, Sopromar) para a criação da Plataforma Mar do Algarve - Associação para 
a Dinamização do Conhecimento e da Economia do Mar no Algarve, estrutura 
formalmente constitu ída esta semana.

O objetivo desta Plataforma passa por potenciar, valorizar e dinamizar o 
conhecimento e a economia do mar, estimulando a inovação, a concertação de 
interesses, esforços e atuação dos diferentes agentes em torno de uma 
estratégia comum, com uma estrutura que seguirá a lógica de cluster, 
aproveitando as potencialidades dos diversos parceiros envolvidos para 
desenvolver projetos na área do mar.

A ideia da criação desta nova associação começou a ser desenvolvida em 2006, aquando da conferência internacional 
"Maralgarve - Um Oceano de Oportunidades", que debateu a temática do mar. Da í adiante, foram desenvolvidas outras 
iniciativas como a elaboração da "Agenda Regional do Mar - Contributos para o Plano de Ação para o Cluster Mar Algarve", 
que acabaram por mostrar a importância da criação de uma estrutura que integrasse os vários intervenientes.

Esta iniciativa vem trazer, aos atores da região, oportunidades de crescimento da economia do mar que já existem nas 
regiões Norte e Centro, onde já existem associações similares há alguns anos.
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Plataforma Mar do Algarve foi constituída esta semana
A Universidade do Algarve associou-se aos munic ípios de Faro, Olhão e 
Portimão e a cinco empresas (ArrifanaMar, MarSensing, Nautiber, Pedaços de 
Mar, Sopromar) para a criação da Plataforma Mar do Algarve - Associação para 
a Dinamização do Conhecimento e da Economia do Mar no Algarve, estrutura 
formalmente constitu ída esta semana.

O objetivo desta Plataforma passa por potenciar, valorizar e dinamizar o 
conhecimento e a economia do mar, estimulando a inovação, a concertação de 
interesses, esforços e atuação dos diferentes agentes em torno de uma 
estratégia comum, com uma estrutura que seguirá a lógica de cluster, 
aproveitando as potencialidades dos diversos parceiros envolvidos para 
desenvolver projetos na área do mar.

A ideia da criação desta nova associação começou a ser desenvolvida em 2006, aquando da conferência internacional 
"Maralgarve - Um Oceano de Oportunidades", que debateu a temática do mar. Da í adiante, foram desenvolvidas outras 
iniciativas como a elaboração da "Agenda Regional do Mar - Contributos para o Plano de Ação para o Cluster Mar Algarve", 
que acabaram por mostrar a importância da criação de uma estrutura que integrasse os vários intervenientes.

Esta iniciativa vem trazer, aos atores da região, oportunidades de crescimento da economia do mar que já existem nas 
regiões Norte e Centro, onde já existem associações similares há alguns anos.
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· Falta dinheiro para acabar as obras no Mouchão de
Pernes
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Sociedade

Alargamento do ensino na área da saúde só é possível com ampliação das instalações 

Escola Superior de Saúde de Santarém 
sem instalações para poder alargar 
oferta 

A ampliação das instalações da Escola Superior de Saúde de Santarém (ESSS) é fundamental 
para o alargamento da oferta de ensino, considerado uma das prioridades da nova direcção da
escola. Durante a tomada de posse de Isabel Barroso como nova directora da escola, essa 
constatação foi deixada pelo presidente do Instituto Politécnico de Santarém (IPS). Resta 
saber se há dinheiro para obras, atendendo aos tempos de austeridade que se vivem.

?A primeira meta é a ampliação do âmbito de ensino na área da saúde. É extremamente 
importante e já lutamos pela concretização deste objectivo há bastante tempo. Da minha 
parte terão todo o apoio?, disse Jorge Justino, referindo que ?isso implicará o 
desenvolvimento de outras infraestruturas e equipamentos?. E acrescentou: ?Sabemos que 
os tempos estão dif íceis mas a escola não pode ter uma valência muito mais larga sem ter 
capacidade a n ível de infraestruturas?.

Antes, Isabel Barroso já havia definido como uma das prioridades a promoção da qualidade de 
vida na escola, nomeadamente o desenvolvimento de iniciativas em conjunto com o IPS no 
sentido da ampliação das infraestruturas da escola.

Isabel Barroso, que vai ter Hélia Dias como sub-directora nos próximos quatro anos, definiu 
também como objectivos a consolidação da oferta formativa de enfermagem de 1º ciclo 
adequando-a às necessidades do mercado e dar continuidade ao desenvolvimento da oferta 
formativa em tecnologias da saúde (1º ciclo). Para isso vai efectuar diligências junto da tutela 
no sentido da concretização dos cursos em podologia e em terapia ocupacional.

Pretende também consolidar a oferta formativa dos cursos de 2º ciclo do dom ínio cient ífico na
área de enfermagem e o alargamento da oferta pós-graduada a públicos diversos. Além dos 
cinco cursos de mestrado e pós-graduação em desenvolvimento têm para oferecer dois novos
cursos de mestrado em enfermagem já acreditados - mestrado em saúde da criança e jovem 
e mestrado de supervisão em enfermagem, este em parceria com a Escola Superior de 
Enfermagem de Lisboa. 

Escola no Erasmus Mundus

A boa not ícia da tarde foi dada pelo presidente do Politécnico de Santarém: foi aceite pela 
Comissão Europeia a candidatura ao programa Erasmus Mundus do curso de mestrado em 
enfermagem de emergência e cuidados cr íticos, a ministrar pela Escola Superior de Saúde de 
Santarém em parceria com a Universidade de Oviedo, Universidade Metropolia de Helsínquia e 
Universidade do Algarve.

O financiamento está portanto assegurado pela União Europeia, mas Jorge Justino adverte 
que apesar de terem esta concessão de financiamento a aventura ainda nem sequer 
começou. ?Temos de ter competência para levar isto até ao fim. E eu acredito na escola?, 
afirmou.

O programa Erasmus Mundus consiste no apoio a cursos europeus de mestrado de elevada 
qualidade destinados a alunos de pa íses em vias de desenvolvimento e reforça a visibilidade e 
a atractividade do ensino superior europeu nos pa íses terceiros.

Diga o que pensa sobre este Artigo. O seu comentário será enviado directamente para a 
redacção de O MIRANTE.

Gostei Concordo
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· PJ faz buscas na Câmara de Ourém e na residência 
de ex-presidente
· Casamento em Liteiros acaba com assalto a mais de
20 ve ículos
· Suspeitos de duplo homic ídio cometido há cinco 
anos foram detidos em Almeirim
· Câmara de Ourém quer suspender obras do IC9 
· Jovem bombeiro de Pernes morre no quartel onde 
era voluntário desde os onze anos
· Apartamentos com vista para um matagal 
· Vereador da Câmara de Santarém critica desleixo 
dos proprietários que não limpam terrenos
· Mais 91 adultos recebem certificação de 
competências em Alcanena 
· A história do José Hipólito e da Cesalina Carvalhais 
que venderam tudo e emigraram para defenderem o 
bom nome
· Fenómeno de Fátima foi o resultado do seu tempo 
e da propaganda da Igreja
· Populares declaram guerra aos jacintos e limpam 
lagoa de Azinhaga
· Tagusgás leva jovens a campo de férias no Algarve 
· Falta dinheiro para acabar as obras no Mouchão de
Pernes
· Santarém adere à rede europeia de identificação 
de habitats de morcegos
· Concessionada cafetaria do Jardim da Liberdade 
· Margens do Tejo requalificadas em Abrantes 
devolvem rio às comunidades
· Recriação histórica da safra do sal em Rio Maior 
· Painel roubado da Banda Nabantina 
· Paço do Conde em Ourém vai receber serviços 
administrativos da INSIGNARE
· Bombeiros de Minde recebem res íduos de 
equipamentos eléctricos
· Junta de Freguesia de Fátima promove Campo de 
Férias
· Pós-graduação em ?Empreendedorismo e Inovação 
na Administração Pública? no IPT
· Feira de Agricultura Biológica em Santarém 
· Apoio às entidades que participaram nas 
Tasquinhas de Rio Maior
· Jorge Faria compra Centro de L ínguas do 
Entroncamento
· Troca e doação de manuais escolares no Cartaxo 
· Horácio Peixeiro empossado ?Provedor do 
Estudante? no IPT
· Contratação de palcos e som das Festas de Ourém 
acaba em polémica
· Independentes por Tomar recomendam ?bom 
senso? nos cortes de água
· Carina João na Comissão de Economia e Obras 
Públicas
· Inscrições abertas para voluntariado jovem nas 
florestas em Ourém
· Aumento da factura da água discutido na 
Assembleia Municipal do Cartaxo
· Presidente não autoriza que tesoureiro faça 
trabalho gratuito para a junta
· Autarcas enaltecem trabalho de populares e da 
Comissão da Festa dos Tabuleiros
· Vítor Frazão desiste de candidatura à concelhia do 
PSD mas não à Câmara de Ourém
· Roubos de combust ível e viaturas incendiadas 
assustam moradores de Samora Correia
· Crescem as queixas contra arrumadores por 
vandalização de carros e ameaças mas ninguém 
consegue resolver o problema
· GNR detém dois suspeitos por cultivo de cannabis 
em Azambuja
· ?Tiro e queda? com nova direcção depois da 
polémica da caça aos pássaros
· Bairro dos avieiros invadido por melgas e ratazanas
de antigas instalações fabris
· Três mega freguesias para Vila Franca de Xira 
· Inácio diz que é ?candidato natural? do PS em Vila 
Franca de Xira
· Câmara de Azambuja e Águas do Oeste devem 
mais de dois milhões uma à outra e tentam acerto de 
contas
· Grupo de jovens que assaltou mais de 30 alunos de
escolas de Vila Franca já está na prisão
· Polícia recuperou objectos roubados de uma 
habitação de Vila Franca de Xira
· Assaltada na estação de comboios de Alhandra 
· Trabalhadores da TNC queriam ir de camião até à 
Assembleia da República
· Câmara deixa curros no meio da estrada entre 
duas festas e origina um coro de protestos
· Anulação do concurso para a construção de 
acessos pode adiar abertura do Hospital de Vila 
Franca
· Câmara apoia construção de Unidade de Cuidados 
Continuados
· Cidade de Alverca entrega cinco galardões de 
mérito no dia do seu aniversário
· Municípios querem levar turistas a conhecer 
patrim nio das Linhas de Torres
· Adjudicada requalifica o da rua 31 de Janeiro 
· Obras cortam trânsito na ponte da Chamusca 

Sociedade

Alargamento do ensino na área da saúde só é possível com ampliação das instalações 

Escola Superior de Saúde de Santarém 
sem instalações para poder alargar 
oferta 

A ampliação das instalações da Escola Superior de Saúde de Santarém (ESSS) é fundamental 
para o alargamento da oferta de ensino, considerado uma das prioridades da nova direcção da
escola. Durante a tomada de posse de Isabel Barroso como nova directora da escola, essa 
constatação foi deixada pelo presidente do Instituto Politécnico de Santarém (IPS). Resta 
saber se há dinheiro para obras, atendendo aos tempos de austeridade que se vivem.

?A primeira meta é a ampliação do âmbito de ensino na área da saúde. É extremamente 
importante e já lutamos pela concretização deste objectivo há bastante tempo. Da minha 
parte terão todo o apoio?, disse Jorge Justino, referindo que ?isso implicará o 
desenvolvimento de outras infraestruturas e equipamentos?. E acrescentou: ?Sabemos que 
os tempos estão dif íceis mas a escola não pode ter uma valência muito mais larga sem ter 
capacidade a n ível de infraestruturas?.

Antes, Isabel Barroso já havia definido como uma das prioridades a promoção da qualidade de 
vida na escola, nomeadamente o desenvolvimento de iniciativas em conjunto com o IPS no 
sentido da ampliação das infraestruturas da escola.

Isabel Barroso, que vai ter Hélia Dias como sub-directora nos próximos quatro anos, definiu 
também como objectivos a consolidação da oferta formativa de enfermagem de 1º ciclo 
adequando-a às necessidades do mercado e dar continuidade ao desenvolvimento da oferta 
formativa em tecnologias da saúde (1º ciclo). Para isso vai efectuar diligências junto da tutela 
no sentido da concretização dos cursos em podologia e em terapia ocupacional.

Pretende também consolidar a oferta formativa dos cursos de 2º ciclo do dom ínio cient ífico na
área de enfermagem e o alargamento da oferta pós-graduada a públicos diversos. Além dos 
cinco cursos de mestrado e pós-graduação em desenvolvimento têm para oferecer dois novos
cursos de mestrado em enfermagem já acreditados - mestrado em saúde da criança e jovem 
e mestrado de supervisão em enfermagem, este em parceria com a Escola Superior de 
Enfermagem de Lisboa. 

Escola no Erasmus Mundus

A boa not ícia da tarde foi dada pelo presidente do Politécnico de Santarém: foi aceite pela 
Comissão Europeia a candidatura ao programa Erasmus Mundus do curso de mestrado em 
enfermagem de emergência e cuidados cr íticos, a ministrar pela Escola Superior de Saúde de 
Santarém em parceria com a Universidade de Oviedo, Universidade Metropolia de Helsínquia e 
Universidade do Algarve.

O financiamento está portanto assegurado pela União Europeia, mas Jorge Justino adverte 
que apesar de terem esta concessão de financiamento a aventura ainda nem sequer 
começou. ?Temos de ter competência para levar isto até ao fim. E eu acredito na escola?, 
afirmou.

O programa Erasmus Mundus consiste no apoio a cursos europeus de mestrado de elevada 
qualidade destinados a alunos de pa íses em vias de desenvolvimento e reforça a visibilidade e 
a atractividade do ensino superior europeu nos pa íses terceiros.

Diga o que pensa sobre este Artigo. O seu comentário será enviado directamente para a 
redacção de O MIRANTE.

Gostei Concordo
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VIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIDADES E ENTIDADES DO ILUMINISMO

Em Foco / V.R.S. António
Enviado por Admin em 22/07/11 - 10:40 

Algarve Digital

O VIII Congresso Internacional de Cidades e Entidades do Iluminismo, que se realiza nos dias 6 a 8 de Outubro em Vila Real de Santo 
António, já tem a sua Comissão de Honra concluída. 

Presidida por Sua Ex.ª. o Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, integra o Secretário de Estado da Cultura, Dr. Francisco José 
Viegas; o Presidente da Câmara de Vila Real de Santo António, Eng.º. Luís Gomes; o Dr. António Mendes Baptista, Presidente do Instituto 
da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU); o Dr. João Varejão Faria, que preside à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Algarve; a Drª. Dália Paulo, da Direcção Regional da Cultura do Algarve; o Dr. João Guerreiro, Reitor da Universidade do 
Algarve e finalmente Don Javier Varela, Secretário Geral da AICEI – Associação Internacional de Cidades e Entidades do Iluminismo. 

Os trabalhos preparatórios do Congresso realizam-se a bom ritmo estando a ser ultimado o programa definitivo do conjunto de debates que o 
mesmo irá   proporcionar em torno da sua temática central. CENTROS HISTÓRICOS: RUPTURA (S) & CONTINUIDADES; 
Recuperação, Obstáculos e Novas Oportunidades. 

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=5319 
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Região Sul > Cultura > Notícia

Sobreviver das artes é muito difícil sem ter um caminho percorrido.
Entrevista ao artista visual Luís Martins

Luís Martins nasceu no Funchal em 1987. Desde pequeno gosta de desenhar e sente que ?tinha a expectativa de absorver o desenho ao máximo?, no entanto o desenho 

era visto como um hobby e no secundário ingressou pela área das engenharias. Sempre foi pouco convencional e tem uma necessidade contínua de se testar. Na 

adolescência começou a interessar-se por tatuagens e sentiu que, embora a tatuagem seja algo marginal, é esse o seu caminho. O Curso de Artes Visuais passou a ser 

uma fonte de aprendizagem, a possibilidade de adquirir as técnicas e o conhecimento que necessitava para seguir a via da tatuagem. 

No final do Curso de Artes Visuais da Universidade do Algarve, Lu ís acha que ainda está ?muito em cima dos acontecimentos? para poder fazer uma análise correcta e 

justa sobre o Curso, no entanto, sente que onde mais aprendeu foi no relacionamento com as pessoas. 

Relativamente ao Curso pensa que deveria haver uma maior conexão entre o todo e as partes, mas afirma que isso não é um problema só do curso, trata-se de um 

problema que assola o país, ou a própria humanidade no momento em que vivemos. 

O seu trabalho artístico está muito relacionado com o corpo, a relação entre o corpo e a mente. Trata-se de ?uma exploração infinita sobre aquilo que nós somos, aquilo 

que nos projecta para sermos frágeis?. 

Luís Martins participa na exposição colectiva dos alunos do Curso de Artes Visuais da Universidade do Algarve intitulada "Anita no Quartel" que se encontra patente ao 

público, todos os dias da semana das 09:00 às 18:00 horas, até dia 1 de Setembro, no Quartel da Atalaia em Tavira. 

Esta entrevista vai acontecer, on-line (Clique Aqui)  , no dia 26 de Agosto às 21:00 horas. 

informação ao abrigo do acordo com a Associação Min-Arifa 

 
Luís Martins

Paula Ferro *
11:04 sexta-feira, 22 julho 2011 
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S. Brás de Alportel: Lagar de Azeite foi palco de apresentação da Feira da Serra 
  

22-07-11 

O azeite é o convidado de honra da Feira da Serra, no ano em que o lagar são-brasense 
Pecoliva se inicia na exportação, conquistando o mercado de Benin. 

O Lagar de Azeite Pecoliva acolheu ontem, pelas 18h00, a conferência de imprensa de 
apresentação da Feira da Serra de São Brás de Alportel, que dedica esta 20ª edição ao azeite. 

Esta sessão de apresentação contou com a participação do Presidente da Câmara Municipal de 
São Brás de Alportel, António Eusébio; a convidada de honra do certame, a investigadora e 
escritora, Maria Manuel Valagão; um dos proprietários do Lagar, Flaviano Brito; o Presidente da 
Comissão Organizadora da Feira da Serra Vitor Guerreiro; o Presidente da Direcção da 
Associação de Comércio e Serviços da Região do Algarve, João Rosado; uma representante da 
Direcção Regional de Agricultura do Algarve, Isabel Palmilha e a Vereadora da Câmara Municipal 
Marlene Guerreiro. 

O representante do Lagar Pecoliva, Flaviano Brito deu as boas vindas aos presentes e 
desvendou um pouco da história deste lagar com mais de meio século de existência. 

Ao longo dos anos, as técnicas, os procedimentos e as máquinas foram-se aperfeiçoando e o 
resultado da qualidade do azeite está à vista com a conquista de novos mercados no 
estrangeiro. 

No próximo fim-de-semana, a Feira da Serra, abre as portas à tradição e genuinidade do 
Algarve num certame que marca encontro com as cores, os sons e sabores da Serra do 
Caldeirão no recinto da Escola EB 2 3 Poeta Bernardo de Passos. 

Outro destaque desta edição prende-se com a moda que sobe ao Palco Principal da Feira, 
naquela que será a 1ª edição do São Brás Fashion, que resulta de uma parceria do munic ípio e 
da ACRAL, Associação de Comércio e Serviços do Algarve, com o objectivo levar à passerelle o 
melhor do comércio local. 

Nesta edição da Feira da Serra, o Picadeiro vai surgir em versão ampliada e com um programa 
de animação preenchido de grandes momentos. 

De sexta a domingo, pelas 20h30, os mais novos poderão fazer aqui o seu baptismo de 
equitação num divertido ?volteio?. 

A animação terá o seu ponto alto no sábado, dia 30, com o espectáculo ?Campo em Festa?, um 
momento mágico que junta a arte equestre à misteriosa dança de sevilhanas. 

A Aldeia Serrana o Encontro de Of ícios o Encontro de Saberes a Praça da Cultura o S ítio do 
Azeite o Encontro de Sabores o S ítio dos Curiosos dos Animais e da Cortiça são outras das 
atracções deste certame. 

PROGRAMA DE ANIMAÇÃO: 

SEXTA-FEIRA, DIA 29 | NOITE JOVEM 

Palco Principal 
21h00 | Lipstick 
23h00 | Rouxinol Faduncho 
01h00 | Lu ís Filipe e Vitor Alves c/Banda 
Palco Sonoridades 
20h30 | Rancho Folclórico da CIMFARO 
21h15 | Veredas da Memória 
22h15 | Freedance e Academia de Salsa do Algarve 
Palco Sabores [S ítio do Azeite] 
21h45 | Degustação de Azeite + Show Cooking c/Chef Bruno Rocha [Tivoli Victoria] 

SÁBADO, DIA 30 | NOITE DE LUA NOVA 

Palco Principal 
21h30 | Rão Kyão 
23h30 | São Brás Fashion - desfile de moda  
01h00 | João Paulo Cavaco c/Banda 
Palco Sonoridades 
20h30 | Grupo Coral da UATI ? Universidade do Algarve para a Terceira Idade 
21h15 | Rancho T ípico Sambrasense 
22h15 | Clube de Danças João de Deus 
Palco Sabores [S ítio do Azeite] 
21h45 | Degustação de Azeite + Show Cooking c/Chef João Silva [Vila Vita] 

Picadeiro 
22h30 | Campo em Festa (espectáculo com sevilhanas a cavalo) 

DOMINGO, DIA 31 | NOITE PORTUGUESA 

Palco Principal 
21h30 | Cante Andarilho 
23h00 | Quim Barreiros 
Palco Sonoridades 
20h30 | Rancho Folclórico da ARPI ? Associação de Reformados, pensionistas e Idosos do 
Concelho de Faro 
21h15 | Grupo de Dança Jazz da Escola de Dança Municipal 
22h30 | Grupo Folclórico Doína 
Palco Sabores [S ítio do Azeite] 
21h45 | Degustação de Azeite + Show Cooking c/Chef Diogo Pereira [Clube Praia da Oura] 

Descubra a região

Os Nossos Clientes

Vamos ajudá-lo a acabar 
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S. Brás de Alportel: Lagar de Azeite foi palco de apresentação da Feira da Serra 
  

22-07-11 

O azeite é o convidado de honra da Feira da Serra, no ano em que o lagar são-brasense 
Pecoliva se inicia na exportação, conquistando o mercado de Benin. 

O Lagar de Azeite Pecoliva acolheu ontem, pelas 18h00, a conferência de imprensa de 
apresentação da Feira da Serra de São Brás de Alportel, que dedica esta 20ª edição ao azeite. 

Esta sessão de apresentação contou com a participação do Presidente da Câmara Municipal de 
São Brás de Alportel, António Eusébio; a convidada de honra do certame, a investigadora e 
escritora, Maria Manuel Valagão; um dos proprietários do Lagar, Flaviano Brito; o Presidente da 
Comissão Organizadora da Feira da Serra Vitor Guerreiro; o Presidente da Direcção da 
Associação de Comércio e Serviços da Região do Algarve, João Rosado; uma representante da 
Direcção Regional de Agricultura do Algarve, Isabel Palmilha e a Vereadora da Câmara Municipal 
Marlene Guerreiro. 

O representante do Lagar Pecoliva, Flaviano Brito deu as boas vindas aos presentes e 
desvendou um pouco da história deste lagar com mais de meio século de existência. 

Ao longo dos anos, as técnicas, os procedimentos e as máquinas foram-se aperfeiçoando e o 
resultado da qualidade do azeite está à vista com a conquista de novos mercados no 
estrangeiro. 

No próximo fim-de-semana, a Feira da Serra, abre as portas à tradição e genuinidade do 
Algarve num certame que marca encontro com as cores, os sons e sabores da Serra do 
Caldeirão no recinto da Escola EB 2 3 Poeta Bernardo de Passos. 

Outro destaque desta edição prende-se com a moda que sobe ao Palco Principal da Feira, 
naquela que será a 1ª edição do São Brás Fashion, que resulta de uma parceria do munic ípio e 
da ACRAL, Associação de Comércio e Serviços do Algarve, com o objectivo levar à passerelle o 
melhor do comércio local. 

Nesta edição da Feira da Serra, o Picadeiro vai surgir em versão ampliada e com um programa 
de animação preenchido de grandes momentos. 

De sexta a domingo, pelas 20h30, os mais novos poderão fazer aqui o seu baptismo de 
equitação num divertido ?volteio?. 

A animação terá o seu ponto alto no sábado, dia 30, com o espectáculo ?Campo em Festa?, um 
momento mágico que junta a arte equestre à misteriosa dança de sevilhanas. 

A Aldeia Serrana o Encontro de Of ícios o Encontro de Saberes a Praça da Cultura o S ítio do 
Azeite o Encontro de Sabores o S ítio dos Curiosos dos Animais e da Cortiça são outras das 
atracções deste certame. 

PROGRAMA DE ANIMAÇÃO: 

SEXTA-FEIRA, DIA 29 | NOITE JOVEM 

Palco Principal 
21h00 | Lipstick 
23h00 | Rouxinol Faduncho 
01h00 | Lu ís Filipe e Vitor Alves c/Banda 
Palco Sonoridades 
20h30 | Rancho Folclórico da CIMFARO 
21h15 | Veredas da Memória 
22h15 | Freedance e Academia de Salsa do Algarve 
Palco Sabores [S ítio do Azeite] 
21h45 | Degustação de Azeite + Show Cooking c/Chef Bruno Rocha [Tivoli Victoria] 

SÁBADO, DIA 30 | NOITE DE LUA NOVA 

Palco Principal 
21h30 | Rão Kyão 
23h30 | São Brás Fashion - desfile de moda  
01h00 | João Paulo Cavaco c/Banda 
Palco Sonoridades 
20h30 | Grupo Coral da UATI ? Universidade do Algarve para a Terceira Idade 
21h15 | Rancho T ípico Sambrasense 
22h15 | Clube de Danças João de Deus 
Palco Sabores [S ítio do Azeite] 
21h45 | Degustação de Azeite + Show Cooking c/Chef João Silva [Vila Vita] 

Picadeiro 
22h30 | Campo em Festa (espectáculo com sevilhanas a cavalo) 

DOMINGO, DIA 31 | NOITE PORTUGUESA 

Palco Principal 
21h30 | Cante Andarilho 
23h00 | Quim Barreiros 
Palco Sonoridades 
20h30 | Rancho Folclórico da ARPI ? Associação de Reformados, pensionistas e Idosos do 
Concelho de Faro 
21h15 | Grupo de Dança Jazz da Escola de Dança Municipal 
22h30 | Grupo Folclórico Doína 
Palco Sabores [S ítio do Azeite] 
21h45 | Degustação de Azeite + Show Cooking c/Chef Diogo Pereira [Clube Praia da Oura] 
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Conferência internacional sobre Criatividade
decorre em moldes inovadores no Algarve
A APGICO- Associação Portuguesa para a Ges-
tão da Inovação e da Criatividade nas Organiza-
ções vai promover, entre 14 e 17 de setembro, no 
Algarve, a ECCI XII, 12ª Conferência Europeia 

de Criatividade e Inovação. Trata-se de um even-
to que se realiza pela primeira vez no Sul da Eu-
ropa, depois de onze edições no Norte. O even-
to resulta de uma parceria entre a APGICO, o 

CRIA, o CIEO, a Universidade do Algarve, Fun-
dação Brasil Criativo e AIP. O «barlavento» fa-
lou com Fernando Sousa, professor do Instituto 
Superior D. Afonso III e presidente da APGICO.

barlavento- O que é a AP-
GICO, que fatores motiva-
ram a sua criação e quais os 
seus objetivos e princípios 
orientadores?
Fernando Sousa - A APGICO 
é formada por um conjunto 
de associados interessados na 
colocação da criatividade in-
dividual ao serviço da inova-
ção coletiva, enquanto forma 
de criação de valor para as 
organizações. Esta via de de-
senvolvimento da inovação 
assume designações variadas, 
também conhecidas como 
(no original inglês) «open», 
«people-driven», «employee-
driven», «co-creation», «cro-
wdsourcing», «sustainable», 
«low-cost», «collaborative» 
e outras. Os motivos da sua 
criação tiveram a ver, funda-
mentalmente, com a pouca 
atenção dada, em Portugal, à 
criatividade das pessoas que 
integram as organizações, 
enquanto motor principal 
de inovação, desperdiçando, 
assim, uma enorme poten-
cial para a economia do País. 
Além da finalidade citada, a 
APGICO está virada para a 
criação e divulgação de co-
nhecimentos nesta área (pu-
blicações, biblioteca, apoio 
à investigação, seminários e 

congressos). Os seus princí-
pios orientadores são o servi-
ço às empresas e à comunida-
de, o trabalho voluntário, e a 
responsabilidade social, para 
com os seus colaboradores 
diretos e instituições sociais.
b- Quais as principais ativi-
dades que esta associação 
tem desenvolvido ao longo 
dos anos?
FS - Fundamentalmente 
tem-se dedicado à interven-
ção nas organizações, para o 
desenvolvimento de projetos 
de inovação. Tem também 
editado publicações resultan-
tes da investigação (10 arti-
gos e dois livros), organizado 
eventos (quatro seminários 
e dois congressos), apoiado 
mestrados e doutoramentos 
e realizado projetos europeus 
na área da criatividade e ino-
vação. Foi já convidada para 
inúmeros seminários, con-
ferências e workshops, em 
empresas e universidades. 
Possui uma biblioteca sobre 
inovação organizacional e 
uma base de dados sobre arti-
gos relacionados, acessível a 
todos através do site. Publica 
uma newsletter periódica e 
desenvolve partilha de infor-
mação e parcerias com enti-
dades ligadas à criatividade e 

inovação em todo o mundo. 
b- Fale-nos da ECCI XII: o 
que levou a APGICO a en-
volver-se neste projeto?
FS- Até 2009 só nos tínha-
mos envolvido em projetos 
de pequena ou média dimen-
são, mas, perante a perspe-
tiva de conseguirmos trazer 
para Portugal um dos even-
tos europeus mais importan-
tes nesta área, não resistimos 
e preparámos uma candida-
tura, que acabou por vencer 
durante o concurso feito du-
rante a ECCI XI, em Bruxe-
las.
b- Quais considera terem 
sido as mais-valias da can-
didatura portuguesa para 
conseguir ser, este ano, a 
anfitriã deste evento, após 
onze edições no norte da 
Europa?
FS- A ligação norte-sul, a 
nossa experiência em orga-
nização de eventos, as par-
cerias formadas (CRIA e 
CIEO/UAlg, Universidade 
de Cartagena, Fundação Bra-
sil Criativo, Entreprise Euro-
pe Network e AIP) e a atrati-
vidade da região algarvia.
b- Quais os princípios moti-
vadores de um evento como 
este?
FS- Constituir-se como um 

evento de referência mun-
dial no panorama da criati-
vidade e inovação e influen-
ciar os países (Portugal, em 
especial) a prestar mais aten-
ção à criatividade das pessoas 
para desenvolver as organi-
zações. Para além disso, pen-
samos que podemos mostrar 
muito do “outro” Algarve a 
pessoas que, em circunstân-
cias normais, não visitariam 
a região. Fundamentalmente 
o que queremos é que todos 
os participantes fiquem com 
vontade de regressar e as pes-
soas da região com vontade 
de voltar a ter cá este even-
to, com este tipo de partici-
pantes.
b- Qual a estrutura, o pro-
grama da conferência e que 
atividades estão previstas?
FS- O congresso está assente 
numa lógica de balanço en-
tre a componente científica e 
de treino, com a componen-
te lúdica, ambas contribuin-
do para gerar experiências 
marcantes de aprendizagem 
sobre a colaboração entre 
as pessoas. Do lado cientí-
fico e de treino, está assen-
te em 45 workshops ao lon-
go dos três dias (15 por dia), 
o mesmo acontecendo com 
as conferências (24, sendo 

sete simultâneas e um pai-
nel de especialistas por dia). 
Convém referir que temos 75 
convidados entre os melho-
res especialistas do mundo 
nas matérias. Haverá, tam-
bém, a apresentação de tra-
balhos pelos participantes, 
divididos em mesas temáti-
cas, bem como uma sessão 
de encerramento que inclui a 
homenagem a um dos maio-
res cientistas vivos da área da 
criatividade – o prof. Mihaly 
Cziksentmihalyi (de origem 
húngara, naturalizado norte-
americano). Por último, tem 
ainda os «voos noturnos», 
que são workshops espontâ-
neos, propostos pelos parti-
cipantes. 
Do lado lúdico, o congresso 
tem dois grandes eventos co-
laborativos, abertos ao públi-
co: a sessão de abertura e um 
«dinner-party». Tem tam-
bém um convívio na segun-
da noite, igualmente aber-
to ao público. Tem, ainda, 
componentes gastronómicas 
e turísticas, ligadas ao inte-
rior algarvio, bem como uma 
instalação multimédia inte-
rativa.
b- Porquê a opção por essa 
estrutura, que distribui as 
atividades por locais tão 

diversos? É uma forma de 
promoção da região?
FS- Um dos problemas mais 
citados pelos participantes 
potenciais (fizemos um es-
tudo qualitativo de merca-
do, em 2009) foi a ausência 
de contacto com a região em 
que o congresso se desenrola, 
limitando-se aos hotéis, lo-
cal do congresso e eventuais 
passeios turísticos. Nós qui-
semos reduzir este inconve-
niente, realizando workshops 
em locais turísticos do in-
terior (a Fundação Manuel 
Viegas Guerreiro, em Que-
rença, o Centro comunitário 
da Tôr, a Alcaidaria do Cas-
telo e o Convento de S. Fran-
cisco – INUAF - de Loulé, 
o Museu de S. Brás, as Ru-
ínas de Milreu, o Museu de 
Faro, o Teatro Lethes), não 
muito distantes da confe-
rência e associados a um ca-
tering local de qualidade. 
Assim, os participantes, di-
vididos em pequenos grupos, 
poderão igualmente, intera-
gir com a população local. Os 
locais centrais do congresso 
– Teatro Municipal de Faro 
e Escola Superior de Saúde – 
constituem igualmente pon-
tos de exceção para o desen-
rolar das atividades. 
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Universidade do Algarve ajuda 
a desenvolver ecoconstrução 

Ter uma casa amiga do ambiente não tem de ser caro

A UAlg, através do CRIA, 
é parceira de um projeto europeu 
que pretende promover 
a ecoconstrução, para ajudar 
ao desenvolvimento económico 
das regiões mediterrânicas 

hugo rodrigues/pedro duarte (Rua FM)

Construir edifícios amigos 
do ambiente pode ser deter-
minante para a sustentabili-
dade futura do planeta, além 
de também ajudar na bolsa. 
O Centro Regional de Ino-
vação do Algarve (CRIA) é 
o parceiro nacional do pro-
jeto da União Europeia INS-
MED, que pretende estimu-
lar a economia da zona Euro 
Mediterrânica, através da 
ecoconstrução e de outros 
conceitos de conceção ecoló-
gica de edifícios e gestão ra-
cional dos recursos.

A ecoconstrução foi o 
tema da edição da passa-
da semana do programa ra-
diofónico CRIA FM, que 
foi dinamizado em conjunto 
pelo «barlavento» e pela Rá-
dio Universitária do Algar-
ve RUA FM. A professora 
da Universidade do Algarve 
e especialista nesta área Fáti-
ma Farinha, bem como An-
dré Coelho, representante da 
empresa Ecoperfil, especiali-
zada em conceção ecológica 
de edifícios, e ainda Miguel 
Viegas, do CRIA, foram os 
convidados.

Após cerca de dois anos 
de INSMED, o CRIA já tem 
online uma plataforma que 
permite saber quem faz o quê 
no mundo da ecoconstru-
ção, pela Europa fora. «Criá-

mos uma Plataforma de Inte-
ligência Colaborativa, onde 
estão listados vários atores e 
tecnologias chave. Permite, 
principalmente, fazer a pon-
te entre fornecedores e com-
pradores», explicou Miguel 
Viegas. A escolha da Univer-
sidade do Algarve como par-
ceira neste projeto europeu 
esteve também ligada às ca-
raterísticas da região, onde 
questões como a gestão efi-
ciente da água e o aproveita-
mento dos recursos energé-
ticos renováveis podem ser 
determinantes para a susten-
tabilidade económica. 

«A ecoconstrução refere-
se aos edifícios ou empreen-
dimentos que são concebi-
dos para reduzir o impacto 
no meio ambiente. São, por-
tanto, edifícios mais eficien-
tes na utilização de energia, 
na utilização da água e re-
correndo a recursos locais, 
nomeadamente ao nível dos 
materiais de construção», re-
sumiu Fátima Farinha.

A ecoconstrução é, de 
resto, uma prática milenar 
na zona mediterrânica, não 
sendo o Algarve uma exce-
ção. A arquitetura que me-
lhora a eficiência energética, 
a utilização de cal, a insta-
lação de tanques de rega ou 
mesmo de reservatórios que 

recolhem a água das açoteias, 
são imagens comuns nos edi-
fícios mais antigos da região. 
E tudo isto é ecoconstrução.

Como explicou Miguel 
Viegas, que integra uma 
equipa multidisciplinar que 
se dedica exclusivamente a 
projetar edifícios ecologica-
mente sustentáveis, a parte 
mais importante acaba por 
ser a correta conceção do edi-
fício, de modo a que as suas 
caraterísticas arquitetónicas 
permitam tirar dividendos 
logo à partida.

«Se repararmos, a arqui-
tetura tradicional não é igual 
em todo o país. Mas, nas úl-
timas décadas, passou a ser 
igual em todo o território na-
cional, muito marcada pe-
las escolas de arquitetura. E 
não é isso que deve aconte-
cer. Deve-se procurar adap-
tar o edifício ao clima local», 
reforçou Fátima Farinha.

Só depois, ou caso se tra-
te de remodelações ou adap-
tações de edifícios já exis-
tentes, entra a tecnologia. 
«A Ecoperfil desenvolve, por 
exemplo, inovações e outras 
considerações e cálculos na 
climatização e na térmica dos 
edifícios. Também temos fei-
to alguns estudos de implan-

e reservatórios, mas podem 
hoje chegar muito mais lon-
ge. Caso o promotor do edi-
fício deseje, pode mesmo ser 
instalado um sistema duplo 
de canalização, que separe a 
água da rede da reaproveita-
da, podendo esta última ser 
destinada a fins tão diversos 
como rega, água para lava-
gem ou até mesmo para o au-
toclismo.  Ou seja, a tecnolo-
gia existe, permite poupar o 
ambiente e, a longo prazo, a 
carteira e basta aceder ao site 
www.cria.pt/cria/pt/microsi-
te.asp?id=20 para se ficar a 
saber quem aplica a solução. 
Mas, avisou Fátima Fari-
nha, ainda é necessário «mu-
dar mentalidades», para que 
a opção pela ecoconstrução 
dispare em Portugal.

tação de materiais, tendo em 
conta o seu impacto ambien-
tal. Na gestão da água, fize-
mos projetos para captação 
de águas pluviais para rega e 
lavagens. Mas já há procura, 
ainda que residual, de siste-

mas de reciclagem de águas 
cinzentas», disse André Co-
elho.

Os sistemas referidos 
por André Coelho são inova-
ções de sistemas antes utili-
zados, baseados em tanques 

Muitas vezes, não é neces-
sário aplicar tecnologias de 
ponta nem gastar muito di-
nheiro para construir uma 
casa amiga do ambiente. «O 
edifício sustentável não é 
necessariamente mais caro 
que o corrente. Até porque 
este último pode ter níveis 
de qualidade muito diferen-
tes e pode ser muito caro.

Depende dos materiais 

que são utilizados», conside-
rou a professora da Univer-
sidade do Algarve Fátima 
Farinha.

Mas há casos em que a 
solução passa por sistemas 
que são dispendiosos. Um 
bom exemplo são os edifí-
cios com grandes aberturas 
em regiões com grande ex-
posição solar, como o Algar-
ve e o Alentejo. Quando se 

opta por ter uma casa com 
muita luz natural a Sul, o 
mais provável é ter de se in-
vestir num tipo de vidro es-
pecial, que evite a entrada 
do calor com a desejada luz.

Ainda assim, a lon-
go prazo, este investimen-
to pode compensar, pois a 
alternativa é usar sistemas 
de climatização que gastam 
muita energia.               |H.R.
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Plataforma Mar do Algarve jÃ¡ nasceu 

Plataforma Mar do Algarve â?? 
AssociaÃ§Ã£o para a DinamizaÃ§Ã£o do 
Conhecimento e da Economia do Mar no 
Algarve Ã© a designaÃ§Ã£o da nova 
estrutura, formalmente constituÃda esta 
quarta-feira. 

A Plataforma tem como associados fundadores
in ic ia i s  c inco  empresas  â? ?  ArrifanaMar,
MarSensing, Nautiber, PedaÃ§o s  d e  M a r ,
Sopromar, a Universidade do Algarve e os
municÃpios de Faro, OlhÃ£o e PortimÃ£o.  
 

A Plataforma tem por objetivo potenciar, valorizar e dinamizar o conhecimento
e a economia do mar, estimulando a inovaÃ§Ã£o, a concertaÃ§Ã£o de
interesses, esforÃ§os e atuaÃ§Ã£o dos diferentes agentes em torno de uma
estratÃ©gia comum.  
 
A estrutura agora formada adoptarÃ¡ uma lÃ³gica de cluster, aproveitando de
forma sinÃ©rgica as competÃªncias dos diversos parceiros para fazer
emergir projetos sÃ³lidos e englobantes na Ã¡rea do mar.  
 
D e  a c o r d o  c o m  a  C o m i s s Ã£o  Ins ta lado ra  da  assoc ia Ã§Ã£o ,  o
desenvolvimento de parcerias, a transferÃªncia de conhecimento e a
inserÃ§Ã£o em redes nacionais e internacionais serÃ£o aspetos a que a
Plataforma Mar do Algarve darÃ¡ particular atenÃ§Ã£o. 
 
O nascimento desta nova associaÃ§Ã£o Ã© mais um passo no percurso
iniciado em 2006, quando se realizou na regiÃ£o a conferÃªncia internacional

â??Maralgarve â?? Um Oceano de Oportunidadesâ? ,  que promoveu a
reflexÃ£o e discussÃ£o alargada sobre a temÃ¡tica do mar.  
 
Desde entÃ£o, diversas outras iniciativas tiveram lugar, nomeadamente a
elaboraÃ§Ã£o da â??Agenda Regional do Mar â?? Contributos para o Plano
de AÃ§Ã£o para o Cluster Mar Algarveâ? .   
 
Os resultados destes debates demonstraram a vantagem estratÃ©gica de
uma associaÃ§Ã£o que integrasse os diversos intervenientes do setor do
mar no Algarve. 
 
O projeto de constituiÃ§Ã£o da associaÃ§Ã£o comeÃ§ou a tomar forma hÃ¡
c e r c a  d e  u m  a n o ,  q u a n d o  a  C o m i s s Ã£o  de  Coo rdena Ã§Ã£o  e
Desenvolvimento Regional do Algarve iniciou os primeiros contactos com
outros parceiros pÃºblicos, nomeadamente a DelegaÃ§Ã£o do Sul do IPTM e
a Universidade do Algarve, que participaram ativamente no processo e,
posteriormente, com empresas e associaÃ§Ãµes da regiÃ£o. 
 
Segundo a CCDR Algarve e a ComissÃ£o Instaladora, para alÃ©m dos
membros fundadores iniciais, existe jÃ¡ um n Ãºmero interessante de
parceiros que demonstraram a sua intenÃ§Ã£o de se associarem no curto
prazo.  
 
Efetivamente, um dos objetivos da ComissÃ£o Instaladora Ã© congregar na
associaÃ§Ã£o o maior nÃºmero possÃvel de representantes de todas as
atividades ligadas ao mar, com a expetativa de que esta associaÃ§Ã£o de
interesses e saberes possa contribuir para o desenvolvimento de polÃticas,
medidas e aÃ§Ãµes mais assertivas, eficientes e geradoras de riqueza.  
 
Com esta in ic iat iva,  os atores regionais marcam uma posi Ã§Ã£o  e
acompanham o Norte e o Centro do paÃs, onde jÃ¡ foram constituÃdas
associaÃ§Ãµes similares.  
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Plataforma Mar do Algarve jÃ¡ nasceu 

Plataforma Mar do Algarve â?? 
AssociaÃ§Ã£o para a DinamizaÃ§Ã£o do 
Conhecimento e da Economia do Mar no 
Algarve Ã© a designaÃ§Ã£o da nova 
estrutura, formalmente constituÃda esta 
quarta-feira. 

A Plataforma tem como associados fundadores
in ic ia i s  c inco  empresas  â? ?  ArrifanaMar,
MarSensing, Nautiber, PedaÃ§o s  d e  M a r ,
Sopromar, a Universidade do Algarve e os
municÃpios de Faro, OlhÃ£o e PortimÃ£o.  
 

A Plataforma tem por objetivo potenciar, valorizar e dinamizar o conhecimento
e a economia do mar, estimulando a inovaÃ§Ã£o, a concertaÃ§Ã£o de
interesses, esforÃ§os e atuaÃ§Ã£o dos diferentes agentes em torno de uma
estratÃ©gia comum.  
 
A estrutura agora formada adoptarÃ¡ uma lÃ³gica de cluster, aproveitando de
forma sinÃ©rgica as competÃªncias dos diversos parceiros para fazer
emergir projetos sÃ³lidos e englobantes na Ã¡rea do mar.  
 
D e  a c o r d o  c o m  a  C o m i s s Ã£o  Ins ta lado ra  da  assoc ia Ã§Ã£o ,  o
desenvolvimento de parcerias, a transferÃªncia de conhecimento e a
inserÃ§Ã£o em redes nacionais e internacionais serÃ£o aspetos a que a
Plataforma Mar do Algarve darÃ¡ particular atenÃ§Ã£o. 
 
O nascimento desta nova associaÃ§Ã£o Ã© mais um passo no percurso
iniciado em 2006, quando se realizou na regiÃ£o a conferÃªncia internacional

â??Maralgarve â?? Um Oceano de Oportunidadesâ? ,  que promoveu a
reflexÃ£o e discussÃ£o alargada sobre a temÃ¡tica do mar.  
 
Desde entÃ£o, diversas outras iniciativas tiveram lugar, nomeadamente a
elaboraÃ§Ã£o da â??Agenda Regional do Mar â?? Contributos para o Plano
de AÃ§Ã£o para o Cluster Mar Algarveâ? .   
 
Os resultados destes debates demonstraram a vantagem estratÃ©gica de
uma associaÃ§Ã£o que integrasse os diversos intervenientes do setor do
mar no Algarve. 
 
O projeto de constituiÃ§Ã£o da associaÃ§Ã£o comeÃ§ou a tomar forma hÃ¡
c e r c a  d e  u m  a n o ,  q u a n d o  a  C o m i s s Ã£o  de  Coo rdena Ã§Ã£o  e
Desenvolvimento Regional do Algarve iniciou os primeiros contactos com
outros parceiros pÃºblicos, nomeadamente a DelegaÃ§Ã£o do Sul do IPTM e
a Universidade do Algarve, que participaram ativamente no processo e,
posteriormente, com empresas e associaÃ§Ãµes da regiÃ£o. 
 
Segundo a CCDR Algarve e a ComissÃ£o Instaladora, para alÃ©m dos
membros fundadores iniciais, existe jÃ¡ um n Ãºmero interessante de
parceiros que demonstraram a sua intenÃ§Ã£o de se associarem no curto
prazo.  
 
Efetivamente, um dos objetivos da ComissÃ£o Instaladora Ã© congregar na
associaÃ§Ã£o o maior nÃºmero possÃvel de representantes de todas as
atividades ligadas ao mar, com a expetativa de que esta associaÃ§Ã£o de
interesses e saberes possa contribuir para o desenvolvimento de polÃticas,
medidas e aÃ§Ãµes mais assertivas, eficientes e geradoras de riqueza.  
 
Com esta in ic iat iva,  os atores regionais marcam uma posi Ã§Ã£o  e
acompanham o Norte e o Centro do paÃs, onde jÃ¡ foram constituÃdas
associaÃ§Ãµes similares.  
 
 

 
 

21 de Julho de 2011 | 08:46

d.r.   

ConstituiÃ§Ã£o da Plataforma 

do Mar

Ver Fotos »

E-mail

Senha

 

Recuperar senha

Ainda nÃ£o se registou? 

Subscreva a nossa newsletter e 

receba as notÃcias na sua caixa 

de correio.

Ainda nÃ£o subscreveu? 

EdiÃ§Ã£o nÂº  1766 

Todas as ediÃ§Ãµes » 

Recorde de participaÃ§Ãµes na 

30Âª ConcentraÃ§Ã£o Motard 

de Faro 

Benfica volta a vencer o 

Torneio do Guadiana 

VoluntÃ¡rios dÃ£o vida a mais 

uma campanha do Banco 

Alimentar 

Todas as galerias » 

NÃ£o se encontra inquÃ©rito 

activo.

Ver resultados »

Para quem gosta de saber tudo.

Com 30 anos de vida, o barlavento Ã© hoje uma referÃªncia no Algarve. Sempre no caminho da 

verdade. Sempre directo ao que interessa. Conta tim-tim por tim-tim o que precisa de saber sobre 

polÃtica, desporto, economia, cultura, ambiente, educaÃ§Ã£o e muito mais. Agora, com uma 

ediÃ§Ã£o online, inteiramente grÃ¡tis para os assinantes da ediÃ§Ã£o impressa. 30 anos de 

Algarve num sÃ³ jornal.

Assine o barlavento

por apenas 30 € anuais

 

Contacte o barlavento  |  Publicidade  |  NÃ³s  |  Ficha TÃ©cnica  |  Assine o barlavento   |  Newsletter   |  PolÃtica de Privacidade

© MediregiÃ£o - EdiÃ§Ã£o e DistribuiÃ§Ã£o de PublicaÃ§Ãµes, Lda 

website e-solutions

Página 146



Barlavento.pt   País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Online

  Pag.: 1 de 2ID: 36617497 21-07-2011

 

 Procurar     denota conteÃºdo de acesso restrito Favorito      Quinta-feira, 21 de Julho de 2011 

Home 

PolÃtica 

Economia

Regional

Desporto

Cultura

EducaÃ§Ã£o 

Gramofone

Todas as secÃ§Ãµes »  

ManutenÃ§Ã£o Geral 

OrÃ§amentos GrÃ¡tis 

ManutenÃ§Ã£o geral da 

sua casa 

ImobiliÃ¡rio 

Vende-se MORADIA - 

geminada T3 - Pateiro - 

Parchal

Emprego

Precisa-se 

FarmacÃªutico para dar 

formaÃ§Ã£o 

Mais classificados »
Como fazer um anÃºncio 

classificado » 

Algarve

Agenda Cultural

PrÃ³ximos eventos »  

FarmÃ¡cias 

Tabela de marÃ©s

Restaurante do mÃªs: 

Â«CasavostraÂ» e 

Â«AlquatroÂ», em 

Almancil

Mais restaurantes » 

Legislativas 2011 

Imigrantes de 

Sucesso 

PREAA 

Presidenciais 2011 

Gripe A 

Todos os temas » 

Regional

CÃ¢mara de Silves assina mais um protocolo com 
um municÃpio de Marrocos 

A assinatura de um protocolo de 
cooperaÃ§Ã£o entre os MunicÃpios de 
Silves e de Mechouar Kasbah (Marraquexe) 
terÃ¡ lugar no SalÃ£o Nobre dos PaÃ§os do 
Concelho, em Silves, Ã s 17h00, de sexta-
feira, dia 22 de julho. 

A cerimÃ³nia contarÃ¡ com a presenÃ§a da
Embaixadora do Rei de Marrocos em Portugal,
Karima BenyaÃ¯c h e ,  s e n d o  o  p r o t o c o l o
assinado pelos representantes mÃ¡ximos dos
dois municÃpios: Isabel Soares, presidente da

CÃ¢mara Municipal de Silves e Mohamed Fouad El -Houri, presidente da
Commune Urbaine de Mechouar Kasbah. 
 
Presentes no ato solene estarÃ£o, igualmente, o reitor da Universidade Cadi
Ayyad de Marrakech, Abdellatif Miraoui, o reitor da Universidade do Algarve e
gresidente da Dire §Ã£o da AssociaÃ§Ã£o Al Moutamid Ibn Abbad, JoÃ£o
Guerreiro, e o cÃ´nsul de Marrocos no Algarve JosÃ© Alberto Alegria. 
 
Com a assinatura deste protocolo, Silves fica ligada a toda a comunidade
urbana de Marraquexe, atendendo a que jÃ¡ existe um protocolo semelhante
com a comunidade urbana da cidade, assinado em 2002 (em Marrocos) e
confirmado em 2003 (em Silves).  
 
Silves tem protocolos de geminaÃ§Ã£o com as cidades de Aquiraz, no Brasil,
Ribeira Brava, na Ilha de SÃ£o Nicolau, e Boavista, na Ilha da Boavista em
Cabo Verde.  
 
Segundo a autarquia algarvia, Â«todos estes acordos de cooperaÃ§Ã£o tÃªm
d a d o  f r u t o s  e  p e r m i t i r a m  i m p l e m e n t a r  p r o j e t o s  Ãºt e i s  p a r a  a s
comunidadesÂ».  
 
Esses projetos podem ser de natureza arquitetÃ³nica, como a criaÃ§Ã£o de
uma pra Ã§a na Boavis ta,  por  exemplo,  admin is t rat iva,  como fo i  o
desenvolvimento de toda a sinalÃ©tica da ilha da Boavista, educacional, com
a criaÃ§Ã£o de duas bolsas de estudo para alunos do ensino superior da
Ribeira Brava. 
 
Podem ter tambÃ©m natureza cultural, como tem acontecido com a cidade de
Marraquexe, com a qual a CÃ¢mara de Silves tem realizado vÃ¡rias atividades
comuns, desde exposiÃ§Ãµes de pintura, passando pelas mostras culturais,
como foi a Semana de Marraquexe em Silves e a de Silves em Marraquexe,
realizadas em 2009. 
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CÃ¢mara de Silves assina mais um protocolo com 
um municÃpio de Marrocos 

A assinatura de um protocolo de 
cooperaÃ§Ã£o entre os MunicÃpios de 
Silves e de Mechouar Kasbah (Marraquexe) 
terÃ¡ lugar no SalÃ£o Nobre dos PaÃ§os do 
Concelho, em Silves, Ã s 17h00, de sexta-
feira, dia 22 de julho. 

A cerimÃ³nia contarÃ¡ com a presenÃ§a da
Embaixadora do Rei de Marrocos em Portugal,
Karima BenyaÃ¯c h e ,  s e n d o  o  p r o t o c o l o
assinado pelos representantes mÃ¡ximos dos
dois municÃpios: Isabel Soares, presidente da

CÃ¢mara Municipal de Silves e Mohamed Fouad El -Houri, presidente da
Commune Urbaine de Mechouar Kasbah. 
 
Presentes no ato solene estarÃ£o, igualmente, o reitor da Universidade Cadi
Ayyad de Marrakech, Abdellatif Miraoui, o reitor da Universidade do Algarve e
gresidente da Dire §Ã£o da AssociaÃ§Ã£o Al Moutamid Ibn Abbad, JoÃ£o
Guerreiro, e o cÃ´nsul de Marrocos no Algarve JosÃ© Alberto Alegria. 
 
Com a assinatura deste protocolo, Silves fica ligada a toda a comunidade
urbana de Marraquexe, atendendo a que jÃ¡ existe um protocolo semelhante
com a comunidade urbana da cidade, assinado em 2002 (em Marrocos) e
confirmado em 2003 (em Silves).  
 
Silves tem protocolos de geminaÃ§Ã£o com as cidades de Aquiraz, no Brasil,
Ribeira Brava, na Ilha de SÃ£o Nicolau, e Boavista, na Ilha da Boavista em
Cabo Verde.  
 
Segundo a autarquia algarvia, Â«todos estes acordos de cooperaÃ§Ã£o tÃªm
d a d o  f r u t o s  e  p e r m i t i r a m  i m p l e m e n t a r  p r o j e t o s  Ãºt e i s  p a r a  a s
comunidadesÂ».  
 
Esses projetos podem ser de natureza arquitetÃ³nica, como a criaÃ§Ã£o de
uma pra Ã§a na Boavis ta,  por  exemplo,  admin is t rat iva,  como fo i  o
desenvolvimento de toda a sinalÃ©tica da ilha da Boavista, educacional, com
a criaÃ§Ã£o de duas bolsas de estudo para alunos do ensino superior da
Ribeira Brava. 
 
Podem ter tambÃ©m natureza cultural, como tem acontecido com a cidade de
Marraquexe, com a qual a CÃ¢mara de Silves tem realizado vÃ¡rias atividades
comuns, desde exposiÃ§Ãµes de pintura, passando pelas mostras culturais,
como foi a Semana de Marraquexe em Silves e a de Silves em Marraquexe,
realizadas em 2009. 
 
 

 
 

21 de Julho de 2011 | 13:47

NotÃcias Relacionadas 

Pintor marroquino encontra Al Moutamid Â«No Desenho das 
PalavrasÂ» em Silves
19 de Julho de 2011 | 09:18

Marrocos quer empresÃ¡rios algarvios a investirem no paÃs (com 
fotos)
13 de Abril de 2011 | 14:53

filipe antunes   

Marraquexe

Ver Fotos »

E-mail

Senha

 

Recuperar senha

Ainda nÃ£o se registou? 

Subscreva a nossa newsletter e 

receba as notÃcias na sua caixa 

de correio.

Ainda nÃ£o subscreveu? 

EdiÃ§ o nÂº  1768 

Todas as ediÃ§Ãµes » 

Recorde de participaÃ§Ãµes na 

30Âª ConcentraÃ§Ã£o Motard 

de Faro 

Benfica volta a vencer o 

Torneio do Guadiana 

VoluntÃ¡rios dÃ£o vida a mais 

uma campanha do Banco 

Alimentar 

Todas as galerias » 

NÃ£o se encontra inquÃ©rito 

activo.

Ver resultados »

Para quem gosta de saber tudo.

Com 30 anos de vida, o barlavento Ã© hoje uma referÃªncia no Algarve. Sempre no caminho da 

verdade. Sempre directo ao que interessa. Conta tim-tim por tim-tim o que precisa de saber sobre 

polÃtica, desporto, economia, cultura, ambiente, educaÃ§Ã£o e muito mais. Agora, com uma 

ediÃ§Ã£o online, inteiramente grÃ¡tis para os assinantes da ediÃ§Ã£o impressa. 30 anos de 

Algarve num sÃ³ jornal.

Assine o barlavento

por apenas 30 € anuais

Contacte o barlavento  |  Publicidade  |  NÃ³s  |  Ficha TÃ©cnica  |  Assine o barlavento   |  Newsletter   |  PolÃtica de Privacidade

© MediregiÃ£o - EdiÃ§Ã£o e DistribuiÃ§Ã£o de Publica §Ãµes, Lda 

website e-solutions

Página 148



A149

  Tiragem: 11500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 11

  Cores: Cor

  Área: 25,54 x 9,61 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36633112 21-07-2011

Página 149



A150

  Tiragem: 11500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 26,05 x 23,40 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 36632757 21-07-2011

Página 150



  Tiragem: 11500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,29 x 4,95 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 36632757 21-07-2011

Página 151



A152

Mais Actual.pt   País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Online

  Pag.: 1 de 3ID: 36627145 21-07-2011

 
Mantenha-se actualizado:

 
Voltar ao topo

 
Meios:

Entrada Minho Mundo Portugal Desporto Cultura e Lazer  Música Vídeos  

Início >      Procurar

UMinho acolhe Congresso Ibérico “Pedagogia para a 

Autonomia” 

Qui, 07/21/2011 - 08:14 

Minho  

Clique Iniciar Sessão ou registar-se para colocar comentários  

  

O Instituto de Educação (IE) da Universidade do Minho recebe entre hoje e sábado o Congresso Ibérico 

“Pedagogia para a Autonomia”. O objectivo é partilhar experiências e debater os pressupostos, princípios de 

acção, processos e resultados, bem como as potencialidades, constrangimentos e condições de 

desenvolvimento de uma pedagogia para a autonomia em contextos educativos/formativos. A iniciativa tem 

lugar no anfiteatro multimédia e nas salas do Instituto, no campus de Gualtar, em Braga.

A sessão de abertura está marcada para as 9h e conta com as intervenções de Leandro Almeida, presidente 

do IE, José Augusto Pacheco, director do Centro de Investigação em Educação, e Flávia Vieira, professora da 

academia minhota e coordenadora do evento. Segue-se a conferência “O ensino autentico e a autonomia dos 

alunos no processo de construção democrática da coerência institucional”, proferida por Amador Guarro, da 

Universidade de La Laguna, em Espanha. Destacam-se ainda as palestras “A educação de adultos ao longo 

da vida, pela e para a autonomia” (dia 22) e “O docente estratégico: competências profissionais para favorecer 

a autonomia dos alunos” (dia 23), apresentadas respectivamente por Alberto Melo, da Universidade do Algarve,

e Carles Monereo, da Universidade Autónoma de Barcelona. Além de mesas temáticas e debates, o programa

prevê para sábado, às 12h, o painel “A conversation around autonomy: from issues to action”, que junta 

especialistas de Portugal, Espanha e Reino Unido. 

O evento é de âmbito multidisciplinar e enquadra-se nas actividades da Linha de Investigação Ensino Superior:

Imagens e Práticas, do Centro de Investigação em Educação da UMinho. Está inserido no 5º encontro do 

Grupo de Trabalho - Pedagogia para a Autonomia (GT-PA), uma comunidade de professores e 

investigadores/formadores que, desde 1997, tem vindo a explorar uma pedagogia para a autonomia em 

diversos contextos ligados à área. O Congresso é dirigido a professores, formadores e investigadores de todos

os domínios disciplinares e dos ensinos básico, secundário e superior.
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de guerra  
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O Instituto de Educação (IE) da Universidade do Minho recebe entre hoje e sábado o Congresso Ibérico 

“Pedagogia para a Autonomia”. O objectivo é partilhar experiências e debater os pressupostos, princípios de 

acção, processos e resultados, bem como as potencialidades, constrangimentos e condições de 

desenvolvimento de uma pedagogia para a autonomia em contextos educativos/formativos. A iniciativa tem 

lugar no anfiteatro multimédia e nas salas do Instituto, no campus de Gualtar, em Braga.

A sessão de abertura está marcada para as 9h e conta com as intervenções de Leandro Almeida, presidente 

do IE, José Augusto Pacheco, director do Centro de Investigação em Educação, e Flávia Vieira, professora da 

academia minhota e coordenadora do evento. Segue-se a conferência “O ensino autentico e a autonomia dos 

alunos no processo de construção democrática da coerência institucional”, proferida por Amador Guarro, da 

Universidade de La Laguna, em Espanha. Destacam-se ainda as palestras “A educação de adultos ao longo 

da vida, pela e para a autonomia” (dia 22) e “O docente estratégico: competências profissionais para favorecer 

a autonomia dos alunos” (dia 23), apresentadas respectivamente por Alberto Melo, da Universidade do Algarve,

e Carles Monereo, da Universidade Autónoma de Barcelona. Além de mesas temáticas e debates, o programa

prevê para sábado, às 12h, o painel “A conversation around autonomy: from issues to action”, que junta 

especialistas de Portugal, Espanha e Reino Unido. 

O evento é de âmbito multidisciplinar e enquadra-se nas actividades da Linha de Investigação Ensino Superior:

Imagens e Práticas, do Centro de Investigação em Educação da UMinho. Está inserido no 5º encontro do 

Grupo de Trabalho - Pedagogia para a Autonomia (GT-PA), uma comunidade de professores e 

investigadores/formadores que, desde 1997, tem vindo a explorar uma pedagogia para a autonomia em 

diversos contextos ligados à área. O Congresso é dirigido a professores, formadores e investigadores de todos

os domínios disciplinares e dos ensinos básico, secundário e superior.
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O Instituto de Educação (IE) da Universidade do Minho recebe entre hoje e sábado o Congresso Ibérico 

“Pedagogia para a Autonomia”. O objectivo é partilhar experiências e debater os pressupostos, princípios de 

acção, processos e resultados, bem como as potencialidades, constrangimentos e condições de 

desenvolvimento de uma pedagogia para a autonomia em contextos educativos/formativos. A iniciativa tem 

lugar no anfiteatro multimédia e nas salas do Instituto, no campus de Gualtar, em Braga.

A sessão de abertura está marcada para as 9h e conta com as intervenções de Leandro Almeida, presidente 

do IE, José Augusto Pacheco, director do Centro de Investigação em Educação, e Flávia Vieira, professora da 

academia minhota e coordenadora do evento. Segue-se a conferência “O ensino autentico e a autonomia dos 

alunos no processo de construção democrática da coerência institucional”, proferida por Amador Guarro, da 

Universidade de La Laguna, em Espanha. Destacam-se ainda as palestras “A educação de adultos ao longo 

da vida, pela e para a autonomia” (dia 22) e “O docente estratégico: competências profissionais para favorecer 

a autonomia dos alunos” (dia 23), apresentadas respectivamente por Alberto Melo, da Universidade do Algarve,

e Carles Monereo, da Universidade Autónoma de Barcelona. Além de mesas temáticas e debates, o programa

prevê para sábado, às 12h, o painel “A conversation around autonomy: from issues to action”, que junta 

especialistas de Portugal, Espanha e Reino Unido. 

O evento é de âmbito multidisciplinar e enquadra-se nas actividades da Linha de Investigação Ensino Superior:

Imagens e Práticas, do Centro de Investigação em Educação da UMinho. Está inserido no 5º encontro do 

Grupo de Trabalho - Pedagogia para a Autonomia (GT-PA), uma comunidade de professores e 

investigadores/formadores que, desde 1997, tem vindo a explorar uma pedagogia para a autonomia em 

diversos contextos ligados à área. O Congresso é dirigido a professores, formadores e investigadores de todos

os domínios disciplinares e dos ensinos básico, secundário e superior.
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Região Sul > Saúde > Notícia

Universidade do Algarve recebe reunião científica sobre «Desafios em Contraceção» em 

setembro
A Sociedade Portuguesa da Contrapceção (SPDC) vai promover nos dias 23 e 24 de setembro, na Universidade do Algarve, a sua segunda reunião científica anual, dedicada ao tema «Desafios em 

Contracepção». 

No primeiro dia do encontro realizam-se workshops formativos e apresentação de comunicações livres. 

Temas como saúde sexual e reprodutiva em Portugal, educação sexual, práticas contracetivas em diferentes culturas, contraceção em mulheres com comportamento aditivo e controvérsias em contraceção, 

serão discutidos no segundo dia, em conferências, palestras e debates, com a presença de vários peritos nacionais e internacionais. 

?Estamos certos que segunda reunião será interessante para todos os colegas que pretendam aumentar, actualizar os seus conhecimentos e partilhar a sua experiência na área da saúde sexual e reprodutiva?, 

destacou o presidente da SPDC, David Rebelo. 

Redacção/RS
10:30 quinta-feira, 21 julho 2011 
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 Criada a associação 
Mar do Algarve 

Olhão

a A associação “Plataforma Mar do 
Algarve” foi ontem constituída em 
Olhão, fi cando a sua sede a funcionar 
na Universidade do Algarve (UA), A 
sua grande prioridade é angariar as-
sociados com ligação ao mar, disse 
um dos membros da comissão insta-
ladora. A Plataforma Mar do Algar-
ve - Associação para a Dinamização 
do Conhecimento e da  Economia do 
Mar no Algarve tem como fundadores 
cinco empresas, a UA e as câmaras de 
Faro, Olhão e Portimão.      
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 Criada a associação 
Mar do Algarve 

Olhão

a A associação “Plataforma Mar do 
Algarve” foi ontem constituída em 
Olhão, fi cando a sua sede a funcionar 
na Universidade do Algarve (UA), A 
sua grande prioridade é angariar as-
sociados com ligação ao mar, disse 
um dos membros da comissão insta-
ladora. A Plataforma Mar do Algar-
ve - Associação para a Dinamização 
do Conhecimento e da  Economia do 
Mar no Algarve tem como fundadores 
cinco empresas, a UA e as câmaras de 
Faro, Olhão e Portimão.      
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111 Um projeto de arras-
tadeira inovadora do ponto de 
vista tecnológico, que permite 
melhorar o conforto dos doentes 
acamados, venceu a etapa regio-
nal da 8.ª edição do concurso Po-
liEmpreende, realizada ao nível 
da Escola Superior de Enferma-
gem de Coimbra (ESEnfC).

O projeto é da autoria da recém-
licenciada Mónica Lopes Andra-
de Silva e vai concorrer com os 
principais projetos de vocação 
empresarial de cada um dos insti-
tutos politécnicos do país, que se 
vão defrontar na final do PoliEm-
preende (etapa nacional), a de-
correr em setembro, em Lisboa.

O PoliEmpreende é um con-
curso que engloba todos os 15 
institutos politécnicos do país, 

assim como as escolas superiores 
não integradas (Enfermagem de 
Coimbra e Hotelaria e Turismo 
do Estoril), a Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão da Universi-
dade de Aveiro e a Universidade 
do Algarve. 

Sensibilizar docentes e estudan-
tes para a relevância da carrei-
ra de empreendedor por conta 
própria e para a importância do 
desenvolvimento de competên-
cias essenciais para um cidadão 
do século XXI, além de procurar 
contribuir para o desenvolvimen-
to económico do país (com os 
projetos criados), são alguns dos 
objetivos do PoliEmpreende. Esta 
8.ª edição do concurso é organi-
zada pelo Instituto Politécnico 
de Lisboa.

Arrastadeira vence etapa 
regional do PoliEmpreende

O projeto de Mónica Silva vence etapa regional da ESEnfC

DR
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� Mónica Lopes Andrade Silva,
recém-licenciada pela Escola
Superior de Enfermagem de
Coimbra (ESEnfC), concebeu
um projecto de arrastadeira,
inovadora do ponto de vista
tecnológico, com que vai con-
correr com os principais pro-
jectos de vocação empresarial
de cada um dos institutos poli-
técnicos do país na fase final do
concurso PoliEmpreende,
agendada para Setembro em
Lisboa.

O projecto da autoria de
Mónica Lopes Andrade Silva,
que venceu a etapa regional da
oitava edição do PoliEmpreende,
realizada ao nível da Escola
Superior de Enfermagem de
Coimbra, permitirá «melhorar o
conforto dos doentes acama-
dos», sublinha uma nota de
imprensa divulgada por este
estabelecimento de ensino.

O júri regional deste concurso

considerou que vários outros
projectos de planos de negócios,
de um total de 11 apresentados

por estudantes da licenciatura
em Enfermagem (com o apoio de
docentes da ESEnfC), seriam
«merecedores de outro tipo de
menções», pelo que os partici-
pantes foram «incentivados a
continuar a investir no trabalho
desenvolvido e a melhorá-lo».

O PoliEmpreende é um con-
curso que abrange os 15 institu-
tos politécnicos do país, bem
como as escolas superiores não
integradas (Enfermagem de
Coimbra e Hotelaria e Turismo
do Estoril), a Escola Superior de
Tecnologia e Gestão da Univer-
sidade de Aveiro e a Universida-
de do Algarve. 

O objectivo do concurso é
sensibilizar docentes e estudan-
tes para a «relevância da carrei-
ra de empreendedor por conta
própria e para a importância do
desenvolvimento de competên-
cias essenciais para um cidadão
do século XXI».l

VENCEU ETAPA REGIONAL DO CONCURSO

Licenciada em Enfermagem concorre 
ao PoliEmpreende com arrastadeira inovadora

MÓNICA SILVA, autora do projecto
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O Instituto de Educação (IE) 
da Universidade do Minho 
(UMinho) recebe, entre ama-
nhã e sábado, o Congresso 
Ibérico “Pedagogia para a Au-
tonomia”.  A iniciativa tem lu-
gar no anfiteatro multimédia 
e nas salas do IE, no Campus 
de Gualtar, em Braga.

Segundo a organização, o 
objectivo desta iniciativa é 
«partilhar experiências e de-
bater os pressupostos, prin-
cípios de acção, processos e 
resultados, bem como as po-
tencialidades, constrangimen-
tos e condições de desenvol-
vimento de uma pedagogia 
para a autonomia em contex-
tos educativos/formativos».

A sessão de abertura está 
marcada para as 9h00 e con-
ta com as intervenções de 
Leandro Almeida, presidente 
do IE, José Augusto Pacheco, 
director do Centro de Inves-
tigação em Educação, e Flá-
via Vieira, professora da aca-
demia minhota e coordena-
dora do evento. 

Segue-se a conferência “O 
ensino autêntico e a autono-
mia dos alunos no processo 
de construção democrática 

Partilha de experiências no Campus de Gualtar

UMinho recebe esta semana
Congresso Ibérico de Pedagogia

da coerência institucional”, 
proferida por Amador Guar-
ro, da Universidade de La La-
guna, em Espanha. 

O programa inclui ainda as 
palestras “A educação de adul-
tos ao longo da vida, pela e 
para a autonomia” (dia 22, 
às 9h30) e “O docente estra-
tégico: competências profis-
sionais para favorecer a au-
tonomia dos alunos” (dia 23, 
às 9h30), apresentadas res-
pectivamente por Alberto 
Melo, da Universidade do Al-
garve, e Carles Monereo, da 

Universidade Autónoma de 
Barcelona. 

Além de mesas temáticas 
e debates, o programa pre-
vê para sábado, às 12h00, o 
painel “A conversation around 
autonomy: from issues to ac-
tion”, que junta especialistas 
de Portugal, Espanha e Rei-
no Unido.

O evento é de âmbito mul-
tidisciplinar e enquadra-se 
nas actividades da Linha de 
Investigação Ensino Superior: 
Imagens e Práticas, do Cen-
tro de Investigação em Edu-

cação da UMinho. 
Está inserido no 5.º encon-

tro do Grupo de Trabalho Pe-
dagogia para a Autonomia, 
uma comunidade de professo-
res e investigadores/formado-
res que, desde 1997, tem vin-
do a explorar uma pedagogia 
para a autonomia em diversos 
contextos ligados à área. 

O congresso é dirigido a 
professores, formadores e 
investigadores de todos os 
domínios disciplinares e dos 
ensinos básico, secundário e 
superior.

Instituto de Educação recebe Congresso Ibérico

ARQUIVO DM
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Algarve: "Plataforma do Mar" nasceu hoje em Olhão virada para economias do setor
marítimo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/07/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=46613

 

20-07-2011 21:20:00

 

 A "Plataforma Mar do Algarve" hoje constituída em Olhão, envolve empresas privadas, a Universidade

do Algarve e os municípios de Olhão, Faro e Portimão e a intenção é dinamizar a economia do mar.

CCDRAlg apadrinha.

 

 "Com sede no Campus das Gambelas da Universidade do Algarve, a Plataforma Mar do Algarve

realizou hoje a escritura de constituição em Olhão e neste momento a grande prioridade da associação

é angariar associados, pois pretendemos ter representantes de todas as forças vivas das atividades

ligadas ao mar da região algarvia", refere André Dias, da comissão instaladora.

 

 Segundo o gerente da empresa Arrifanamar, o passo seguinte à escritura que decorreu hoje no

notário de Olhão é desencadear o "processo eleitoral com vista a eleger os órgãos sociais da

Plataforma Mar do Algarve".

 

 "Serão os eleitos que, legitimamente, vão apresentar o respetivo plano de atividades", explicou.

 

 A "Plataforma Mar do Algarve - Associação para a Dinamização do Conhecimento e da Economia do

Mar no Algarve" tem como associados fundadores iniciais cinco empresas, ArrifanaMar, MarSensing,

Nautiber, Pedaços de Mar e Sopromar, a Universidade do Algarve e os municípios de Faro, Olhão e

Portimão.

 

 Os objetos primordiais da Plataforma são valorizar e dinamizar o conhecimento e a economia do mar,

"estimulando a inovação, a concertação de interesses, esforços e atuação dos diferentes agentes em

torno de uma estratégia comum", explica a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região

(CCDR) do Algarve, que apadrinha o novo organismo.

 

 Segundo a CCDR, o desenvolvimento de parcerias, a transferência de conhecimento e a inserção em

redes nacionais e internacionais são aspetos a que a Plataforma Mar do Algarve vai dar "particular
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atenção".

 

 O projeto de constituição da associação começou a formar-se há um ano, quando a CCDR iniciou os

primeiros contactos com parceiros públicos, como a Delegação do Sul do Instituto Portuário e dos

Transportes Marítimos.
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Região Sul > Economia > Notícia

Plataforma Mar do Algarve nasce para afirmar região nos assuntos do mar
Plataforma Mar do Algarve ? Associação para a Dinamização do Conhecimento e da Economia do Mar no Algarve é a designação de uma nova 

estrutura formalmente constitu ída esta quarta feira, com o objetivo de afirmar a região nos assuntos do mar. 

A plataforma tem como associados fundadores iniciais cinco empresas ? ArrifanaMar, MarSensing, Nautiber, Pedaços de Mar e Sopromar ?, a 

Universidade do Algarve e os municípios de Faro, Olhão e Portimão. 

?Potenciar, valorizar e dinamizar o conhecimento e a economia do mar, estimulando a inovação, a concerta o de interesses, esforços e actuação dos 

diferentes agentes em torno de uma estratégia comum?, são os objetivos da associação. 

A estrutura agora formada adotará uma lógica de «cluster», ?aproveitando de forma sinérgica as competências dos diversos parceiros para fazer 

emergir projectos sólidos e englobantes na área do mar?. 

De acordo com a comissão instaladora da associação, ?o desenvolvimento de parcerias, a transferência de conhecimento e a inserção em redes 

nacionais e internacionais? serão aspetos a que a Plataforma Mar do Algarve dará particular atenção. 

O nascimento desta nova associação é mais um passo no percurso iniciado em 2006, quando se realizou na região a conferência internacional 

«Maralgarve ? Um Oceano de Oportunidades», que promoveu a reflexão e discussão alargada sobre a temática do mar. 

Desde então, diversas outras iniciativas tiveram lugar, nomeadamente a elaboração da Agenda Regional do Mar ? Contributos para o Plano de Acção para o Cluster Mar Algarve. Os resultados destes debates ?

demonstraram a vantagem estratégica de uma associação que integrasse os diversos intervenientes do sector do mar no Algarve?. 

O projeto de constituição da associação começou a tomar forma há cerca de um ano, quando a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve iniciou os primeiros contactos com 

outros parceiros públicos, nomeadamente a delegação do Sul do IPTM e a Universidade do Algarve, que participaram ativamente no processo e, posteriormente, com empresas e associações da região.  

Segundo a CCDR Algarve e a comissão instaladora, para além dos membros fundadores iniciais, existe já ?um número interessante de parceiros que demonstraram a sua intenção de se associarem no curto 

prazo?. 

?Efetivamente, um dos objectivos da comissão instaladora é congregar na associação o maior número possível de representantes de todas as actividades ligadas ao mar, com a expectativa de que esta 

associação de interesses e saberes possa contribuir para o desenvolvimento de políticas, medidas e acções mais assertivas, eficientes e geradoras de riqueza?, salienta a comissão. 

Com esta iniciativa, assinala-se também, ?os atores regionais marcam uma posição e acompanham o norte e o centro do país, onde já foram constitu ídas associações similares?. 

Redacção/RS
19:55 quarta-feira, 20 julho 2011 
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"Plataforma do Mar" 
quer dinamizar economias 
do sector marítimo 
Nacional |  2011-07-20 18:27  

A comissão instaladora para a “Plataforma Mar do Algarve” foi 

constituída em Olhão e a sede da associação é no Campus das 

Gambelas (Faro), disse  fonte do novo organismo, cujo objectivo é 
dinamizar a economia do mar.

“Com sede no Campus das Gambelas da Universidade 
do Algarve, a Plataforma Mar do Algarve realizou hoje a 
escritura de constituição em Olhão e neste momento a 
grande prioridade da associação é angariar 
associados, pois pretendemos ter representantes de 
todas as forças vivas das actividades ligadas ao mar da 
região algarvia”, disse à Lusa André Dias, da comissão 
instaladora.

Segundo André Dias, da empresa Arrifanamar, o passo 
seguinte à escritura que decorreu hoje no notário de 
Olhão é desencadear o “processo eleitoral com vista a 
eleger os órgãos sociais da Plataforma Mar do 
Algarve”.  
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A comissão instaladora para a “Plataforma Mar do Algarve” foi 

constituída em Olhão e a sede da associação é no Campus das 

Gambelas (Faro), disse  fonte do novo organismo, cujo objectivo é 
dinamizar a economia do mar.

“Com sede no Campus das Gambelas da Universidade 
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região algarvia”, disse à Lusa André Dias, da comissão 
instaladora.

Segundo André Dias, da empresa Arrifanamar, o passo 
seguinte à escritura que decorreu hoje no notário de 
Olhão é desencadear o “processo eleitoral com vista a 
eleger os órgãos sociais da Plataforma Mar do 
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20 de Julho de 2011 às 14:09:01 por Tiago da Cunha Esteves  

O presidente da Turismo do 
Algarve, António Pina, sustenta que 
a introdução de portagens na Via do
Infante é “um erro económico”. Em 
declarações ao Publituris, o 
responsável disse que sempre foi 
contra essa medida e continuará a 
ser.

“Em primeiro lugar, parte da Via do 
Infante já está paga. Depois, isso 
só fará sentido quando a Estrada 
Nacional 125 for uma alternativa 
real”, afirmou. 

O presidente evoca ainda dois estudos da Universidade do Algarve que comprovam que a 
introdução de portagens não é viável. “Economicamente falando, o primeiro demonstra que 
o dinheiro que o Estado vai receber se o tráfego baixar será inferior ao pagamento que terá 
de fazer à Brisa, logo, vai perder dinheiro. Já no segundo estudo compararam-se preços de 
pacotes de viagens idênticos no Algarve e na Andaluzia e concluiu-se que ainda nos 
afastaremos mais, em termos de preços, de um destino que é nosso concorrente ”, referiu. 

Para António Pina, os decisores devem fazer estudos económicos, “longe de ideologias ”, 
para que seja averiguado se “o dinheiro que entrar será ou não superior ao dinheiro que 
sair . 

Esta quarta-feira, o Bloco de Esquerda entregou um projecto de resolução na Assembleia da
República em que defende a suspensão do processo de introdução de portagens na Via do 
Infante.
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responsável disse que sempre foi 
contra essa medida e continuará a 
ser.

“Em primeiro lugar, parte da Via do 
Infante já está paga. Depois, isso 
só fará sentido quando a Estrada 
Nacional 125 for uma alternativa 
real”, afirmou. 

O presidente evoca ainda dois estudos da Universidade do Algarve que comprovam que a 
introdução de portagens não é viável. “Economicamente falando, o primeiro demonstra que 
o dinheiro que o Estado vai receber se o tráfego baixar será inferior ao pagamento que terá 
de fazer à Brisa, logo, vai perder dinheiro. Já no segundo estudo compararam-se preços de 
pacotes de viagens idênticos no Algarve e na Andaluzia e concluiu-se que ainda nos 
afastaremos mais, em termos de preços, de um destino que é nosso concorrente ”, referiu. 

Para António Pina, os decisores devem fazer estudos económicos, “longe de ideologias ”, 
para que seja averiguado se “o dinheiro que entrar será ou não superior ao dinheiro que 
sair . 

Esta quarta-feira, o Bloco de Esquerda entregou um projecto de resolução na Assembleia da
República em que defende a suspensão do processo de introdução de portagens na Via do 
Infante.
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20 de Julho de 2011 às 14:09:01 por Tiago da Cunha Esteves  

O presidente da Turismo do 
Algarve, António Pina, sustenta que 
a introdução de portagens na Via do
Infante é “um erro económico”. Em 
declarações ao Publituris, o 
responsável disse que sempre foi 
contra essa medida e continuará a 
ser.

“Em primeiro lugar, parte da Via do 
Infante já está paga. Depois, isso 
só fará sentido quando a Estrada 
Nacional 125 for uma alternativa 
real”, afirmou. 

O presidente evoca ainda dois estudos da Universidade do Algarve que comprovam que a 
introdução de portagens não é viável. “Economicamente falando, o primeiro demonstra que 
o dinheiro que o Estado vai receber se o tráfego baixar será inferior ao pagamento que terá 
de fazer à Brisa, logo, vai perder dinheiro. Já no segundo estudo compararam-se preços de 
pacotes de viagens idênticos no Algarve e na Andaluzia e concluiu-se que ainda nos 
afastaremos mais, em termos de preços, de um destino que é nosso concorrente ”, referiu. 

Para António Pina, os decisores devem fazer estudos económicos, “longe de ideologias ”, 
para que seja averiguado se “o dinheiro que entrar será ou não superior ao dinheiro que 
sair”. 

Esta quarta-feira, o Bloco de Esquerda entregou um projecto de resolução na Assembleia da
República em que defende a suspensão do processo de introdução de portagens na Via do 
Infante.
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20 de Julho de 2011 às 14:09:01 por Tiago da Cunha Esteves  

O presidente da Turismo do 
Algarve, António Pina, sustenta que 
a introdução de portagens na Via do
Infante é “um erro económico”. Em 
declarações ao Publituris, o 
responsável disse que sempre foi 
contra essa medida e continuará a 
ser.

“Em primeiro lugar, parte da Via do 
Infante já está paga. Depois, isso 
só fará sentido quando a Estrada 
Nacional 125 for uma alternativa 
real”, afirmou. 

O presidente evoca ainda dois estudos da Universidade do Algarve que comprovam que a 
introdução de portagens não é viável. “Economicamente falando, o primeiro demonstra que 
o dinheiro que o Estado vai receber se o tráfego baixar será inferior ao pagamento que terá 
de fazer à Brisa, logo, vai perder dinheiro. Já no segundo estudo compararam-se preços de 
pacotes de viagens idênticos no Algarve e na Andaluzia e concluiu-se que ainda nos 
afastaremos mais, em termos de preços, de um destino que é nosso concorrente ”, referiu. 

Para António Pina, os decisores devem fazer estudos económicos, “longe de ideologias ”, 
para que seja averiguado se “o dinheiro que entrar será ou não superior ao dinheiro que 
sair”. 

Esta quarta-feira, o Bloco de Esquerda entregou um projecto de resolução na Assembleia da
República em que defende a suspensão do processo de introdução de portagens na Via do 
Infante.
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 Carlos Filipe

 

 Chega uma altura em que as férias, por muito que aguardadas, podem acabar por saturar, pela rotina

instalada, por todas as manhãs e tardes se fazer as mesmas coisas, encher o saco da mesma forma,

sair à mesma hora, fazer os mesmos caminhos, jantar nos mesmos locais, e até ver as mesmas

pessoas. O que rapidamente pode tornar-se um tédio. Mas se falarmos na maior ave de rapina

nocturna que se conhece, um devorador implacável, e que vive nas costas da praia? Isso não será

aliciante?

 

 O que será insatisfatório é que não se procurem alternativas, que se comecem a explorar os centros

comerciais, a queimar o orçamento em compras (quantas vezes por impulso e inúteis), a fazer

quilómetros intermináveis de carro, a aguardar em filas de trânsito à torreira do Sol. E isto quando a

oferta de alternativas no Algarve começa a ser maior e mais interessante, já não se limitando a

barraquinhas de feirantes e mini-festivais de folclore.

 

 Há uma fileira cultural rica e actualizada à espera dos visitantes, a maior parte promovida pelos

municípios. E também foram essas autarquias que se associaram para construir a maior auto-estrada

natural do Algarve, selvagem, onde nunca será imposta uma portagem. Mas embora ilustre, é (quase)

desconhecida. Eis-nos assim na Via Algarviana, uma faixa serpenteante, por montes e vales, com 300

quilómetros de extensão, cruzando ribeiros, pelo Barrocal e pelas serras, Caldeirão e Monchique, de

Alcoutim a Sagres.

 

 Por ali há biodiversidade, por ali há acidentes morfológicos, mas não urbanísticos, por ali há a fauna e

a flora naturais, autóctones, não há as palmeiras da beira-mar. Por ali há vida, há sossego e muita

paz de espírito.

 

 Pela noite dentro
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 Guiado pela Almargem, associação ambientalista e gestora da Via Algarviana sediada em Loulé. O

PÚBLICO meteu-se pelo Barrocal, juntamente com 50 caminhantes do Instituto de Solidariedade e

Cooperação Universitária (da Universidade do Algarve), que tenta angariar fundos para uma acção de

cooperação solidária - Nô Djunta Mon - em São Tomé e Príncipe. Foi de noite, pois, que um passeio

diurno, nesta altura do ano, seria ali obra de insanidade e convite à insolação.

 

 A Via Algarviana (VA) tem 14 sectores e pode ser feita em 15 dias, com escalas em estabelecimentos

hoteleiros preparados para o efeito, e abastecimento líquido e restauração ao longo de todas eles. Não

fomos tão longe. No sector 7, entre Salir e Alte (percurso superior a 16 km), a Almargem atalhou

caminho e seguiu de Benafim, rumo a Alte, encurtando o percurso para 7km. Para principiantes, não

convém abusar.

 

 Os trilhos estão marcados, com sinais pintados em pedras e postes, com a subtileza e os cuidados de

quem pretende não ferir o ambiente. Mas levar uma carta do percurso é medida tida como sensata.

Quem quiser pode avançar pela VA por conta e risco próprios. Desaconselha-se quem o queira fazer

de dia, neste estio. Em outras alturas do ano, tudo bem, mas agora é mais avisado fazê-lo de

madrugada, ou após o pôr do Sol. E mesmo assim é melhor contactar previamente a gestora do

projecto, no endereço www.almargem.org.

 

 Pelas 22h00 começou a caminhada, entre os muros do casario apertado de Benafim, mas assim que

deixámos o perímetro urbano, subimos e descemos suaves encostas, começámos a sentir o ar da

terra, expelindo a sua quentura, o suor das entranhas. Há cheiros de terra e vegetação, e à medida

que os sentidos se vão apurando, aquela mesma terra começa a ter outros contornos, iluminada por

uma lua cheia, a mais potente lanterna que poderíamos utilizar. Os nossos olhos já se habituaram. A

luz artificial deixou de ser necessária.

 

 Música para corujas

 

 João Ministro já pertenceu à direcção da Almargem, é ornitólogo, e dispôs-se a animar o passeio com

uma tentativa de chamamento a alguns convidados-surpresa. Do cimo do monte avista-se Faro, numa

extensão territorial muito mais vasta do que se pensaria, as luzes do aeroporto, aviões em rota de

descida, e corre um vento quente, de norte para sul, que aflora levemente a vegetação rasteira do

Barrocal.

 

 Notam-se algumas alfarrobeiras, oliveiras, figueiras, azinheiras, as riquezas da região, mais do

passado e talvez do futuro.

 

 De novo, o vento traz-nos os odores. Detemo-nos numa vereda, onde João Ministro faz um pequeno

briefing. "Vou tentar fazer aqui algo que poderá não resultar, pois está algum vento, que empurra o

som e não o propaga, mas mesmo assim vou tentar chamar com música - isto é, sons de ave -

Página 182



algumas aves de rapina nocturnas que aqui têm habitat." São sete as espécies destas aves nocturnas,

entre corujas e mochos, a maior de todas é o bufo-real (Bubo bubo), que pode medir até 70 cm de

altura, mas 1,70 m de envergadura de asas. "É a maior de todas, um superpredador, também

chamado mocho-real. Pode apanhar ratos, coelhos, raposas, ginetas, até águias. É uma ave muito

secretiva, de grande território. Está no topo da cadeia alimentar, pelo que não tem predador", diz João

Ministro. É uma ave protegida legalmente, e em 2006 o instituto de Conservação da Natureza

estimava que existissem em Portugal cerca de 500 casais.

 

 Com o auxílio de um aparelho MP3 e uma coluna de som, Ministro pediu silêncio e fez emitir a música

de chamamento, os sons de canto do bufo-real, um piar grave, ao nível da envergadura do bicho.

Repetiu-o outras vezes, e depois os do mocho galego, bem mais pequenino. Também nada. Nada que

estranhasse. "Isto não é uma ciência certa, fizemos algum barulho pelo caminho, está vento, e o

território do bufo é muito grande. Mas sabemos que os há por aqui, e por vezes quando menos

esperamos, eles aproximam-se para ver o que se passa. Vocês podem experimentar isto, há CD à

venda com cantos de todas as aves do mundo."

 

 Frustração? Um pouquinho, mas nada que detivesse a caminhada, sobre terra batida, agora sempre a

descer, mesmo que Alte, já à vista, fique também ela no alto.

 

 A surpresa

 

 A ribeira homónima já corre ao lado, e desembocamos nas Fontes, local surpreendentemente

aprazível, pela água, pelos relvados, pelo enquadramento e cuidados postos. Demorámos uma hora e

45 minutos. E sem stresses. Bom para as pernas, o coração, e o espírito. De súbito, um piar não

passa despercebido. Um mocho galego, na certa, dissimulado no alto de uma árvore. Foi de

gargalhada. E não mais piou, calou-se ante tanta assistência, quando raramente alguém se dispõe a

ouvir o seu canto.

 

 Na estrada alcatroada de regresso a Banafim, um raposinho, furtivo, é alcançado pelo foco luminoso

do automóvel, atravessando-a, com relativa calma. Caminhava para as garras do bufo? O silêncio da

rapina poderia querer dizer muita coisa...

 

 Título alterado às 15h24 de 19-7-2011
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Ponta Grande Resort com novo director
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/07/2011

Meio: Ambitur.pt

URL: http://www.ambitur.pt/site/print_news.asp?news=23838

 

Vítor Pedro Gomes, de 33 anos, é o novo director do Hotel Ponta Grande Resort, em Albufeira.

 

 Licenciado em Economia e com pós-graduação em Direcção Hoteleira pela Universidade do Algarve,

Vítor Gomes transita do Hotel Quinta dos Bispos, no Caramulo, tendo anteriormente gerido o Solar dos

Lilases, em Mora e trabalhado no Dom Pedro Hotéis, onde foi controlador de custos das três unidades

algarvias do Grupo, entre 2005 e 2009.

 

  

 

 No resort de quatro estrelas de Albufeira, Vítor Gomes fica responsável pelo Revenue management;

Contratações e Parcerias; Gestão Operacional; Vendas; Orçamentos e Gestão de Resultados;

Reporting Administração; Gestão online; e gestão de equipas.

 

 Situado junto da Marina de Albufeira, o Ponta Grande Resort conta com 60 villas de luxo num cenário

ajardinado de palmeiras e plantas tropicais, com calçada típica que dá acesso à piscina exterior e

campos de ténis.

 

 O Grupo Ponta Grande conta ainda com mais dois empreendimentos turísticos, o Ponta Grande

Carvoeiro com 18 Apartamentos e o Ponta Grande Castelo com 16.
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Arrastadeira inovadora vence etapa regional do PoliEmpreende

Escrito por CienciaPT    

19-Jul-2011 

Diplomada pela Escola Superior de Enfermagem de Coimbra vai concorrer com projetos de ideias
de negócios de todas as instituições politécnicas do País 

 

Um projeto de arrastadeira inovadora do ponto de vista tecnológico, que permitirá melhorar o conforto dos doentes acamados,
venceu a etapa regional da 8 ª edição do concurso PoliEmpreende, realizada ao n ível da Escola Superior de Enfermagem de
Coimbra (ESEnfC). 

  

  

 
O projeto da autoria da recém-licenciada Mónica Lopes Andrade Silva (na foto em anexo) vai concorrer com os principais projetos de vocação empresarial de cada
um dos institutos politécnicos do País, que se vão defrontar na final do PoliEmpreende (etapa nacional), a decorrer em setembro, em Lisboa. 
 
De acordo com o júri regional deste concurso, vários outros projetos de planos de negócios, de um conjunto de 11 delineados por estudantes da licenciatura em
Enfermagem (com o apoio de docentes da ESEnfC), seriam merecedores de outro tipo de menções, pelo que todos os empreendedores que participaram nesta etapa
foram incentivados a continuarem a investir no trabalho desenvolvido e a melhorá-lo. 
 
Integraram o Júri do concurso regional o vice-presidente da ESEnfC, Fernando Henriques, o diretor regional do Banco Espírito Santo, Rui Baptista, o diretor executivo
da IPN Incubadora, Paulo Santos, e o administrador da WRC (Web para a Região Centro), Pedro Maranha. 
 
O PoliEmpreende é um concurso que engloba todos os 15 institutos politécnicos do País, assim como as escolas superiores não integradas (Enfermagem de Coimbra e
Hotelaria e Turismo do Estoril), a Escola Superior de Tecnologia e Gestão da Universidade de Aveiro e a Universidade do Algarve.  
 
Sensibilizar docentes e estudantes para a relevância da carreira de empreendedor por conta própria e para a importância do desenvolvimento de competências
essenciais para um cidadão do século XXI, além de procurar contribuir para o desenvolvimento económico do País (com os projetos criados) são alguns objetivos do
PoliEmpreende.  
A 8ª edição do concurso é organizada pelo Instituto Politécnico de Lisboa. 
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Coimbra: Arrastadeira inovadora vence etapa regional do PoliEmpreende
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/07/2011

Meio: CNotícias Online

URL: http://www.cnoticias.net/?p=29328

 

Um projeto de arrastadeira inovadora do ponto de vista tecnológico, que permitirá melhorar o conforto

dos doentes acamados, venceu a etapa regional da 8ª edição do concurso PoliEmpreende, realizada ao

nível da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC).

 

 O projeto da autoria da recém-licenciada Mónica Lopes Andrade Silva vai concorrer com os principais

projetos de vocação empresarial de cada um dos institutos politécnicos do País, que se vão defrontar

na final do PoliEmpreende (etapa nacional), a decorrer em setembro, em Lisboa.

 

 De acordo com o júri regional deste concurso, vários outros projetos de planos de negócios, de um

conjunto de 11 delineados por estudantes da licenciatura em Enfermagem (com o apoio de docentes

da ESEnfC), seriam merecedores de outro tipo de menções, pelo que todos os empreendedores que

participaram nesta etapa foram incentivados a continuarem a investir no trabalho desenvolvido e a

melhorá-lo.

 

 Integraram o Júri do concurso regional o vice-presidente da ESEnfC, Fernando Henriques, o diretor

regional do Banco Espírito Santo, Rui Baptista, o diretor executivo da IPN Incubadora, Paulo Santos, e

o administrador da WRC (Web para a Região Centro), Pedro Maranha.

 

 O PoliEmpreende é um concurso que engloba todos os 15 institutos politécnicos do País, assim como

as escolas superiores não integradas (Enfermagem de Coimbra e Hotelaria e Turismo do Estoril), a

Escola Superior de Tecnologia e Gestão da Universidade de Aveiro e a Universidade do Algarve.

 

 Sensibilizar docentes e estudantes para a relevância da carreira de empreendedor por conta própria e

para a importância do desenvolvimento de competências essenciais para um cidadão do século XXI,

além de procurar contribuir para o desenvolvimento económico do País (com os projetos criados) são

alguns objetivos do PoliEmpreende.

 

 A 8.ª edição do concurso é organizada pelo Instituto Politécnico de Lisboa.

 

 Publicado porem Jul 19 2011 em,,,,.
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Ponta Grande Resort: Vitor Pedro Gomes nomeado director
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2011-07-19

 

 O Hotel Ponta Grande Resort, em Albufeira nomeou Vitor Pedro Gomes para o cargo de director, onde

será responsável pelo revenue management, contratações e parcerias, gestão operacional, entre

outros.

 

 Licenciado em Economia e com pós-graduação em Direcção Hoteleira pela Universidade do Algarve,

Vítor Gomes transita do Hotel Quinta dos Bispos, no Caramulo, tendo anteriormente gerido o Solar dos

Lilases, em Mora. No grupo Dom Pedro Hotéis foi Controlador de Custos das três unidades algarvias

entre 2005 e 2009.
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Entrada   Notícias   Personalidades   Vítor Pedro Gomes dirige Ponta Grande Resort  

Vítor Pedro Gomes dirige Ponta Grande Resort  

19-JUL-2011  

O Ponta Grande Resort, em Albufeira, é agora dirigido por V ítor Pedro Gomes.  

 

Licenciado em Economia, com pós-graduação em Direc ção Hoteleira pela  Universidade do

Algarve, V ítor Pedro Gomes estava até aqui no Hotel Quinta dos Bispos, no Caramulo. A sua

experiência profissional nesta área integra também o Solar dos Lilales, em Mora, e o Grupo Dom

Pedro Hotéis, onde foi controlador de custos das unidades algarvias do grupo, entre 2005 e 2009. 

 

Resort de quatro estrelas com sessenta moradias de luxo, junto da marina de Albufeira, o Ponta  

Grande Resort está  integrado no Grupo Ponta Grande, que integra também os empreendimentos

turísticos Ponta Grande Carvoeiro (18 apartamentos) e Ponta Grade Castelo (16).  

N.A.  
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Hotelaria +

Ponta Grande Resort com novo director 

O Ponta Grande Resort, em Albufeira, é agora dirigido por V ítor Pedro Gomes. 

Licenciado em Economia, com pós-graduação em Direcção Hoteleira pela Universidade do Algarve, Vítor Pedro 

Gomes estava até aqui no Hotel Quinta dos Bispos, no Caramulo. A sua experiência profissional nesta área 

integra também o Solar dos Lilales, em Mora, e o Grupo Dom Pedro Hotéis, onde foi controlador de custos das 

unidades algarvias do grupo, entre 2005 e 2009. 

Resort de quatro estrelas com sessenta moradias de luxo, junto da marina de Albufeira, o Ponta Grande Resort 

está integrado no Grupo Ponta Grande, que integra também os empreendimentos turísticos Ponta Grande 

Carvoeiro (18 apartamentos) e Ponta Grade Castelo (16). 

N.A. 

19/07/2011
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 A décima edição do Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas (AIL) decorre de 18 a 23

de Julho, na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, estando prevista a

participação de mais de 350 investigadores, provenientes de cerca de uma centena de Universidades,

com um total de 325 comunicações.

 

 Foto: Universidade do Algarve

 

 Para Petar Petrov, coordenador executivo do congresso, "a importância deste evento tem a ver com

internacionalização: num mundo globalizado, como o nosso, as Universidades devem estar abertas

para novos desafios e experiências, apostarem numa maior visibilidade do trabalho dos seus docentes

e investigadores".

 

 Questionado sobre o que poderão esperar os participantes, Petar Petrov realça a "oportunidade de

conhecer pessoalmente colegas de vários quadrantes geográficos e se inteirarem da produção

científica e de metodologias de investigação desenvolvidas em instituições estrangeiras". A troca de

experiências relativamente ao ensino das Humanidades, também foi realçada pelo coordenador

executivo, bem como os problemas associados à mudança de paradigmas nas Universidades na era

pós-moderna. "O convívio trará outras vantagens, como estabelecimento de  projectos de investigação

que envolvam várias instituições; programas comuns a nível de pós-graduações, como 2º e 3º ciclos,

tipo  Erasmus Mundus e Programas de Doutoramento.

 

 Sobre os pontos altos do Congresso, além da apresentação das comunicações, todas avaliadas

previamente, o que garante um elevado nível de cientificidade, Petar Petrov realça ainda as

conferências de abertura e de encerramento, a cargo de Reitor da Universidade de Cabo Verde e da

Profª. Anna Klobucka,  respectivamente; a mesa redonda com os seguintes escritores: Ana Paula

Tavares (Angola), Márcio Souza (Brasil), Germano Almeida (Cabo Verde), Lídia Jorge e Nuno Júdice

(Portugal) e Carlos Quiroga (Galiza); a mesa redonda sobre as Relações Literárias e Culturais Luso-

Afro-Brasileiras, com participação dos  professores e  investigadores: Gilberto Mendonça Teles e
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Benjamin Abdala Júnior (Brasil), Francisco Noa (Moçambique), Fernando Cristóvão e Arnaldo Saraiva

(Portugal); e a apresentação de livros de poesia, de narrativa e de ensaio, revistas especializadas e

projectos de investigação.
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Cinco docentes da Universidade da Madeira (UMa) participam, a partir de hoje e até o próximo

sábado, no X Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas, que decorre na Cidade de Faro,

no Algarve, e onde vão ser apresentadas mais de três centenas de comunicações de especialistas de

todo o Mundo. 

 

Helena Rebelo, Ana Isabel Moniz, Diana Pimentel, Leonor Coelho e Thierry Proença dos Santos,

docentes do Centro de Competência de Artes e Humanidades da UMa, representam a academia

madeirense neste congresso internacional, que na última edição se realizou no Funchal.

 

A Associação Internacional de Lusitanistas, que tem mais de 800 membros em todo o Mundo e que ao

longo dos seus 30 anos de existência tem pautado a sua intervenção pela defesa e divulgação do

património cultural lusófono, vai homenagear neste X Congresso, no campus da Gambelas, da

Universidade do Algarve, José Saramago. Sob coordenação de Peter Petrov, o X Congresso da

Associação Internacional de Lusitanistas reúne professores e investigadores de universidades dos

vários cantos do mundo, que ao longo de toda a semana vão apresentar 320 comunicações sobre

vários autores de língua portuguesa.

 

Trata-se de um congresso de grande dimensão sobre a Língua, Literatura e Cultura Portuguesas, que

se realiza de três em três anos. Na próxima quarta-feira, dia 20 de Julho, vão ser lançadas as actas do

congresso anterior, que foi organizado pelos docentes da UMa Helena Rebelo, Thierry Proença dos

Santos,

 Fernando Figueiredo, Teresa Nascimento, Ana Margarida Falcão, Paulo Rodrigues, Leonor Coelho e

Isabel Moniz e que, em 2005, na Universidade de Santiago de Compostela, apresentaram candidatura

- e ganharam - a organização do congresso que decorreu na Universidade da Madeira em 2008.
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a  Chega uma altura em que as 
férias, por muito que aguardadas, 
podem acabar por saturar, pela 
rotina instalada, por todas as 
manhãs e tardes se fazer as mesmas 
coisas, encher o saco da mesma 
forma, sair à mesma hora, fazer 
os mesmos caminhos, jantar nos 
mesmos locais, e até ver as mesmas 
pessoas. O que rapidamente pode 
tornar-se um tédio. Mas se falarmos 
na maior ave de rapina nocturna 
que se conhece, um devorador 
implacável, e que vive nas costas da 
praia? Isso não será aliciante?

O que será insatisfatório é que 
não se procurem alternativas, 
que se comecem a explorar os 
centros comerciais, a queimar o 
orçamento em compras (quantas 
vezes por impulso e inúteis), a 
fazer quilómetros intermináveis 
de carro, a aguardar em fi las de 
trânsito à torreira do Sol. E isto 
quando a oferta de alternativas no 
Algarve começa a ser maior e mais 
interessante, já não se limitando a 
barraquinhas de feirantes e mini-
festivais de folclore. 

Há uma fi leira cultural rica e 
actualizada à espera dos visitantes, 
a maior parte promovida pelos 
municípios. E também foram essas 
autarquias que se associaram para 
construir a maior auto-estrada 
natural do Algarve, selvagem, 
onde nunca será imposta uma 
portagem. Mas embora ilustre, 
é (quase) desconhecida. Eis-nos 
assim  na Via Algarviana, uma 
faixa serpenteante, por montes 
e vales, com 300 quilómetros de 
extensão, cruzando ribeiros, pelo 
Barrocal e pelas serras, Caldeirão e 
Monchique, de Alcoutim a Sagres. 

Por ali há biodiversidade, por ali 
há acidentes morfológicos, mas não 
urbanísticos, por ali há a fauna e a 

Carlos Filipe

Reportagem

Fomos a Alte 
chamar as 
rapinas da noite 
mas não as 
ouvimos
Um passeio nocturno pela Via 
Algarviana, a auto-estrada da 
natureza, pode ser uma alternativa 
estimulante à rotina de férias e mar 

assim que deixámos o perímetro 
urbano, subimos e descemos 
suaves encostas, começámos a 
sentir o ar da terra, expelindo a sua 
quentura, o suor das entranhas. 
Há cheiros de terra e vegetação, 
e à medida que os sentidos se vão 
apurando, aquela mesma terra 
começa a ter outros contornos, 
iluminada por uma lua cheia, 
a mais potente lanterna que 
poderíamos utilizar. Os nossos 
olhos já se habituaram. A luz 
artifi cial deixou de ser necessária.

Música para corujas
João Ministro já pertenceu 
à direcção da Almargem, é 

Especial Algarve O Barrocal é um lado tão rico quanto esquecido da região

PAULO RICCA

Percurso da Via Algarviana

10 km

Via Algarviana Rede Natura
2000
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Bufo-real fotografado em cativeiro, no Parque Natural do Douro Internacional

fl ora naturais, autóctones, não há 
as palmeiras da beira-mar. Por ali 
há vida, há sossego e muita paz de 
espírito.

Pela noite dentro
Guiado pela Almargem, associação 
ambientalista e gestora da Via 
Algarviana sediada em Loulé. O 
PÚBLICO meteu-se pelo Barrocal, 
juntamente com 50 caminhantes 
do Instituto de Solidariedade e 
Cooperação Universitária (da 
Universidade do Algarve), que tenta 
angariar fundos para uma acção de 
cooperação solidária — Nô Djunta 
Mon — em São Tomé e Príncipe. 
Foi de noite, pois, que um passeio 
diurno, nesta altura do ano, seria 
ali obra de insanidade e convite à 
insolação.

A Via Algarviana (VA) tem 14 
sectores e pode ser feita em 15 dias, 
com escalas em estabelecimentos 
hoteleiros preparados para o 
efeito, e abastecimento líquido e 
restauração ao longo de todas eles. 
Não fomos tão longe. No sector 7, 
entre Salir e Alte (percurso superior 
a 16 km), a Almargem atalhou 
caminho e seguiu de Benafi m, 
rumo a Alte, encurtando o percurso 
para 7km. Para principiantes, não 
convém abusar.

Os trilhos estão marcados, 
com sinais pintados em pedras 
e postes, com a subtileza e os 
cuidados de quem pretende não 
ferir o ambiente. Mas levar uma 
carta do percurso é medida tida 
como sensata.  Quem quiser pode 
avançar pela VA por conta e risco 
próprios. Desaconselha-se quem o 
queira fazer de dia, neste estio. Em 
outras alturas do ano, tudo bem, 
mas agora é mais avisado fazê-lo de 
madrugada, ou após o pôr do Sol. 
E mesmo assim é melhor contactar 
previamente a gestora do projecto, 
no endereço www.almargem.org.

Pelas 22h00 começou a 
caminhada, entre os muros do 
casario apertado de Benafi m, mas 
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Diário do Turista

O que fazer

Vão tirando fotos aos 
monumentos, ainda a manhã 
não está alta e o sol não pica. 
Só têm tempo para uma 
escapadela de três dias ao 
Algarve, e ficam-se pelo 
Sotavento. Ele, Agustin 
Blanc, informático, ela, Leici, 
empregada de hotelaria, 
deliciam-se com a luz algarvia. 
“Estamos no parque de 
campismo de Tavira, que me foi 
recomendado pela minha irmã. 
Sou de Huelva, e estou a gostar 
muito. É calmo, muito calmo, e 
sou apaixonado pela comida que 
se serve aqui”, diz Agustin.

Leici admite que não teve 
ainda tempo para conversar 
com a gente da terra, ali ou em 
qualquer outra parte do Algarve, 
que nunca tinha visitado. Ele já 
cá esteve. Mas a cubana admite 
que passou algumas horas a 
apreciar o modo de vida local. 
“Tenho observado, aqui e em 
outras localidades perto, que 
as casas dos centros históricos 

estão muito envelhecidas. 
Algumas a cair, e mesmo em 
Cuba isso não acontece. Há 
cuidado pela forma como as 

pessoas vivem. Agora, no resto, é 
tudo muito bom.” 

“Eu trabalho em Mérida e 
adoro a comida portuguesa, e 
as praias. Estou maravilhado e 
certamente que vou recomendar 
aos meus amigos e colegas de 
trabalho uma passagem pelo 
Algarve,  àqueles que não o 
conhecem. Tenho encontrado 
tudo muito limpo, as ruas, as 
praias, a água. Sinceramente, 
estou muito satisfeito, e só é pena 
que seja por tão pouco tempo.”

Leici volta atrás para frisar 
que avaliou o estado do casario 
segundo critérios muito próprios, 
bem seus, e por ser conhecedora 
de uma realidade também 
peculiar, a de Cuba. E fez notar 
que não queria ferir alguma 
susceptibilidade, mas que lhe 
parecera mesmo algo ruinoso 
o estado de algumas casas que 
lhe apareceram pela frente. 
Todavia, de uma maneira geral, 
diz-se encantada com o Algarve, 
mesmo que o conheça pouco. C.F.

PALESTRA
Da Guerra e da Paz
Um curso livre sobre o tema Da 
Guerra e da Paz — Perspectivas 
Contemporâneas, que versa 
sobre história, estudo de línguas, 
culturas e literaturas, comunicação, 
arte, cinema, saúde, psicologia, 
estratégia, geopolítica e defesa 
nacional. De hoje a 29, no Quartel 
da Atalaia. Uma organização 
do Regimento de Infantaria n.º 
1 de Tavira e da Universidade 
do Algarve. Informações: 
cursotavira2011@ualg.pt. 

PRAIA AZUL
Quinta do Lago
Uma praia em pleno Parque Natural 
da Ria Formosa, numa zona de 
grande equilíbrio ecológico e 
sensibilidade paisagística. É um 
local privilegiado para a observação 
de avifauna, podendo-se avistar 
de perto, entre outros, o pato-real, 
o galeirão e o camão. O acesso ao 
areal é feito através duma ponte em 
madeira, perfeitamente enquadrada 
no meio e que se eleva sobre os 

esteiros da ria. As dunas estão bem 
conservadas e mostram uma flora 
rica e aromática muito diversificada. 
Tem apoio de praia com instalações 
sanitárias restaurante/bar, 
vigilância, concessão de toldos e 
desportos náuticos motorizados. 
GPS: 37° 1’ 31.23” N  8° 1’ 31.46” O. 
Fonte: Fonte: Associação Bandeira 
Azul da Europa.

EXPOSIÇÃO
Arte de areia
Todos os anos, um grupo de 
escultores e especialistas de 
várias nacionalidades dá forma a 
mais de 35 mil toneladas de areia, 
ocupando uma área de cerca 15 
mil m2. Nesta edição do Fiesa – 
Festival Internacional de Escultura 
na Areia, o visitante vai encontrar 
animais representados de uma 
forma cómica, personificados 
em comportamentos humanos e 
também algumas homenagens 
a personagens de ficção. 
Diariamente, entre as 21h e as 
23h, há projecções vídeo sobre a 
construção da mostra. Em Pêra, 

concelho de Silves. Aberto todos 
os dias das 10h às 23h, até 14 de 
Setembro. Até às 20h, de 15 de 
Setembro até 15 de Outubro. €8 
(€4,50 para crianças dos 6 aos 12).

À MESA
O Gigi
Badaladíssimo restaurante 
de Bernardo Reino que, há quase 20 
anos, aportou à Quinta do Lago com 

os resultados conhecidos. Mesas 
cobertas de plástico e papelame, a 
carta de vinhos e do bar e a ementa 
lêem-se em ardósias, a música 
ambiente está de acordo com o 
lugar e não fere os tímpanos, 
o serviço é descontraído, 
bem disposto e atento. Na Av. 
André Jordan — Quinta do Lago. 
Aberto diariamente para almoços 
das 12h30 às 16h30. Tel.: 964045178.

À NOITE
T Clube
Um espaço elegante e de diversas 
vertentes: restaurante, bar, 
discoteca e esplanada. E neste 
Verão de 2011 com atracções extra: 
os restaurantes Confraria e Eleven 
aliaram-se ao T Clube para novas 
propostas gastronómicas no 
Restaurante e no Lounge Garden 
do T. As duas pistas de dança, já 
se sabe, são animadas com festas 
temáticas quase todos os dias. Na 
Buganvilla Plaza, Quinta do Lago.

Agustin, espanhol, 34 anos e Leici, cubana, 26 anos

agenda@publico.pt
lazer@publico.pt

ornitólogo, e dispôs-se a animar 
o passeio com uma tentativa de 
chamamento a alguns convidados-
surpresa. Do cimo do monte 
avista-se Faro, numa extensão 
territorial muito mais vasta do que 
se pensaria, as luzes do aeroporto, 
aviões em rota de descida, e 
corre um vento quente, de norte 
para sul, que afl ora levemente a 
vegetação rasteira do Barrocal. 

Notam-se algumas alfarrobeiras, 
oliveiras, fi gueiras, azinheiras, 
as riquezas da região, mais do 
passado e talvez do futuro.

De novo, o vento traz-nos 
os odores. Detemo-nos numa 
vereda, onde João Ministro faz 
um pequeno briefi ng. “Vou tentar 
fazer aqui algo que poderá não 
resultar, pois está algum vento, 
que empurra o som e não o 
propaga, mas mesmo assim vou 
tentar chamar com música — isto 
é, sons de ave — algumas aves de 
rapina nocturnas que aqui têm 
habitat.” São sete as espécies 
destas aves nocturnas, entre 
corujas e mochos, a maior de 
todas é o bufo-real (Bubo bubo), 
que pode medir até 70 cm de 
altura, mas 1,70 m de envergadura 
de asas. “É a maior de todas, um 
superpredador, também chamado 
mocho-real. Pode apanhar ratos, 
coelhos, raposas, ginetas, até 
águias. É uma ave muito secretiva, 
de grande território. Está no topo 
da cadeia alimentar, pelo que não 
tem predador”, diz João Ministro. 
É uma ave protegida legalmente, 
e em 2006 o instituto de 
Conservação da Natureza estimava 
que existissem em Portugal cerca 
de 500 casais.

Com o auxílio de um aparelho 
MP3 e uma coluna de som, 
Ministro pediu silêncio e fez emitir 
a música de chamamento, os sons 
de canto do bufo-real, um piar 

A zona de Sagres, em terra e no 
mar, vai atrair mais uma vez, 
este ano entre 30 de Setembro 
e 2 de Outubro, milhares de 
amantes da observação de 
aves, os birdwatchers. Realizado 
pela segunda vez, o Festival 
de Observação de Aves de 
Sagres visa contribuir para 
o desenvolvimento de uma 
actividade que apresenta uma 
vertente turística com grande 
potencial de crescimento.

No festival de 2010, ano de 
estreia da iniciativa, foram 
identificadas, em apenas três 
dias, mais de 100 espécies, 
admitindo-se que aquele número 
seja ainda maior este ano, uma 
vez que “durante a migração 
outonal é comum a observação 
de mais de 190 espécies naquela 
zona”, lê-se no folheto de 
apresentação do acontecimento, 
cuja organização cabe à Câmara 
de Vila do Bispo, à associação 
Almargem e à SPEA (Sociedade 
Portuguesa para o Estudo das 
Aves), em colaboração com 
diversas outras entidades, como 
o Turismo de Portugal.

Entre as espécies observáveis 
naquela zona do concelho 
de Vila do Bispo contam-
se algumas preciosidades, 
nomeadamente a águia-imperial 
e de Bonelli, o abutre-preto, 
a cegonha-preta, o falcão-da-
rainha, a pardela-de-barrete, 
o falaropo-de-bico-fino, ou a 
tarambola-carambola.

De acordo com um estudo da 
Almargem relativo à prática de 
birdwatching, há 100 milhões de 
apaixonados por esta actividade 
em todo o mundo, ficando os 
Estados Unidos à cabeça, com 
quase metade dos praticantes. 
No Reino Unido, há um milhão 
de seguidores do voo das aves, 
sendo que em Portugal esse 
número não deverá ultrapassar 
os 5000. Cada turista passa, em 
média, sete dias nos territórios 
de observação, garantindo um 
encaixe financeiro nas regiões 
visitadas de aproximadamente 
mil euros por semana. O 
mesmo documento indica 
que o Algarve tem um grande 
potencial por explorar nesta 
área, já que dispõe de cinco 
zonas protegidas para aves 
— Costa Vicentina, serra de 
Monchique, serra do Caldeirão, 
Ria Formosa e Castro Marim —, 
embora as infra-estruturas de 
apoio à observação sejam ainda 
diminutas.

O programa do festival 
inclui saídas de campo para 
principiantes, passeios de 
barco, acções de monitorização 
com especialistas, palestras 
temáticas, cursos, jogos, 
tertúlias e actividades de 
educação ambiental.

Festival em Sagres
Observação de aves 
no final de Setembro

grave, ao nível da envergadura 
do bicho. Repetiu-o outras vezes, 
e depois os do mocho galego, 
bem mais pequenino. Também 
nada. Nada que estranhasse. “Isto 
não é uma ciência certa, fi zemos 
algum barulho pelo caminho, 
está vento, e o território do bufo 
é muito grande. Mas sabemos 
que os há por aqui, e por vezes 
quando menos esperamos, eles 
aproximam-se para ver o que se 
passa. Vocês podem experimentar 
isto, há CD à venda com cantos de 
todas as aves do mundo.”

Frustração? Um pouquinho, mas 
nada que detivesse a caminhada, 
sobre terra batida, agora sempre a 
descer, mesmo que Alte, já à vista, 
fi que também ela no alto. 

A surpresa
A ribeira homónima já corre 
ao lado, e desembocamos nas 
Fontes, local surpreendentemente 
aprazível, pela água, pelos 
relvados, pelo enquadramento e 
cuidados postos. Demorámos uma 
hora e 45 minutos. E sem stresses. 
Bom para as pernas, o coração, e 

o espírito. De súbito, um piar não 
passa despercebido. Um mocho 
galego, na certa, dissimulado 
no alto de uma árvore. Foi de 
gargalhada. E não mais piou, calou-
se ante tanta assistência, quando 
raramente alguém se dispõe a ouvir 
o seu canto.

Na estrada alcatroada de regresso 
a Banafi m, um raposinho, furtivo, 
é alcançado pelo foco luminoso do 
automóvel, atravessando-a, com 
relativa calma. Caminhava para as 
garras do bufo? O silêncio da rapina 
poderia querer dizer muita coisa…
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Procurar 
as rapinas da 
noite é uma 
alternativa 
à praia
c Local, 20/21
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Vítor Gomes é o novo diretor do Ponta Grande Resort
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/07/2011

Meio: Vida Imobiliária.com

URL: http://www.vidaimobiliaria.com/content/vitor-gomes-e-o-novo-diretor-do-ponta-grande-
resort

 

Vítor Pedro Gomes, de 33 anos, é o novo Diretor do Hotel Ponta Grande Resort, em Albufeira.

 

Licenciado em Economia e com pós-graduação em Direção Hoteleira pela Universidade do Algarve,

Vítor Gomes transita do Hotel Quinta dos Bispos, no Caramulo, tendo anteriormente gerido o Solar dos

Lilases, em Mora e trabalhado no Dom Pedro Hotéis, onde foi Controlador de Custos das três unidades

algarvias do Grupo, entre 2005 e 2009.

 

No resort de quatro estrelas de Albufeira, Vítor Gomes fica responsável pelo Revenue management;

Contratações e Parcerias; Gestão Operacional; Vendas; Orçamentos e Gestão de Resultados;

Reporting Administração; Gestão online; e gestão de equipas.

 

Situado junto da Marina de Albufeira, o Ponta Grande Resort conta com 60 villas de luxo num cenário

ajardinado de palmeiras e plantas tropicais, com calçada típica que dá acesso à piscina exterior e

campos de ténis.

 

O Grupo Ponta Grande conta ainda com mais 2 empreendimentos turísticos, o Ponta Grande Carvoeiro

com 18 Apartamentos e o Ponta Grande Castelo com 16.
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O padre Carlos César 
Chantre, da Diocese do Al-
garve, celebrou 25 anos de 
ordenação sacerdotal no 
dia 28 de Junho. A efemé-
ride foi assinalada numa 
Eucaristia promovida ao 
princípio da noite pelas 
paróquias de que é páro-
co: Boliqueime, Ferreiras e 
Paderne.

A celebração, que foi pre-
sidida pelo sacerdote jubi-
lado, teve lugar na igreja 
das Ferreiras e contou com 
duas interpretações espe-
ciais protagonizadas por 
uma cantora lírica do Coro 
Paroquial de Paderne e 
pela fadista Raquel Peters.

As Bodas de Prata fo-
ram igualmente assinala-
das com um mega jantar 
de convívio no Restauran-
te Verde Minho 3, em Vale 
Paraíso, onde o Padre Cé-
sar Chantre foi ladeado, na 
mesa de honra, pelo Bis-
po do Algarve, D. Manuel 
Quintas e pelo Presidente 
da Câmara Municipal de 
Albufeira, Desidério Silva.

“É uma noite especial, 
principalmente porque o 
povo se identifica com esta 
causa, que é a causa de Je-
sus Cristo, por isso nota-se 
que quando o povo é esti-
mulado vem ao de cima 
a sua cultura original. De 
certeza que Jesus está hoje 
aqui connosco e, com tan-
tos jovens e com tantos ca-
sais jovens e de todas as 
idades aqui presentes, é o 
povo no seu melhor que 
aqui está também”, referiu 
o Padre César neste jantar.

Referindo-se ao presente 
momento de crise, comen-
tou: “É agora que todos 
os europeus vão verificar 
que nem só do Euro vive 
o mundo mas também das 
pessoas e da solidariedade. 
Neste campo, a igreja tem 
vindo a cumprir a sua mis-
são, agora espero que os 
outros também cumpram 
as deles”.

Acerca das muitas men-
sagens que recebeu naque-
la data tão importante, o 
Padre César destacou a que 
foi enviada pelo Papa Ben-
to XVI: “Foi uma mensa-
gem Papal de Bênção So-
lene para o acontecimento 
deste Jubileu dos 25 anos, 
recebi também mensagens 
dos Bispos de Cabo Verde, 
do senhor Presidente da 
República, do presidente 
do Tribunal de Contas e da 
nossa querida escritora Lí-

Papa e presidente da República felicitam Padre César ChantrePapa e presidente da República felicitam Padre César Chantre
Bodas de Prata da Ordenação SacerdotalBodas de Prata da Ordenação Sacerdotal

dia Jorge”, revelou.
O sacerdote recebeu 

mensagens de felicitações 
do Papa e do presidente da 
República.

Bento XVI enviou o do-
cumento atestatório da 
bênção apostólica que lhe 
concedeu, invocando a 
“abundância das graças di-

vinas” por ocasião do seu 
25.º aniversário de ordena-
ção sacerdotal.

Também Aníbal Cava-
co Silva enviou uma men-
sagem, lembrando os “25 
anos de serviço do Senhor 
da Vida e das vidas dos ho-
mens”.

D. Manuel Quintas ma-
nifestou o seu agradeci-
mento ao sacerdote jubila-
do “pelo dom que é como 
pessoa e como padre”. O 
bispo do Algarve destacou 
o “acolhimento, a alegria, 
a doação, o sentido de en-
trega” do sacerdote. “Um 
dos grandes dons do padre 
César e destes 25 anos de 
sacerdócio é o facto de ha-
ver, nesta paróquia, um se-
minarista que está na parte 
final do seu caminho para 
o sacerdócio e de uma jo-
vem que fará brevemente a 
sua profissão religiosa”.

D. Ildo Fortes, bispo de 
Mindelo (Cabo Verde), a 
diocese de origem do sa-
cerdote jubilado, manifes-
tou o agradecimento da-
quela comunidade local 
pela entrega do padre Cé-
sar Chantre ao serviço da 
Igreja e o desejo de “poder 
contar com o seu especial 
afecto, apoio e generosida-

de”.
A escritora Lídia Jorge 

lembrou que o sacerdote 
“se despiu de todos os tí-
tulos” e testemunhou que 
o que mais a tocou “é que, 
sendo um homem de fé, ele 
conviva intensamente com 
os homens de fé, mas não 
só”.

De seu nome completo 
Carlos Alberto César Mo-
rais Chantre, nasceu a 15 
de Maio de 1952, na cida-
de de Mindelo, ilha de São 
Vicente (Cabo Verde).

O sacerdote aponta a data 
de 15 de maio de 1971, dia 
do seu aniversário, como 
marco na sua descoberta 
vocacional pela oferta feita 
pelo bispo da então Dioce-

se de Cabo Verde, D. José 
Colaço, de um livro inti-
tulado “O Perfil de Mon-
tini”. “A leitura desse livro 
impressionou-me muito e 
passei, a partir dessa lei-
tura, a cultivar uma unida-
de muito grande de amor 
ao Papa e aos bispos. E 
julgo que esse foi o sinal 
mais visível da vocação”, 
testemunha o padre César 
Chantre.

Foi ordenado no dia 28 
de Junho de 1986 na Igreja 
Matriz de Portimão.

Recém-iniciado a traba-
lhar nos serviços de econo-
mia do seu país de origem 
veio destacado para Tavi-
ra, onde passou dois anos 
a cumprir o serviço mili-
tar obrigatório como pre-
paração para a guerra em 
África.

Com 26 anos entrou para 
o Seminário Maior de Évo-
ra.

Depois de ordenado, as-
sumiu funções no Seminá-
rio de Faro como perfeito 
e ecónomo para reabrir a 
instituição que tinha o seu 
edifício fechado e ocupa-
do por retornados. Duran-
te os três anos em que ali 
trabalhou foi paralelamen-
te professor de EMRC – 
Educação Moral e Religio-
sa Católica no antigo liceu 
de Faro.

Seguidamente foi nome-
ado para colaborar com o 
pároco de Albufeira, onde 
esteve um ano, após o que 
seguiu para Paderne para 
substituir o pároco (pola-
co) que deixaria a paró-
quia. Na mesma altura co-

laborou no “processo di-
fícil” de criação de uma 
“antena da Igreja” na Uni-
versidade do Algarve e foi 
professor de Moral e sua 
Didática na Escola Supe-
rior de Educação (ESE).

Em 1989, D. Manuel Ma-
dureira Dias, o então bis-
po do Algarve, convidou-o 
para capelão militar na re-
gião, mas acabou por ser 
colocado no Colégio Mili-
tar em Lisboa, onde este-
ve um ano, apesar de con-
tinuar como pároco de Pa-
derne e professor na ESE e 
de prosseguir também com 
o trabalho iniciado pelo 
pároco de Albufeira para 
criação da freguesia e paró-
quia de Ferreiras que mais 
tarde consolidaria após a 
construção da igreja de São 
José. Dois anos depois, o 
bispo pede-lhe então que 
acumule a paróquia de Bo-
liqueime, passando a se-
diar-se naquela freguesia, 
e que receba as irmãs sa-
lesianas em Paderne, onde 
também criou um Centro 
Paroquial para acolher ido-
sos e crianças.

Termina a colaboração 

com a ESE, regressa a Ta-
vira como capelão militar 
para o Algarve mas, entre-
tanto, surge a necessidade 
de um capelão-chefe para a 
GNR, função que passa as-
sumir, restabelecendo, du-
rante quatro anos, a regula-
ridade da ligação à capital 
apesar de continuar como 
prior das paróquias algar-
vias.

Há cerca de sete anos re-
gressou ao Algarve como 
capelão regional da GNR, 
mas pediu já a passagem à 
situação de reforma.

em 2007, foi nomeado di-
rector do Colégio de Nos-
sa Senhora do Alto, em 
Faro, instituição educativa 
da Diocese do Algarve que 
acolhe cerca de 330 alu-
nos.

Tem residência paroquial 
em Boliqueime e é Pároco 
das paróquias de Boliquei-
me, Ferreiras e Paderne.

Entre as inúmeras fun-
ções que desempenha, é 
Director do Colégio de N. 
Sra. do Alto, em Faro, Ca-
pelão Regional da GNR e 
Capelão da Universidade 
do Algarve.

Padre César Chantre

Padre César Chantre ladeado pelo Bispo do 
Algarve, D. Manuel Quintas e pelo Presidente da 
Câmara Municipal de Albufeira, Desidério Silva
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Pág. 10

Papa e presidente da 
República felicitam Padre 
César Chantre nos 25 Anos 

da sua Ordenação Sacerdotal
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O grupo coral “Vozes 
da UATI” (Universidade 
do Algarve para a Ter-
ceira Idade) Pólo de Al-
bufeira foi convidado a 
participar nas festivida-
des do 513.º aniversário 
da Santa Casa da Miseri-
córdia de Lagos que teve 
lugar no sábado, dia 02 
de Julho.

 Os participantes e con-
vidados, gente ilustre e 
familiares, foram rece-
bidos pelo provedor des-
ta Santa Casa da Miseri-
córdia, Dr Eduardo An-
drade.

Na palestra de recep-
ção que se seguiu, foi sa-
lientado que esta seria a 

“Vozes da UATI” actuaram em Lagos

instituição de beneficên-
cia mais antiga do país, 
já que foi instituída em 
1498, durante o reinado 
de D. Maria Pia, funda-
dora das Santas Casas da 
Misericórdia.

O programa foi repleto 
de animação musical, já 
que, para além do grupo 
da UATI houve ainda um 
outro, de cavaquinhos, 
oriundo de Portimão.

Após as actuações, se-

guiu-se um lanche/con-
vívio e, no final, o gru-
po “Vozes da UATI” 
foi agraciado com uma 
prenda e diploma de par-
ticipação.
Helena Carmo, Presidente
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Associação  Amigos  Associação  Amigos  
de  Albufeirade  Albufeira

gerindo agerindo a

Univ. do Algarve p/Terceira IdadeUniv. do Algarve p/Terceira Idade

Pólo de AlbufeiraPólo de Albufeira

Aniversário da AAA
Almoço comemorativo em 21.Agosto.11

Este ano, vai cumprir-
se a tradição. Em plena 
época alta do turismo 
na região, a data permi-
te juntar os sócios no-
vos e antigos daquém e 
de “além-Algarve”.
Vamos celebrar o XVI 

aniversário com um al-
moço de confraterni-
zação, no dia 21 de 
Agosto próximo, num 
restaurante ainda a de-
finir, mas de que da-
remos atempadamente 
a informação por este 
jornal.
A AAA - Associação 

dos Amigos de Albufei-
ra foi fundada em Agos-
to de 1995. Um grupo 
de amigos, acostuma-
dos a reunir-se periodi-
camente para convívio, 
lembrou-se a formali-
zar essas reuniões e de-
cidiram angariar outros 
amigos mais, e desse 
grupo grande, surgiu 
assim, esta associação.
Mais tarde, esses só-

cios fundadores, de que 
incluímos uma foto de 
alguns, tendo-se empe-
nhado na organização 
da associação, conse-
guiram uma sede para 
se reunirem, por cedên-
cia do espaço pela Câ-

mara Municipal. Mais 
tarde ainda, foi cria-
do o Pólo de Albufei-
ra da UATI - Universi-
dade do Algarve para a 
Terceira Idade que hoje 
funciona sob sua gestão 
directa, com cerca de 
uma centena de alunos 
e duas dezenas de pro-
fessores.
Esta é a oportunida-

de mais que suficiente 

Em cima: António Mendes e António José Bentes
Em baixo: José Manuel Gonçalves (Cachola); José Manuel Serôdio; 

Rogério Calvário; Eduardo Vieira; Gui Grade; Romeu Santa Clara; José 
Manuel da Palma Martins

para nos reunirmos to-
dos…, trocar informa-
ções ou recordações an-
tigas, mas também, dar 
conhecimento da acti-
vidade actual da AAA 
e da UATI. A direcção 
que tomou posse recen-
temente, necessita da 
ajuda de todos, dos con-
selhos dos sócios mais 
antigos e, naturalmen-
te, das ideias dos mais 

novos.
Mais detalhes sobre 

o almoço serão forne-
cidos por Helena Car-
mo, Profª (919489847), 
Marreiros Alves 
(968395219), Cristina 
Pascoal (966192755) 
ou na sede da AAA a 
partir das 16,00 horas 
diariamente, pessoal-
mente ou via telefo-
ne(289586813).
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A cerimónia de tomada de
posse de Isabel Barroso
como directora da Escola
Superior de Saúde de San-
tarém (ESSS), na última
quarta-feira, ficou marcada
pela notícia, acabada de
chegar por e-mail, de que a
proposta de criação do Cur-
so Master Mundus em En-
fermagem de Emergência e
Cuidados Críticos foi selec-
cionada pela Comissão Eu-
ropeia, para ser financiada
pelo programa Erasmus
Mundus. Jorge Justino, que
acabara de receber a boa
nova, felicitou todos os que
têm trabalhado neste pro-
jecto, em particular o ex-di-
rector da ESSS, José Amen-
doeira, pelo que considerou
ser “uma grande vitória”.

Trata-se de um projecto
pioneiro, na medida em que
a ESSS será a primeira es-
cola politécnica a receber
um master mundus. O cur-
so poder-se-á iniciar já no
próximo ano lectivo,”não
no começo, mas durante o
ano”, disse Jorge Justino ao
Correio do Ribatejo.

O Master Mundus em En-
fermagem de Emergência e
Cuidados Críticos está a ser
desenvolvido em parceria
com a Universidade de Ovi-
edo, a Universidade Metro-
polia de Helsínquia e com
a Universidade do Algarve.

Cursos na área
da tecnologia da saúde

O presidente do IPS sa-
lientou outra meta igual-
mente importante que a
ESSS quer alcançar, que
consiste na ampliação do
âmbito do ensino na área da
saúde. A ESSS que até ago-
ra só tem leccionado cursos
de enfermagem, ambiciona
desenvolver, também, cur-
sos na área da tecnologia da
saúde. Para tal, terá que
criar novas infra-estruturas
e que adquirir novo equipa-
mento em instalações espe-
cíficas.

“Aqui [na Escola Supe-
rior de Saúde] ainda há es-
paço para criar um novo
bloco”, disse Jorge Justino,
adiantando que a concreti-
zação desse objectivo de-
penderá em grande medida
da vontade política e do re-
sultado dos contactos a de-
senvolver com o novo go-
verno da República.

No discurso da tomada de
posse, Jorge Justino elogiou

Isabel Barroso, o seu curri-
culum científico e a sua ex-
periência em cargos de di-
recção, administração e
gestão. Na análise do pre-
sidente do IPS, “os seis ei-
xos apresentados na candi-
datura da actual directora
estão em sintonia com o
Plano de Desenvolvimento
Estratégico do IPS”.

Esses eixos são “Educa-
ção e aprendizagem ao lon-
go da vida”; “Desenvolvi-
mento do potencial huma-
no”, “Direcção e gestão or-
ganizacional”, “Comunida-
de educativa”, “Investiga-
ção e desenvolvimento re-
gional” e “Cooperação e in-
ternacionalização”.

Além dos cinco cursos de
mestrado e pós graduações
em desenvolvimento, a
nova directora quer dar
continuidade ao projecto

Isabel Barroso nova directora da Escola Superior de Saúde de Santarém

Curso Master Mundus
aprovado pela Comissão Europeia

de criação de dois novos
cursos de mestrado em en-
fermagem, já acreditados –
o Curso de Mestrado em
Enfermagem de Saúde da
Criança e do Jovem e o
Curso de Mestrado em Su-
pervisão em Enfermagem,
este em parceria com a Es-
cola Superior de Enferma-
gem de Lisboa. Ao mesmo
tempo, a ESSS aguarda a
acreditação do curso de
mestrado em Enfermagem
de Saúde Mental.

Ampliação
das infra-estruturas

Ao longo do seu discur-
so de tomada de posse, a
directora referiu várias ve-
zes a população estudantil,
apelando à sua participação
activa. “A escola só existe
porque temos estudantes
que consideramos o centro

do nosso desenvolvimen-
to”, afirmou. Como tal, Isa-
bel Barroso disse pretender
“promover a qualidade de
vida da ESSS, nomeada-
mente a qualidade do espa-
ço e a utilização do espa-
ço, e o desenvolvimento de
iniciativas em conjunto
com a Presidência do IPS,
no sentido da ampliação
das infra-estruturas da es-
cola”.

Durante os quatro anos de
mandato na liderança da es-
cola, Isabel Barroso contará
com a colaboração directa
de Hélia Dias, professora
que tomou posse no cargo de
subdirectora da ESSS.

José Amendoeira, anteri-
or director, tem pela frente
novos desafios na Agência
de Avaliação e Acreditação
do Ensino Superior (A3ES).

Sofia Meneses

Jorge Justino e Isabel Barroso na cerimónia de tomada de posse
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Ricardo Claro/Lusa
ricardoc.postal@gmail.com

AS TEMPESTADES deram as 
mãos à força do mar e engoli-
ram este Inverno “Gago Couti-
nho”, o rochedo mais célebre e 
um ex-líbris da praia de Olhos 
de Água, que ilustrou milhares 
de postais e fotografi as.

Com o início da época 
forte do Verão, a ausência 
do imponente rochedo ga-
nha outra dimensão e no 
horizonte dos banhistas de 
Olhos de Água sente-se ago-
ra a falta do penedo mais 
marcante da paisagem da 
praia.

A destruição do “monu-
mento natural” podia ter 
sido travada, defendem os 
pescadores locais, enquan-
to os especialistas dizem 

que se trata da evolução da 
natureza.

Vicente Freitas, pescador 

reformado e ancorado à 
praia de Olhos de Água há 
36 anos, olha com sauda-

de para o local onde até há 
pouco estava o “Gago Cou-
tinho”.

“Na maré-cheia parecia 
uma nau. Eu sentava-me 
aqui com o meu canito e fi -
cava só a mirá-lo”, recorda.

Segundo contam os mo-
radores de Olhos de Água, 
foi numa madrugada de 
temporal e trovoada inten-
sa que ocorreu a derrocada 
do “Gago Coutinho”, ícone 
regional e nacional para 
milhares de veraneantes e 
turistas que viajam até ao 
Algarve.

AUTORIDADES ATENTAS AO FE-
NÓMENO Além do desapareci-
mento deste tipo de rochedo, 
o Algarve tem assistido a der-
rocadas de arribas. A mais gra-
ve ocorreu em 2009, na praia 

Maria Luísa, também em Al-
bufeira, provocando a morte 
a cinco pessoas.

As autoridades procederam 
a cerca de 200 intervenções nas 
arribas e espalharam placas a 
alertar para o perigo e interdi-
ção ao longo da costa, além da 
criação da lei que pune quem 
se coloque nas zonas de risco.

“É difícil dizer quais as zonas 
de perigo eminente”, afi rmou 
Óscar Ferreira, reconhecendo, 
no entanto, que “há várias ar-
ribas no Algarve com possibi-
lidade de cair”.

A propósito dos riscos de 
derrocada de arribas, a Câmara 
de Albufeira está a desenvolver 
até fi nal de Agosto uma acção 
de sensibilização dos banhis-
tas para os perigos associados 
à questão, enquanto o sítio na 
internet da Administração Re-

gional Hidrográfica disponi-
biliza informação sobre as zo-
nas perigosas de toda a costa 
algarvia.

DEIXAR A NATUREZA TRABA-
LHAR Os pescadores não se 
conformam e argumentam 
que a situação podia ter sido 
evitada com betão na base e 
uma rede de metal à volta, 
mas Óscar Ferreira, geólogo 
da Universidade do Algarve e 
especialista em erosão costei-
ra, discorda.

“Manter o rochedo do ponto 
de vista artifi cial, acimentan-
do-o, exigiria quase retirar-lhe 
todas as características natu-
rais. O que não é muito lógico, 
pois não seria isso que ia ga-
rantir mais segurança. O me-
lhor é deixar a evolução natu-
ral ocorrer”, disse à Lusa.

Rochedo “Gago Coutinho” foi engolido pelo mar

D.R.

Olhos de Água perde ícone de rocha
Célebre formação sedimentária não resistiu à força da natureza e deixa saudades
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Em alta 
Forcados Amadores
de Monsaraz

Começaram quase por brincadeira e 
poucos foram os que, ao princípio, 
lhe auguravam mais do que dois anos 
de vida. Teimosamente, os rapazes de 
Monsaraz, foram desmentindo os pes-
simistas e foram-se afirmando, ano 
após ano, no mundo tauromáquico do 
país.
No dia 7 de Julho passado tiveram o 
prémio para a sua determinação, ab-
negação e entrega. Apresentaram-se 
na catedral do toureio em Portugal: A 
Praça de Touros do Campo Pequeno. 
Ainda por cima numa corrida televio-
sionada (a XIII Corrida TVI).
Os reguenguenses estão orgulhosos do 
Grupo de Forcados de Monsaraz. Pa-
rabéns.
 

escola Básica Integrada 
de Reguengos

A aluna da Escola EBI de 
Reguengos,Sara Carraça, venceu o 
Campeonato sub 14 de Matemática, 
organizado pela Faculdade de Ciên-
cias e Tecnologia da Universidade do 
Algarve.
Foi atribuido à Biblioteca da Escola 
EBI de Reguengos um financiamento 
de 7300 euros,resultado do bom de-
sempenho que esta biblioteca tem tido.
A Escola Básica Integrada de Reguen-
gos de Monsaraz recebeu, o prémio de 
2ª classificada, no âmbito do Programa 
“Escolas Livres de Tabaco 2008/2011”, 
pelos trabalhos e actividades desenvol-
vidas dentro desta temática. 
Pode haver melhores maneiras de ter-
minar um ano lectivo, mas é difícil. 
Parabéns.

A última assembleia do clube reguen-
guense aprovou o Relatório e Contas, 
por maioria, mas não se apresentaram 
listas candidatas aos orgãos sociais do 
clube, passando este a ser governado 
por uma comissão administrativa. 
Com uma situação financeira que ins-
pira sérios cuidados e que pode afectar 
negativamente o rendimento da equi-
pa, sem corpos sociais eleitos e com 
uma sede em ruínas, o Atlético não 
começa da melhor maneira esta épo-
ca desportiva 2011/2012. O caricato 
é que tudo acontece quando o clube 
atravessa a fase de melhores resultados 
desportivos da sua história, militando 
pela 3ª. época consecutiva na 2ª. Divi-
são Nacional ▌

Em baixa
Atlético Sport Club
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Sara Carraça vence os “crâneos” 
da Matemática
A aluna Sara Carraça da Escola EBI de 
Reguengos, do 8º ano, turma B,
foi a vencedora do Campeonato sub 14 
de Matemática, cuja final foi
disputada na Universidade do Algarve, 
no passado dia 4 de Junho. O sub
14 é um concurso de resolução de pro-
blemas de Matemática para os
alunos dos 7º e 8º anos das regiões do 
Alentejo e Algarve, promovido
pela Faculdade de Ciências e Tecnolo-
gia da Universidade do Algarve.
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O ESPECIALISTA em transportes 
ferroviários Manuel Tão, da Universida-
de do Algarve, considerou que o ramal 
Pampilhosa (Mealhada) - Figueira da 
Foz, encerrado há mais de dois anos, 
é fundamental para a criação do eixo 
Oeste-Beira Alta.

"Esta é uma linha que tem um efeito 
estrutural na rede nacional, sobretudo 
do ponto de vista logístico, e que tem 
implicações na forma como se pode 
explorar de uma forma completamen-
te eficiente a rede ferroviária, nome-
adamente na logística entre Lisboa e 
a fronteira de Vilar Formoso", disse o 
universitário.

"Este é um ponto que se deve de-
vidamente explorar, porque estamos 
a falar de um caminho-de-ferro que é 
fundamental para construirmos uma 
grande linha autónoma e independente 
desde Lisboa até à fronteira de Espa-
nha na Beira Alta", acrescentou Manuel 
Tão, que participava num debate sobre 
aquele ramal, promovido por um grupo 
de trabalho da Assembleia Municipal 
da Mealhada.

Esta solução, segundo o especia-
lista, vai trazer "benefícios ao nível da 
exploração da própria Linha do Norte, 
que tem grandes problemas de capa-
cidade, de escassez de canal horário", 
além de permitir a ligação à plataforma 
logística da Pampilhosa e ao porto da 
Figueira da Foz.

Manuel Tão defende que, antes da 
construção de uma nova linha norte-sul 
para transporte de passageiros em com-
boios de alta velocidade, é necessário 
"começar a retirar da Linha do Norte as 
composições que passam por lá apenas 
porque não se potencia a rede, nem 
se utilizam redundâncias ou itinerários 
alternativos".

Para o professor da Universidade do 
Algarve, Portugal vai ter de rever "por 
completo" a forma de explorar a rede 
ferroviária, nomeadamente ao nível do 
transporte de mercadorias, depois de 
conhecida a intenção da França de co-

brar ecotaxas aos camiões portugueses 
e espanhóis, o que deverá acontecer 
num horizonte temporal de 15 anos.

"Países como a França vão cobrar 
ecotaxas e a partir daí ou Portugal refor-
mula a sua logística 
e começa a trans-
portar mais pelo 
caminho-de-ferro 
e por via marítima 
ou então tudo aqui-
lo que são os pro-
dutos importados 
ficarão mais caros 
e os que exporta-
mos ficarão menos 
competitivos", aler-
tou.

Segundo disse, 
"continuamos a ter 
uma exploração de 
linhas completa-
mente divorciadas 
entre si e uma ló-
gica de concentrar 
o máximo de movi-
mento ferroviário no 
mínimo de linhas, com desprezo com-
pleto pelo efeito de rede ou linhas alter-
nativas". O ramal Pampilhosa-Figueira 
da Foz, com o trajeto "intercalado entre 

a linha do este e a Linha da Beira Alta 
constitui um elo fundamental para que 
possamos vir a dispor de um itinerário 
de mercadorias direto de Lisboa a Vilar 
Formoso, sem utilização da saturada 

Linha do norte".
Vários presiden-

tes de Juntas de 
Freguesia dos con-
celhos atravessados 
por aquela ferrovia e 
representantes dos 
grupos parlamenta-
res do PCP, BE e 
PCP defenderam 
a requalificação da 
linha, cujo investi-
mento de 18,3 mi-
lhões de euros está 
suspenso devido ao 
PEC III. A linha, com 
cerca de 50 quiló-
metros, liga o con-
celho da Mealhada 
ao da Figueira da 
Foz, com passagem 
por Cantanhede e 

Montemor-o-Velho, tendo sido encer-
rada em janeiro de 2009, por questões 
relacionadas com a segurança da cir-
culação de comboios. n

Ramal Pampilhosa-Figueira 
da Foz é fundamental 
para eixo Oeste-Beira Alta

A linha, com cerca de 50 quilómetros, liga o concelho da Mealhada ao da Figueira da Foz, com 
passagem por Cantanhede e Montemor-o-Velho

"Esta é uma linha 
que tem um 
efeito estrutural 
na rede nacional, 
sobretudo do ponto 
de vista logístico 
(...) nomeadamente 
na logística entre 
Lisboa e a fronteira 
de Vilar Formoso""
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