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ENTREVISTA ANTÓNIO BARÃO

«Queremos que o Farense
volte à Primeira Liga»
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Albufeira
lidera
preferência
dos
portugueses
O maior motor de busca mundial – o Trivago - elegeu na categoria destino português
mais popular a nível global Lisboa no primeiro, seguindo-se Albufeira, Porto, Portimão e Lagos. Entre os portugueses é Albufeira a liderar as preferências, seguindo-se
Lisboa, Portimão, Porto e Vilamoura. P17
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«Queremos que o Farense
volte à Primeira Liga»
TEXTO José Manuel Oliveira

barlavento - Ao cabo de
doze jornadas que avaliação faz à carreira do Sporting Clube Farense e quais
os objetivos?
António Barão - O Farense,
penso, segue no bom caminho. Estamos na Liga Profissional e bem classificados. Trabalhamos para que
o clube se mantenha nos lugares cimeiros e depois veremos o que podemos fazer
a partir de dezembro. Até dezembro deste ano há um objetivo; a partir dessa altura será outro. Para já, nestes dois meses o nosso objetivo é não sair destes lugares
cimeiros, com poucos pontos
de diferença em relação ao
primeiro classificado. A partir de dezembro, em face daquilo que conseguirmos faremos um balanço, vamos tentar chegar o mais alto possível na tabela. Faro é uma cidade que funciona muito em
função dos resultados desportivos, da chama, do entusiasmo que o próprio clube
transmite aos associados. E
nós queremos que o Farense volte o mais rapidamente
possível à Primeira Liga do
futebol profissional, que é o
seu verdadeiro lugar. O meu
sonho é deixar o clube na Primeira Liga de Futebol.
b. - Se a poucas jornadas do
final do campeonato, houver uma diferença pontual de meia dúzia de pontos
em relação ao primeiro da
tabela?
A.B. - Se nessa altura estivermos a seis pontos, teremos a
ambição se subir de divisão,
como é lógico. Os dois primeiros clubes sobem diretamente, enquanto um disputará a
«liguilha». Na época passada, mesmo após um mau início de campeonato o Farense esteve nessa situação, mas
a equipa acabou por perder,
em «casa», um jogo bastante importante com o Desportivo de Chaves. Se o tivésse-

mos vencido, manter-nos-íamos a seis pontos do primeiro classificado em igualdade
com o Desportivo das Aves,
pelo que poderíamos ter conseguido ascender à Primeira
Liga. Não aconteceu. Nesta
época, em que a situação está
a decorrer muito melhor em
comparação com a anterior,
poderá ser diferente. Para já,
estamos mais estabilizados e
acredito que possamos fazer
uma «gracinha».

b.- O que poderão ganhar
o Farense e a capital algarvia com a subida à Primeira Liga?
A.B. - A cidade de Faro está
bastante desperta para o
Farense. Só para lhe dar um
exemplo, temos uma claque
com perto de trezentos elementos. Deve ser o clube que
leva mais gente ao estádio na
Segunda Liga, com uma claque que acompanha a equipa por todo o país, sendo até
elogiada pelos adversários.
O Farense mexe com muitas
pessoas, com muitas emoções. E Faro já merece que o
Farense esteja, de novo, na
Primeira Liga. Além de ser a
capital do Algarve é uma cidade que vive para o futebol.
E com um aeroporto é apetecível a qualquer investidor
apostar no Farense. Toda a
gente ganhará com a presença do clube na Primeira Liga,
na qual o mundo do futebol,
tudo o que o envolve é completamente diferente. A Segunda Liga tem muitos gastos e poucas receitas, enquanto a Primeira Liga conta com outra visibilidade, há
mais investidores, há mais
publicidade. Sou por natureza uma pessoa com objetivos.
Não sou daqueles que ficam
encostados a pensamentos
do tipo “esta época é para estabilizar e para o ano é que é
para subir”. Não. Só não lutaremos para subir se não pudermos. Enquanto o objetivo for levar o Farense à Pri-

meira Liga, temos de apostar
nesse sentido.
b.- Ambiciona regressar aos tempos de figuras
como Paco Fortes, Hassan,
Hajry e tantos outros jogadores?
A.B. - Estamos no momento certo. Para chegarmos à
Primeira Liga temos de passar pela Segunda. E estou supercontente com o envolvimento do clube, das pessoas,
da cidade. Tem sido bastante positivo. O Farense é uma
marca já muito significativa
ao nível do Algarve e a prova disso é que quando subimos à Segunda Liga estiveram no estádio de São Luís
15 mil pessoas e muitas delas
não residiam em Faro. O clube criou uma empatia com o
Algarve, com o Alentejo e outras zonas do país.
b.- Como analisa o nível
competitivo neste campeonato, que, ao nível do Algarve, inclui igualmente

Olhanense e Portimonense, também com objetivos
de subida à Primeira Liga?
A.B. - É salutar. O Farense já
defrontou o Olhanense e o
Portimonense, tendo vencido ambas as equipas. O nível
competitivo deste campeonato é aquele que já lhe referi: o último pode ganhar ao
primeiro e outras equipas do
cimo da tabela podem perder também com as que se
encontram em pior posição.
É um nível competitivo bastante interessante. É preciso não esquecer que existem
as equipas «Bs» com muita
qualidade. Qualquer clube,
nos tempos que decorrem,
também tem muita qualidade porque os jogadores nos
plantéis que integram trabalham de forma diferente.
Todos trabalham bem e possuem condições de trabalho. Como tal, hoje já não se
nota tanto a diferença entre
os clubes.

b.- Que diferenças destaca
a esse nível em comparação a outros tempos quando o Farense deu cartas na
então Primeira Divisão?
A.B. - Trabalha-se diferente porque existe mais material, de outra qualidade. Os
clubes, os jogadores têm outras condições, portanto a
exigência é maior. E o futebol
evolui em todos os dias. As
metodologias de treino são
outras. Há uma série de situações que melhoram a qualidade do futebol. E o futebolista, hoje, encara a sua profissão de outra forma, tem
muito mais objetivos porque também se ganha muito
mais dinheiro e por isso cuidam-se muito mais, preocupando-se com a sua atividade profissional. Agora, tudo
é diferente. A partir de todas essas situações, o futebol torna-se mais qualitativo
e mais competitivo.
b.- Qual o orçamento do Fa-

rense para a época em curso?
A.B. - O Farense possui um
orçamento reduzido em comparação a outros clubes, mas
não vou referir qual o montante. Hoje, o Farense paga
aquilo que pode pagar e não
aquilo que os jogadores querem receber como noutros
tempos. Não voltaremos a cometer as loucuras do passado que deixaram, há anos, o
clube sem futebol. Trabalhamos para honrar os nossos
compromissos.
b.- Perante essa situação,
pode concluir-se que não
existem salários em atraso…
A.B. - Não, antes pelo contrário. Até posso dizer que
os profissionais de futebol
do Sporting Clube Farense já
têm o mês de Outubro pago.
Sempre tivemos em atenção que os ativos do futebol,
que são os jogadores, se sintam bem. Eles têm mulheres,
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Presidente do Sporting Clube Farense, António Barão, de 56 anos,
explica, em entrevista ao «barlavento», quais os objetivos do futebol
sénior para esta época e traça planos já a pensar no centro de estágio
em construção no estádio de São Luís. “Hoje, o Farense paga aquilo
que pode pagar e não aquilo que os jogadores querem receber
como noutros tempos. Não voltaremos a cometer as loucuras que
deixaram há anos o clube sem futebol”, garante.
tado honrar os compromissos do passado. E enquanto
me for possível será essa a
minha obrigação.

filhos, ou seja, famílias para
sustentar e compromissos
para honrar e um dos aspetos em que fazemos ponto de
honra é que o jogador quando vem para o Farense se sinta estabilizado em termos financeiros. Porque se não tiver estabilidade não terá
condições para treinar nem
jogar.

b. - Com que apoios conta o
Farense?
A.B. - O Farense tem perto de
quatro mil associados. O número tem vindo a subir. Os
apoios são poucos numa altura em que contamos com
o patrocínio da Benfica TV,
de empresas que nos patrocinam através de contratos
publicitários e alguns investidores. Quem também nos
tem ajudado, e bastante, é o
empresário senhor Aníbal
Guerreiro. Por outro lado, assinámos recentemente com
os responsáveis da Câmara
de Faro um protocolo, cuja

verba, no entanto, não é significativa.

b.- Sente-se satisfeito com
o apoio da autarquia?
A.B. - Mais ou menos… Não
posso dizer que estou satisfeito porque o subsídio que a
Câmara nos atribui mal chega para os encargos com o
futebol juvenil. E tem de ser
destinado mesmo a esse sector porque, como toda a gente sabe, a situação mudou,
o Farense é uma Sociedade
Anónima Desportiva (SAD)
e as SAD´s, hoje, não podem
usufruir de qualquer benefício em relação a um município. As câmaras municipais não subsidiam SAD´s,
mas sim um clube de futebol
ao nível das classes jovens e
de outras modalidades amadoras. A Câmara concede-nos quatro mil e poucos euros mensais. Temos a equipa
de futebol júnior a disputar o
Campeonato Nacional da Primeira Divisão, temos o fut-

sal, o basquetebol, a ginástica, o boxe olímpico. E temos
relvado para tratar, energia
elétrica e água para pagar,
entre uma série de encargos.

b.- E quanto a instalações,
considera-as suficientes ou
nota carências?
A.B. - Temos o Estádio de São
Luís, o pavilhão e estamos a
usufruir dos campos de futebol sintéticos da Câmara , situados na zona das piscinas.
Vamos trabalhando, devagar. Quem assistiu ao Farense a defrontar a Safol, na Segunda Divisão Distrital em
futebol, e hoje vê a equipa a
jogar numa liga profissional,
é bastante significativa a diferença em que o clube se encontra. Acho que a direção
tem conseguido um trabalho
meritório, contribuindo para
que se fale do Farense condignamente e não por achincalhamento como há anos.
Esse tempo, penso, já passou.
De qualquer modo, temos

com certeza dificuldades.

b.- Qual o montante do passivo que herdou e em que
estado se encontra?
A.B. - Herdámos um passivo
e compromissos que temos
de os cumprir. E iremos consegui-lo. Não quero falar em
valores porque não o devo
fazer. O Farense, repito, vive
com dificuldades, não tem a
sua situação financeira estabilizada. Temos dívidas à Segurança Social, às Finanças.
Mas qual é o clube neste país
que não as tem? Por outro
lado, ainda estamos a pagar
mensalmente dívidas do contrato a um antigo treinador
do Farense, João Alves, que
há vinte anos deixou o Farense. Temos esse compromisso para com ele, bem como
com o antigo futebolista Hassan e a empresa Halcon. São
compromissos que herdei de
outras direções deste clube.
Desde que assumi a presidência do Farense, tenho ten-

b.- Em que consiste o centro de estágio do Farense,
qual o investimento, o que
irá permitir e a partir de
quando?
A.B. - O Farense estabeleceu
uma parceria com uma empresa chinesa, em que o clube não tem quaisquer custos
nas obras relativas ao centro de estágio, que será nossa propriedade. E todo o investimento, num total de 300
mil euros, será suportado inteiramente por essa empresa. Na prática, trata-se da remodelação do próprio estádio de São Luís. Representará uma mais-valia para o
Sporting Clube Farense, um
enriquecimento do seu património. A empresa responsável por este investimento irá
levar a efeito a exploração do
centro de estágio com o clube, em cujo plantel militam
dois jogadores de nacionalidade chinesa. Estes profissionais com certeza acabarão
por ser vendidos numa transação através da qual aquela
empresa conseguirá recuperar todo o investimento que
está a efetuar. E ao vender
ativos o clube irá, naturalmente, também garantir receitas. Foi esse o nosso acordo. Por outro lado, existe um
contrato assinado com uma
empresa destinado à venda
de energia, através do qual
o estádio de São Luís fica-

rá todo coberto com painéis
fotovoltaicos. Tanto este investimento, como o centro
de estágio, cujas obras tiveram início na passada quinta-feira, estarão concluídos
no mês de Janeiro de 2015.
Terá dois pisos, contará com
32 quartos, suítes, uma sala
de receção, um refeitório, espaços de lazer, arrecadações
e instalações de apoios. No
refeitório que será construído, os associados do Farense, além de poderem conviver, irão beneficiar de refeições a custos mais reduzidos.
São poucos os clubes portugueses que têm centro de estágio. E com esse equipamento, equipas estrangeiras poderão efetuar estágios em
Faro, o que constituirá uma
mais-valia para a economia
da cidade e sua imagem a nível internacional. De referir
que o estádio, que possui capacidade para dez mil espectadores, não terá aumento da
lotação.

b.- Não receia que quem
agora investe no Farense
como um grupo empresarial chinês queira mandar
no clube?
A.B. - Não. Enquanto eu cá estiver, quem manda sou eu. De
resto, os chineses não querem mandar seja no que for,
querem simplesmente ajudar e valorizar jogadores. Foi
essa a regra que impusemos.
Mas, atenção, o Farense não é
meu, é dos seus associados.
São eles que deliberam sobre
o futuro do clube.

CAVALHEIRO
Viúvo, situação económica confortável, a residir
em Portimão, procura Senhora de bem, com
gostos simples, na casa dos 60 anos, portuguesa,
saudável e livre, para compromisso sério.
Telef. p/contacto: 917 308 723
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Onde pára o PS?
Onde pára o PS de Portimão? Alguns socialistas da velha guarda fartam-se
de fazer perguntas sobre o estado da saúde do partido que Mário Soares
fundou.
A presidente da Câmara de Portimão Isilda Gomes apanhou com tanta boca política de toda a oposição a propósito da taxa de proteção civil
municipal e o PS não levantou um dedo sequer para a defender.
Uma das sugestões alvitradas por um antigo dirigente dos socialistas resumia-se a um comunicado do PS Portimão de contra-ataque, mais ao menos nestes
termos: «quem está contra a taxa de proteção civil é porque está contra a existência e não reconhece o papel dos bombeiros».
Dito desta forma a coisa até pode incendiar!

Número dois
Os centristas ou populares (como lhes queiram chamar) no Algarve sentem que o terreno está a fugir-lhes por debaixo dos pés.
A cada dia que passa, Paulo Portas fica cada vez mais refém do PSD e o
CDS-PP não terá outro remédio senão ir a votos em conjunto com os social-democratas.
Se o cenário se confirmar, os centristas ou populares (como lhes
queiram chamar) algarvios exigem o número dois na lista de deputados
e ainda mais qualquer coisinha.
O atual deputado Artur Rêgo está fora de jogo e fala-se em Francisco Paulino ou José Pedro Caçorino. Para decidir qual dos dois tem perfil
para se sentar em São Bento vai ser feita uma rifa.

Culpados

Quadra
Vítor Aleixo pergunta ao ministro Miguel Macedo - não me diga
que está a ler aquela quadra do meu avô que diz: «Vós que lá do
vosso império/ prometeis um mundo novo/ calai-vos, que pode
o povo/ querer um mundo novo a sério».

Conversa
de corredor
Pedro Nunes para o ministro Paulo Macedo: «Senhor ministro, esse cavalheiro
que está ao seu lado direito tem muito
que se lhe diga!»
João Moura Reis, presidente da ARS
Algarve, faz de conta que não é com ele e
diz: «Senhor ministro, tenho muito para
lhe dizer, mas não pode ser em conversa
de corredor!».
Ministro Paulo Macedo: «compreendo... compreendo...»

O Estado português arrisca-se a pagar uma multa de 4,5 milhões de euros por causa das atuações das Câmaras de Vila Real de Santo António
e Matosinhos.
Em causa está a falta de cumprimento das diretivas comunitárias
para tratamento de esgotos, dito de outra forma, anda por aí muita porcaria a boiar.
O PSD de VRSA diz que a culpa é dos socialistas, que já não estão a dirigir os destinos da Câmara há 9 anos, mas, ao que parece, terão deixado
por lá muita sanita por limpar. Os social-democratas só não foram mais
longe no tempo e não dizem que o culpado é a CDU, que ali foi poder há
décadas, porque Luís Gomes tem como braço direito da governação alguns antigos comunistas.

Com Portugal no coração

O País não fala noutra coisa que não seja nos movimentos de independentes e nos novos partidos. Só no Algarve é que parece que a coisa ainda não pegou, mas tudo indica que vai mudar.
José Vitorino, o criador do MRA – Movimento Regionalista Algarvio,
prepara-se para mostrar que não está reformado da política e que, em
matéria de regionalização e muito mais, é ele quem ainda dá cartas.
José Vitorino já anda a vestir de novo o fato de deputado e a imaginar-se ao lado de Marinho e Pinto, ao ser eleito pelo partido que vai criar
com os movimentos independentes e que se chama MRP – Movimento
Regionalista de Portugal.
O slogan, que idealizou e já está aprovado, assenta-lhe como uma
luva - «Com Portugal no Coração»... à Vitorino!

Movimento M17

Joaquim Vairinhos está de volta à política ativa. O ex-eurodeputado protagoniza a criação de um movimento de reflexão intitulado M17 – ele e
mais um representante de cada concelho do Algarve.
Ao que parece está com alguma dificuldade em cumprir a quota masculina, porque mulheres não lhe faltam. Bastou colocar no facebook um
dos seus poemas e elas de imediato colocaram «gosto» sem reservas. No
que diz respeito ao setor masculino uns disseram gosto, outros talvez e
houve quem colocasse a mensagem «grande poeta me saíste...».
Na verdade, Joaquim Vairinhos quando foi presidente da Câmara de
Loulé, tinha o seu M17 como braço armado para as questões transversais da política e agora quer repetir a ideia no interior do Partido Socialista. Com ele já está alinhado pelo menos um presidente de Câmara socialista.
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Qualidade garantida
na água de consumo
da Quinta do Lago
Por ser importante a qualidade da água para consumo humano, a Infraquinta é uma
das pioneiras na implementação de um Plano de Segurança da Água, sendo a primeira
entidade gestora em baixa a fazê-lo no Algarve, na Quinta do Lago.
Segundo a Organização
Mundial de Saúde, mais de
80 por cento dos casos de
doenças a nível mundial têm
origem no consumo de água
contaminada.
«Orgulhamo-nos de estar na linha da frente na implementação dos Planos de
Segurança da Água. Essa é
uma obrigação que assumimos enquanto entidade gestora, seja no plano da saúde
pública, seja pela qualidade da prestação de serviços
aos consumidores da Quinta do Lago, que podem beber
água da torneira e utilizá-la
sem riscos associados», afirmou Vítor Faria, presidente
do conselho de administração da Infraquinta. «O fornecimento da água sem interrupções, com qualidade
e pressão adequadas, o cumprimento dos requisitos legais, e o aumento da confiança e satisfação dos utilizadores estão garantidos com o

nosso Plano de Segurança
da Água», garante o responsável.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde
(OMS), a forma mais eficaz
de garantir a proteção de
um sistema de abastecimento de água para consumo humano consiste numa metodologia integrada de avaliação e gestão de riscos que
englobe todas as etapas do
abastecimento de água, desde a captação até ao consumidor.
A Entidade Reguladora dos Serviços de Água e
Resíduos (ERSAR) tem vindo a recomendar o desenvolvimento e implementação dos Planos de Segurança da Água em Portugal, tendo constituído um grupo de
trabalho de âmbito nacional
para a elaboração de metodologias de implementação
a serem adotadas pelas entidades gestoras, para o qual

a Infraquinta foi convidada.
«Estes planos permitem às entidades um maior
e melhor conhecimento dos
seus sistemas e a adoção de
uma abordagem preventiva em detrimento de uma
abordagem reativa. Não impedem que ocorram proble-

mas, mas identifica-os e permite lidar com a causa antes
do incidente acontecer», explica Ana Vicente de Brito e
Hamel, diretora de Ambiente e Qualidade da Infraquinta. Durante o encontro sobre os Planos de Segurança
de Água no Algarve, que reu-

niu diversas entidades gestoras do setor da água no
país, Cristina Martinho, da
Acquawise Consulting, apresentou ainda um enquadramento sobre a forma como
estes planos podem ser uma
ferramenta de gestão.
A iniciativa realizou-

-se no Hotel Quinta do Lago,
em Almancil, e foi organizada pela Infraquinta, a empresa municipal de infraestruturas da Quinta do Lago,
com o Município de Loulé, a
Quinta do Lago SA, a empresa Águas do Algarve e Acquawise Consulting.

AIHSA distingue qualidade
dos restaurantes do Algarve
A Associação dos Industriais
Hoteleiros e Similares do Algarve (AIHSA) acaba de lançar o projeto Selo de Qualidade Turística, uma certificação criada para reconhecimento da qualidade dos restaurantes da região algarvia.
Atribuído pela associação, em parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo do
Algarve, Região de Turismo
do Algarve e a Comunidade
Intermunicipal do Algarve,
o Selo de Qualidade Turística pretende distinguir os estabelecimentos junto dos turistas, nacionais e estrangeiros.

«Este projeto é inovador porque distingue, pela
primeira vez, os restaurantes da região do Algarve
com uma marca de qualidade, sendo esta uma necessidade do setor identificada
pela AIHSA. A excelência da
gastronomia regional, da higiene e segurança alimentar
e do atendimento ao cliente
são alguns dos critérios do
projeto», afirma Daniel do
Adro, presidente da Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve.
O objetivo da AIHSA no
primeiro ano é premiar a
qualidade de mais de trinta

restaurantes que se distingam na região. O processo
de certificação está previsto
arrancar já no próximo mês
de novembro, com o levantamento dos estabelecimentos, seguindo-se uma auditoria.
«A gastronomia algarvia está fortemente ligada à
Dieta Mediterrânica, que é
Património Imaterial e Cultural da Humanidade desde
2013, e será mais um contributo para a sua divulgação»,
afirma o responsável.
Entre os parceiros desta iniciativa está a Escola de
Hotelaria e Turismo do Al-

garve, pelo expertise na evolução e tendências do fenómeno turístico na restauração. Por sua vez, a Associação dos Municípios do Algarve irá proporcionar o envolvimento dos municípios no
projeto, de modo a torná-lo
mais abrangente.
«Todos os parceiros são
fundamentais nesta iniciativa. A missão da valorização
e o desenvolvimento das potencialidades turísticas está
a cargo da Região de Turismo do Algarve, sem dúvida,
uma mais-valia para o Selo
de Qualidade Turística», conclui o presidente da AIHSA.

Agora com nova gerência
Esp ecialidad es:

Maranhos
de Castelo Branco
Francesinhas
Quarta-feira: Cozido à Portuguesa
Av. V-6, Loja B, Edf. 2 Rosas - 8500-510 Portimão
Tefs. 967 625 775 / 282 418 083
pt.facebook: Restaurante-O-Viriato

www.barlavento.pt
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Jornadas técnicas «Fruteiras tradicionais
do Algarve - tradição e inovação»
O Pavilhão da ExpoAlgarve,
no Loteamento Industrial de Loulé,
recebe as primeiras Jornadas
Técnicas Fruteiras Tradicionais
do Algarve – Tradição e Inovação
(alfarroba, amêndoa, azeitona
e figo), que têm por objetivo
contribuir para a melhoria
da produção, qualificação
e valorização dos referidos
produtos, entre 30 de outubro
e 1 de novembro.
Esta iniciativa está a ser organizada por um conjunto
de entidades – Associação In
Loco, Associação Interprofissional para o Desenvolvimento da Produção e Valori-

zação da Alfarroba, Câmara
Municipal de Loulé, Direção
Regional de Agricultura e
Pescas do Algarve, Universidade do Algarve – Instituto
Superior de Engenharia, Fa-

culdade de Ciências e Tecnologia e CRIA, Escola Profissional de Alte, Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve,
NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve
e ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da Região
do Algarve – e surge na sequência do seminário realizado a 30 de abril, em torno da mesma temática, e que
teve enorme adesão e onde
se concluiu a necessidade de
lhe dar continuidade.
Conta ainda com o apoio
da Caixa Crédito Agrícola Mútuo do Algarve e da
AGROTEC - Revista Técnico-Científica Agrícola como
patrocinadores principais
do Concurso Valores do Território.
A importância que este
setor já teve na região e as
potencialidades que ainda
representa justificam aprofundar e disseminar o conhecimento sobre ele esta
matéria e a mobilização para
a cooperação dos seus agentes, da produção, passando

pela investigação e tecnologia, à transformação e comercialização.
As jornadas vão incluir
comunicações e workshops
e espaços informativos e de
exposição, de atendimento e
encontro entre quem já produz, investiga, comercializa
ou está interessado em vir a
fazê-lo. Haverá ainda mostra
de tecnologias, equipamentos, produtos e apresentação de resultados de investigações.
As Jornadas destinam-se
aos produtores, investigadores, comerciantes, técnicos, estudantes trabalha ou
pretende vir a desenvolver
atividade na área, participe nestas jornadas. Pretende-se acrescentar valor aos
produtos locais, trocar conhecimento e aproximar os
seus agentes.
Concurso «Valores do
Território 2014»: o concurso tem como principal missão promover e reconhecer
o mérito e a excelência dos
projetos de I&DT inovadores
e passíveis de transferência

para o mercado. A Caixa de
Crédito Agrícola Mútuo do
Algarve e AGROTEC - Revista Técnico-Científica Agrícola são os principais patrocinadores deste concurso.
Mostra Tecnológica e Informação: esta consiste num
espaço dedicado à exposição/demonstração de tecnologias, equipamento, produtos, entre outros, voltados
para a produção, transformação e comercialização de
Alfarroba, Amêndoa, Azeitona e Figo.
Workshops,
Focus
Groups e Seminários: estes
consistem em momentos de
partilha e aprendizagem de
novo conhecimento dedicado aos setores da produção,
transformação e comercialização da Alfarroba, Amêndoa, Azeitona e Figo, utilizações culinárias, organização
de produtores e outros.
Encontros B2B: encontros, entre empresas, que
consistem que tem como
principal objetivo a criação
de potenciais sinergias entre as mesmas.

A cal e o barro podem ser produtos culturais e turísticos?
Esta questão será debatida
num seminário, no âmbito
do Projeto Querença, no próximo fim de semana, dias 1
e 2 de novembro, naquela aldeia louletana que fica situada num monte, onde se faz a
transição do Barrocal com a
Serra. Assim, o Projeto Querença, no âmbito das suas
atividades, promoverá o debate sobre a forma como o
cal e o barro, recursos natu-

rais do território, têm a possibilidade de serem transformados em produtos de
interesse cultural e turístico. Este evento está relacionado com a preparação da
Rota Caminhos da Cal e do
Barro, um projeto a implementar naquela aldeia e que
será apresentado nesta ocasião.
A programação contempla atividades em ambos os

dias. Desta forma, no sábado, terá lugar uma sessão
de palestras, no auditório
da Fundação Manuel Viegas
Guerreiro, onde será feito
um enquadramento do território, explorando o modo
como os temas em destaque
se podem tornar produtos
culturais e turísticos. Já no
domingo, está marcada uma
atividade relacionada com a
futura Rota Caminhos da Cal

e do Barro.
A sessão de palestras
conta com a participação de
alguns especialistas nos temas em debate, de onde se
destaca a presença da Rota
do Mármore do Anticlinal
de Estremoz e do Museo da
Cal de Morón, de Morón de la
Frontera (Sevilha).
Numa altura em que a
importância dos valores culturais locais é cada vez mais

evidente para o desenvolvimento de um turismo sustentável, este encontro é direcionado a todos os interessados nestas temáticas,
ao público relacionado com
as áreas do turismo e da cultura, mas também aos agentes locais e à população em
geral. A participação é gratuita, mas limitada aos lugares do auditório, e sujeita a
inscrição.

Portimão
não vai
aumentar
tarifas
da água
O preço da água não vai
aumentar em Portimão,
em 2015, pois a Empresa Municipal de Águas
e Resíduos de Portimão
(EMARP) não atualizará
o tarifário de acordo com
a taxa de inflação, numa
perspetiva de apoio às famílias e tendo em conta a
elevada carga fiscal a que
já estão sujeitas.
A decisão foi tomada por unanimidade pelo
conselho de administração desta empresa municipal, da qual fazem parte
a presidente da Câmara
Municipal Isilda Gomes, o
vice-presidente Castelão
Rodrigues e o vereador
da CDU Nelson Freitas.
Esta determinação de
não aumentar o preço é
válida para todas as tarifas da EMARP, das quais
se destacam o fornecimento de água de abastecimento para consumo humano, a recolha de
águas residuais e a recolha de resíduos urbanos.
A empresa, consciente das dificuldades que
muitas famílias enfrentam devido à atual conjuntura social, económica e financeira, continua
a dispor da Tarifa Social
e da Tarifa para Famílias
Numerosas, medidas que
beneficiam um total de
400 famílias.
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Sabores algarvios
em Macau

Enquanto visitante regular de Macau tive conhecimento, através
de alguns amigos que lá residem, de um restaurante que abriu
no ano passado cuja especialidade é a gastronomia algarvia.
Texto Patrick Stuart

Os seus proprietários, um
casal de Faro, abdicaram do
seu restaurante na capital
do Algarve e encontraram
o sucesso nesta ex-colónia
portuguesa.
De passagem por Macau,
na semana passada, decidi
deslocar-me até lá na companhia de um amigo, também
ele algarvio e há muitos anos
a viver no território. Agora
faz questão de frequentar o
restaurante pelo menos uma
vez por semana.
Mas nem só de emigrantes portugueses vive o restaurante. Esta casa tem também bastante sucesso junto do mercado turístico, fruto da grande cobertura que
tem recebido em revistas e
guias gastronómicos, não só
em Hong Kong e Macau, mas
também noutros países asi-

áticos como Taiwan e Japão.
À frente do restaurante está o casal Constantino
e Noémia José. No início da
sua carreira, Constantino
trabalhou como profissional
hoteleiro no Algarve, mas
mais tarde decidiu apostar
no seu próprio restaurante
em Faro, «O Baía», localizado na Rua de St. António. Esteve aberto durante mais de
30 anos, até o casal decidir
entregá-lo no ano passado. O
aumento do IVA e outros encargos fiscais tornaram-se
insuportáveis.
Entretanto, o filho, engenheiro informático a trabalhar em Macau, foi o grande impulsionador da mudança. Quando Constantino e
Noémia o visitaram, descobriram lá uma nova oportunidade de negócio e nunca

Mais reconhecimento
para os vinhos do Algarve
A Quinta dos Vales viu mais
uma vez os seus vinhos «Marquês dos Vales» serem premiados, desta feita no concurso organizado pela FIJEV
- Federação Internacional de
Jornalistas e Escritores de
Vinhos e Bebidas Espirituosas, organização criada em
1989 e que conta com membros de 60 países.
O «Grace Vineyard» 2009,
que já tinha recebido a medalha de ouro e o título de
«O Melhor Vinho do Algarve», acabou por vencer agora o troféu FIJEV 2014 para o
melhor tinto do concurso realizado na VINIPAX 2014, em
Beja.
O júri do painel de provas foi presidido por Aníbal
Coutinho, um dos maiores
especialistas nacionais nesta área, e composto ainda por
16 membros da Federação In-

ternacional de Jornalistas e
Escritores de Vinhos e Bebidas Espirituosas
«Este troféu foi, em anos

anteriores, frequentemente
publicado na imprensa com o
superlativo de Melhor Vinho
do Sul de Portugal. Embora
este seja um troféu de prestígio, penso que devemos ser
um pouco mais modestos.
Primeiro, porque nem todos
os vinhos de excelência do
Sul de Portugal participaram
na competição e, em segundo lugar, porque estes concursos acarretam sempre algum elemento de sorte. Contudo, estou convencido que
estes prémios continuados
são um claro indicador que
os vinhos da região do Algarve, onde se incluem os nossos, continuam ano após ano
a subir no ranking e competindo com muitos dos bons
vinhos portugueses», reconheceu Karl Heinz Stock, gerente e proprietário da Quinta dos Vales.

mais regressaram.
Mas não tem sido um
percurso fácil em Macau. A
renda pesa muito nas contas
(o mercado imobiliário em
Macau é dos mais caros do
mundo) e a burocracia exigida pelas entidades locais
é complexa. Mas numa terra onde não há IVA e os impostos sobre o rendimento
são dos mais baixos do mundo, as contas ficam equilibradas.
Atualmente, Constantino
dirige o estabelecimento enquanto Noémia faz magia na
cozinha. Os pratos são simples mas deliciosos. Rendi-me por completo a uma cataplana de porco com amêijoas. Estas eram do Vietman
- não tão boas como as nossas -, mas os sabores eram
autenticamente algarvios.
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Contribuição do fundo
marinho algarvio
para alívio da dor crónica
Texto José Garrancho

O «barlavento» foi conversar
com dois deles, Pedro Lima e
Filipe Villas-Boas.
Pedro Lima é neuro-fisiologista, estudando o cérebro
na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova
de Lisboa, mas também possui uma licenciatura em biologia marinha. Filipe Villas-Boas dedica-se ao estudo
da microbiologia e genética aplicada ao cancro. A ausente Marisa Sousa especializou-se em biologia patológica e está dedicada aos problemas dos pulmões.
O «barlavento» procurou
saber o porquê deste estudo.
Pedro Lima: - Trabalhamos muito com os sinais
elétricos nos neurónios, os
quais podem ser modulados com determinados químicos, fármacos ou compostos. E muitos desses compostos são provenientes do mar.
Como sabe, há uma grande
variedade de toxinas no mar.
Muitas são paralisantes e as
pessoas vão parar ao hospital, porque elas atuam so-

bre o nosso sistema nervoso, como as das amêijoas. Outras têm efeitos gastrointestinais. Todos nós acreditamos no valor do mar, porque
já o usamos há muito na medicina. Como exemplo, aquela substância fluorescente
usada para diagnóstico do
cancro provém das alforrecas. Do mar, tiram-se os fundamentos.
Segundo o nosso interlocutor, a maior parte dos bloqueadores dos sinais elétricos do cérebro provêm de organismos marinhos. Embora possam vir também de cobras ou lacraus. A partir das
toxinas, consegue-se arranjar a base para fazer anestésicos, analgésicos e muitas outras aplicações médicas. Apoiado na sua formação de biólogo marinho, decidiu procurar nas águas de
Sagres e teve sucesso.
PL – Encontrámos um que
atua especificamente num
alvo terapêutico relacionado
com a dor crónica. É um analgésico em potência. Vejamos:

um sinal elétrico enviado ao
cérebro, se batermos com
um membro em qualquer
coisa, é diferente do sinal
elétrico do bater do coração,
ou de tudo o que se está a
passar na nossa cabeça, para
mantermos esta conversa. É
de uma grande complexidade, mas simplifiquemos dizendo que cada um desses sinais recruta não sei quantos
protagonistas, como se fosse
uma equipa de futebol. E há
um futebolista, nesta questão da dor, que está identificado e localizado fora da
nossa coluna vertebral, que é
quase um interruptor. E tem
uma molécula contra a qual
não havia qualquer composto que atuasse. O mundo da
ciência descobriu esse interruptor, mas tornava-se necessário bloqueá-lo, para interromper o circuito da dor.
E nós, quase por acaso, encontrámos a solução, nesta costa. Está identificada a
fonte do composto, um invertebrado que vive nestas falésias, debaixo de água.

b – E agora, o que vai acontecer?
PL - Estes animais estão
agarrados às rochas, como
árvores. Para se defenderem, ou são rijos como os
percebes, que só o homem
os arranca de lá, ou têm espinhos como os ouriços, ou
têm grandes dentes para
morder de volta. A maioria
possui toxinas, a sua defesa química. E quando essas
defesas são partidas em termos químicos, encontram-se
utilidades para muitas coisas. Sobretudo os que possuem neuro-atividade, que
vão atuar naquele ponto específico e têm imenso valor
para a medicina.
b – Em que ponto se encontram e quais as dificuldades que têm vencido?
PL- A maior dificuldade tem
a ver com o financiamento. Candidatámo-nos a vários fundos, obtivemos dois
QREN e estamos ainda à espera de um PROMARE. Mas
tivemos de recorrer ao Crowdfunding, onde tivemos

uma resposta muito melhor
do que esperávamos.

b – Porquê recorrer ao crowdfunding?
PL – Tínhamos o dinheiro do
PROMARE prometido, mas
passou um ano e nada acontecia. E não podíamos perder
esta época de mergulho, porque depois começam as tempestades e já não dá e porque temos uma maneira sistemática de fazer o trabalho.
Recorremos, quase em desespero, mas tivemos uma
resposta que foi comovente. Dissemos que necessitávamos de cinco mil euros
para pagar o barco, os enchimentos, etc., e acabámos por
quase duplicar o montante
pedido. Continuamos à espera do PROMARE.
b – Onde entra o PROMARE, neste projeto?
PL – Entra, porque nós identificámos um determinado animal que queremos arrancar, mas desejamos fazê-lo de forma sustentável. Não
vamos rapar tudo, deixando

a zona sem o recurso. A ideia
é tirar e, numa parceria com
químicos, esperar que eles
cheguem à fórmula. Numa
fase posterior, entregamos
a outro grupo de químicos
que vão tentar sintetizar artificialmente. É um processo complicado com uma probabilidade de não chegar aos
resultados desejados. Por
isso, temos um projeto B,
que é produzi-lo em grandes
quantidades, recorrendo à
aquacultura. Teremos matéria-prima, sem a retirar em
excesso do fundo do mar.
b – E demoras burocráticas? Licenciamentos pelas
mais diversas entidades?
Não encontraram?
FV-B – Começou logo com
a constituição da empresa,
que se diz que é na hora. É na
hora, se a pessoa já tiver todos os documentos necessários. Há muita burocracia, dá
trabalho e paga-se por tudo.
Se é assim, agora, com o simplex, nem quero imaginar o
que era antes.
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O mundo da ciência descobriu esse interruptor, mas tornava-se
necessário bloqueá-lo, para interromper o circuito da dor. E nós,
quase por acaso, encontrámos a solução, nesta costa. Está identificada
a fonte do composto, um invertebrado que vive nestas falésias, debaixo
de água. Um triunvirato de investigadores nacionais, apoiados por
um economista, formou uma empresa, a Sea4us, veio explorar o mar
de Sagres e parece ter encontrado a solução para a dor crónica.
Esta empresa, com cerca de um ano de atividade, é o corolário de um
projeto de investigação que já estava em embrião, há muito mais tempo.

PL – O incentivo às novas empresas é que não vejo onde
está. Mais do que a burocracia, são o esforço e o desgaste. Para uma pessoa que quer
lançar uma coisa destas, um
modelo de negócio estranho,
no início, é só sair dinheiro.
O incentivo é uma treta, porque não existe. Tudo é pretexto para taxar.
b – Como deram a volta à
situação?
PL – Trabalhamos muito em
termos de colaboração. O
nosso grande parceiro é a
Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova
de Lisboa. Utilizamos o laboratório de fisiologia, sem
o qual não poderíamos fazer
as experiências mais finas,
mas damos contrapartidas,
formando pessoas e outras.
FV-B – E temos a colaboração
da Mar Ilimitado, no terreno, aqui em Sagres. Cedem-nos as instalações e nós alugamos o barco deles e deixamo-los usar o nosso laboratório. É bom para ambos,

porque também lhes damos
algum volume de receita. É a
política das trocas. E temos
um patrocinador, a NAVA,
que nos fornece material de
mergulho.
PL – Mas uma empresa não
pode viver só de apoios. Necessita de capitais próprios e
é por isso que lutamos, agora. Porque mesmo que receba um milhão do QREN ou
do PROMARE, terá sempre
de haver uma percentagem
de capitais próprios. E temos
de ter disponibilidade de tesouraria. Porque tudo o que
tem a ver com a farmacêutica funciona de forma estranha. Nós não temos faturas,
porque não estamos a faturar. Só iremos ter uma, se e
quando vendermos a patente.
b – Isso vai demorar muito
tempo, não vai?
PL – Descobrimos o produto
primário. Agora, temos de o
purificar e, depois, de sintetizar. E vamos fazendo testes de toxidade, porque não

pode afetar os rins ou o fígado. Temos de testar todos
os possíveis efeitos secundários, primeiro em ambientes
controlados, no laboratório
e, depois, em cobaias. Tudo
isto leva tempo. Estamos a
falar em cerca de três anos
e um milhão de euros de investimento. Depois, é necessário testar em seres mais
perto de nós, até entrar em
clínicos. A nossa ideia é fazer os primeiros testes em
humanos e, se o seu desempenho for comprovado e não
houver efeitos colaterais,
vender a um laboratório. Aí,
vai demorar dois anos mais.
Depois, vai ser necessário testar em grande escala,
porque o que não afeta uma
etnia poderá afetar outra. E
essa fase deverá ser feita pelos laboratórios. Gostaríamos que ficasse em Portugal,
na Bial, que já contactámos e
que mostrou interesse.
«barlavento» desejou todo o
sucesso à equipa, porque a
dor crónica afeta 21% da população mundial.

Quase um quarto
da humanidade
sofre de dor crónica
A dor crónica é uma patologia associada a diversas doenças, como o cancro, sobretudo o dos ossos, à diabetes (pé do diabético), artroses, fibromialgia, a zona
e as pessoas que perdem
membros, mas que têm a
chamada dor fantasma no
membro que já não está lá.
A dor é contínua e o sistema
nervoso começa a funcionar
de um modo que descompensa todas as defesas, tornando-se uma doença por
si. E os analgésicos existentes não atuam eficazmente. A solução, até agora, tem
sido a morfina, com todos os
problemas que lhe estão associados, como a habituação
e a adição.
Se tudo correr bem, o

composto agora descoberto
vai revolucionar a medicina, porque vai interromper
os sinais elétricos antes que
estes cheguem ao cérebro,
não permitindo, entre outras vantagens, que se crie
habituação.
Mas, desde a descoberta até à sua comercialização
pelos laboratórios, nunca levará menos de 10 a 12 anos.
Embora os investigadores
possam dizer, desde já, que
é algo muito potente e específico e que estão no bom
caminho para debelar a dor
crónica.
Aliás, das 10 espécies
recolhidas, 3 possuem neuro-atividade e, se houver sinergias entre os diversos
grupos de pesquisa, há hi-

póteses de, a partir deles,
obter
anti-inflamatórios,
fármacos para a diabetes,
etc. A equipa da Sea4us irá
acolher no seu seio um especialista em inflamação, que
irá testar essas descobertas, no âmbito da sua área
específica, porque um dos
espécimes possui grandes
qualidades analgésicas.
Foram ainda descobertas duas variedades com potencial anestésico.
A equipa da Sea4us tem
as portas abertas aos investigadores de outras áreas
da medicina que desejem, a
partir da biblioteca que estes espécimes lhes proporcionou, fazer testes noutras
áreas, pois acreditam nas
sinergias.
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Pelo segundo ano consecutivo a Câmara realizar
o Concurso de Presépios do Concelho de Loulé,
iniciativa que pretende estimular a criatividade
dos participantes, ao mesmo tempo que procura
relembrar e encorajar uma das mais tradicionais
expressões da cultura popular associada
à quadra natalícia – a construção do presépio.

Concurso de presépios do concelho de Loulé
Na construção dos presépios
podem ser utilizados quaisquer materiais, devendo, todavia, dar-se preferência às
matérias-primas existentes
na região.
O presépio poderá inserir-se numa de duas modalidades: o Presépio Tradicional Português, que deverá contemplar as figuras tradicionalmente reconhecidas

como fundamentais, nomeadamente o Menino Jesus, Maria e José, sendo as restantes
figuras de uso facultativo; ou
o Presépio Tradicional do Algarve, armado em escadaria,
com o Menino Jesus em pé, no
alto e ao centro, rodeado de
searinhas, laranjas e flores.
As inscrições decorrem
até ao dia 7 de novembro e
deverão ser efetuadas atra-

PROVAS

vés do preenchimento do boletim de inscrição, disponível
em www.cm-loulte.pt e enviadas para a Câmara de Loulé – Sector de Turismo ou para
divisao.turismo@cm-loule.
pt, juntamente com uma fotografia do presépio em questão. Os presépios admitidos a
concurso deverão ser entregues no Sector de Turismo
(sito na Rua D. Paio Peres Cor-

CASAMENTOS

reia, nº6, em Loulé), impreterivelmente até ao dia 14 de
novembro, após comunicado
por parte da entidade organizadora. A 22 de novembro realiza-se uma Feira de Presépios na Zona Histórica (junto
ao Castelo de Loulé), inserida
na iniciativa Mercadinho de
Loulé. Os presépios estarão
expostos no edifício do Atlético (sito na Rua 5 de Outubro),

entre os dias 22 de novembro
e 6 de janeiro de 2015.
A classificação dos presépios será efetuada por um
júri constituído por cinco elementos: três representantes
da Câmara, um representante das paróquias do Concelho
de Loulé e um colecionador.
A avaliação do júri decorrerá entre os dias 17 e 21 de novembro, período findo o qual

EVENTOS

será conhecido o resultado do
Concurso.
Os três primeiros classificados receberão entradas
gratuitas para duas pessoas
para espetáculos no Cine-Teatro Louletano, publicações
e lembranças do Concelho,
de acordo com a classificação
obtida. A todos os participantes serão atribuídos certificados de participação.

ALOJAMENTO

Aberto Segunda a Sexta | 09.00 – 12.00 • 14.00 – 18.00
enquiries@quintadosvales.eu | www.quintadosvales.eu | +351 282 431 036 | www.facebook.com/QuintaDosVales.Vinho.e.Arte
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Encontro de municípios
com centro histórico em Lagos
Lagos recebe nos dias 30 e 31 de outubro e 1 de novembro o XV
Encontro Nacional de Municípios com Centro Histórico durante o qual
vários especialistas debatem a prevenção de risco sísmico e tsunami.
FOTO José Garrancho

Passados 259 anos do terramoto que atingiu Lagos em 1
de novembro de 1755, o que
obrigou a uma profunda reconstrução da cidade, realiza-se este encontro organizado pela Associação Portuguesa dos Municípios com
Centro Histórico e pela Câmara Municipal de Lagos.
A manhã do primeiro dia
do encontro integra uma visita à Frente Ribeirinha da
Cidade de Lagos, que pretende lançar a discussão para o
painel que se realiza durante a tarde, cujo tema será o
dos conceitos e critérios de
reabilitação e salvaguarda.
Aqui, a discussão centrar-se-á nos aspetos relativos à
vida moderna na cidade antiga, dando especial ênfase
nas questões da harmonização entre revitalização e salvaguarda e da compatibiliza-

ção entre intervenções atuais no tecido edificado tradicional.
O financiamento da reabilitação urbana marca o
arranque do segundo dia da
iniciativa, que conta com a
presença de um membro do
Governo, do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) e de um representante de uma entidade
bancária. Segue-se uma visita à área envolvente das Muralhas de Lagos que, à semelhança da visita do primeiro dia, pretende introduzir
o debate do painel da tarde,
centrado nas questões relacionadas com a gestão sustentada do património. Refira-se que as discussões do
encontro pretendem seguir
um fio condutor que parte
dos conceitos, passa pelo financiamento e culmina na

gestão. Além da celebração
da efeméride do Terramoto
de 1755, o último dia do encontro, 1 de novembro, fica
marcado pela abertura oficial do período para apresentação das candidaturas
ao Prémio Nacional de Arquitetura Alexandre Herculano (PNAAH, edição de
2014/2015). Reserva, ainda,
a entrega de Público Louvor
a Jorge Justino – presidente do Instituto Politécnico
de Santarém – e da Medalha
de Ouro da Associação Portuguesa de Municípios com
Centro Histórico (APMCH) a
Francisco Lopes, presidente cessante da APMCH. O XV
Encontro Nacional promove,
durante três dias, a partilha
de informação, conhecimento e experiências entre responsáveis políticos, técnicos
e especialistas.

Câmara
de Silves
mantém taxa
mínima de IMI

Câmara de Lagoa adere ao programa
«Família do Lado 2014»
A Câmara de Lagoa tem vindo a promover ações e validar alguns projetos de relevância social direcionados
à proteção e integração das
pessoas, implementando o
apoio nomeadamente a migrantes desenraizados em
busca de melhores condições e qualidade de vida ou
no conhecimento de novas
formas de culturas. Muitos,
dado o elevado sentido humanitário da Câmara e dos
cidadãos, têm encontrado
aqui aquilo que não conseguem obter nos seus países
e/ou terras de origem.
O caso dos países de Leste é um dos mais evidentes,
porque ao concelho de Lagoa têm chegado muitos naturais daqueles países, desde há mais de dez anos, em
busca de qualidade de vida,

aqui trabalhando, aqui construindo ou ampliando as
suas famílias e contribuindo
para a estabilidade das economias familiares e locais.
Com sucesso.
«O executivo da Câmara
tem tido a consciência que
tem de haver, sempre, uma
resposta justa, humanitária
e curta no tempo e nas burocracias, no sentido de acudir quem possa estar à beira
do colapso humano e social.
Os problemas de vida,
que a crise tem vindo a provocar nos últimos anos, têm
sido dramáticos com a autarquia a desdobrar-se nos
socorros que presta e nas
ações e projetos que dinamiza!», reconhecem os responsáveis.
O concelho de Lagoa é
considerado um dos mais

solidários da esfera autárquica portuguesa com o fluxo de gentes de todas as origens, condições sociais e até
políticas, sendo de notar que
em Portugal existem pessoas de mais de 170 nacionalidades!
E Lagoa tem sido o porto seguro para muitos, embora nem sempre nos ocorra pensar, saber ou perguntar quais as suas impressões
e experiências aqui vividas,
levando-os à oportunidade
de conhecer melhor a cultura portuguesa e fazer novas
amizades, capazes de fortalecer o seu processo de integração em Portugal.
A Câmara, ciente de que
o povo português e a própria Autarquia têm algumas obrigações – pelo menos morais – naquele sen-

tido, envolveu-se no projeto «Família do Lado 2014»,
iniciativa através da qual
uma família aceita acolher
em sua casa uma família que
não conheça, constituindo-se pares de famílias – uma
imigrante e outra autóctone
(ou vice versa) – para a realização de um almoço-convívio, típico da sua cultura,
como forma de acolhimento
do «outro».
Trata-se de uma iniciativa – projeto transnacional
criado na República Checa
em 2004, com base no conceito de «Bairros Inclusivos» – que visa contribuir
para a integração mais efetiva dos imigrantes em Portugal, neste caso em Lagoa,
reforçando as relações sociais e promovendo a diversidade cultural existente no

nosso País.
Em Portugal, a iniciativa
conta com o apoio do Fundo
Europeu para a Integração
de Nacionais de Países Terceiros e é dinamizada pelo
Alto Comissariado para as
Migrações, em parceria com
a Rede de Centros Locais de
Apoio à Integração de Imigrantes, autarquias e organizações da sociedade civil
de todo o país.
Terá lugar no domingo,
23 de novembro de 2014, às
13h00, em todo o território
nacional e em todos os países que se associarem à iniciativa, podendo nela participar famílias imigrantes e
famílias autóctones que desejem contribuir para o processo de integração dos imigrantes residentes em Portugal.

A Câmara de Silves irá
manter a taxa mínima de
IMI para 2015. A medida traduz-se na aplicação
de uma taxa de 0,3% para
prédios urbanos avaliados
nos termos do CIMI e de
0,5% para os prédios urbanos não-avaliados, para
além de uma minoração de
30% para os prédios urbanos da Freguesia de S. Marcos da Serra, com o objetivo de combate à interioridade e à desertificação humana, e uma majoração de
30% para prédios urbanos
degradados.
O executivo silvense aprovou também a não
aplicação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem, abdicando, assim, de
uma receita que poderia ir
até aos 0,25% sobre a faturação mensal emitida pelas empresas que oferecem
redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local
fixo, para todos os clientes
finais do concelho, aliviando, desta forma, a fatura de
comunicações dos munícipes.
Apesar destas medidas
representarem uma redução significativa das receitas, a Câmara considera a sua aplicação de extrema importância social uma
vez que o alívio da carga
fiscal das famílias / contribuintes num período particularmente difícil como
o que o País atravessa, é
um importante contributo para a coesão e melhoria
do ambiente social e económico do concelho.
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Petanca é muito praticada,
mas pouco reconhecida
Falta de cobertura mediática dos meios nacionais e os escassos apoios são os principais
obstáculos ao reconhecimento de uma modalidade que dá cartas noutros países
TEXTO Barlavento FOTO Apoema Calheiros

A petanca é uma das modalidades desportivas que conta já com um universo grande de praticantes, que trazem para Portugal diversas
vitórias internacionais, mas
o seu reconhecimento ainda
fica muito aquém do esperado.
É o caso do apuramento
direto para o Campeonato do
Mundo de 2015, destacando-se a prestação da atleta Ana
Lúcia Rosária, de São Brás de
Alportel, que integra a equipa do Grupo Desportivo e
Cultural de Machados. Quatro atletas portuguesas participaram, pela primeira vez,
no campeonato europeu, no
mês de setembro, em Mersin
(Turquia), tendo obtido a 13ª
posição da geral, entre as 28
seleções que marcaram presença e consehuindo a qualificação para 2015.
Também no último campeonato europeu (masculino), que teve lugar em Roma
(Itália), com a participação
de 38 países, a seleção na-

cional sagrou-se campeã da
Taça das Nações, ao alcançar
o primeiro lugar. A equipa
portuguesa, composta pelo
«meio» Fernando Jorge Valério (Clube Petanca Escola de
Loulé), o «apontador» Hugo
Dores e o «atirador» Paulo Jacinto (Clube Recreativo e Desportivo 1º de Janeiro, Santa Catarina da Fonte
do Bispo, Tavira), foi acompanhada por Leonardo Martins, selecionador nacional,
e por José Campos Santana,
delegado técnico e presidente da Federação Portuguesa
de Petanca (FPP).
Em entrevista exclusiva
ao «barlavento» o portimonense José Campos Santana mostrou a realidade que
vive nesta modalidade, muito praticada mas pouco divulgada, que tem trazido
para Portugal diversas vitórias internacionais.
O presidente da FPP lamenta, quer a falta de cobertura e divulgação dos resultados obtidos por parte da

ASS OCIAÇÃO CULTURAL E
RECREATIVA ALVORENS E
1º DE DEZEMBRO
Centro Comunitário de Alvor - Rua D. Sancho I
8503-013 ALVOR
Cont. n.º 503 098 574

CONVOCATÓRIA
ASS EMBLEIA-GERAL
De acordo com o disposto nos arts. nºs. 32.º e 34.º dos actuais
estatutos da Associação Cultural e Recreativa Alvorense 1º
de D ezembro, convoco uma reunião ordinária, para as 19h30,
do dia 26 de Novembro de 2014, a ter lugar na sede desta
Instituição, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto 1 – Discussão e votação do relatório e contas de
gerência do ano de 2013;
Ponto 2 – Votação do Orçamento e Plano de Actividades para
o ano de 2015.
Alvor, 23 de Outubro de 2014.
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Dr. Tito Manuel Januário

Nota: Se à hora marcada não comparecerem metade dos
associados com direito a tomar parte na reunião, fica a mesma
convocada para uma hora depois no mesmo local.
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Administração do Aldeamento da Aldeia do Golfe
Rua Vale Tisnado – Aldeia do Golfe Vilamoura
Tel. (289) 302 845 – Fax: 289 302 853
email: geral@aldeiadogolfe.pt 8125-491 Quarteira

CONVOCATÓRIA
Nos termos do Regulamento Interno da Aldeia do Golfe, freguesia de
Quarteira, concelho de Loulé, convocam-se os Senhores Proprietários
para reunirem em Assembleia Geral a realizar no próximo dia 29 de
Novembro de 2014, pelas 10 horas, em primeira convocatória, no
Hotel Parque das Laranjeiras em Vilamoura. Se à hora marca para
Assembleia Geral não estiverem presentes ou representado o número
mínimo de Proprietários para serem tomadas as deliberações, a
Assembleia Geral fica desde já convocada em segunda convocatória,
para reunir no mesmo local às 11 horas, do mesmo dia e com a mesma
Ordem de Trabalhos podendo neste caso, reunir e deliberar com o
quórum presente.
Com seguinte ordem de trabalhos:
PONTO UM – Análise e Discussão da possibilidade de Deliberação
de Alteração ao Título Constitutivo do Aldeamento Turístico, Aldeia do
Golfe em vigor, texto, termos e condições, resultante da desanexação
da Zona 4.3.2 da Zona 4.3.1 e do levantamento topográfico exaustivo
em curso;
PONTO D OIS – Apresentação da Proposta Orçamental para o ano
2015;
PONTO TRÊS – Apresentação, Análise e Discussão de outros
assuntos importantes para o Aldeamento, podendo para tanto os
mesmos serem apresentados previamente por escrito ao Presidente
da Mesa da Assembleia-Geral.
Quarteira, 28 outubro de 2014.
A Adminstraçao/Entidade Gestora do Empreendimento Aldeia do Golfe
(Carimbo e Assinatura)
barlavento Nº 1932, 30-10-2014

comunicação social nacional,
quer a carência de apoio do
Estado e da maioria das autarquias para esta modalidade, naquele que é um flagrante contraste com outros
países.
Itália serviu de referência para Campos Santana que afirmou que a equipa competiu num pavilhão
com 600 lugares sentados
em anfiteatro e 16 pistas de
15x4 metros (medidas máximas dos campos de petanca),
existindo ao lado outro equipamento para o tiro de precisão (de petanca), num complexo desportivo com restaurante, enfermaria, instalações para alojamento de
estagiários, salas de reuniões e conferências. Em Portugal nem um campo coberto existe… Por isso, a petanca é jogada em campos ao ar
livre dos muitos e esforçados
clubes existentes.

E não são assim tão escassos, pois existem 53 clubes desta modalidade, distribuídos por quatro associações, dos quais 9 são na
zona norte, 16 no cento, 12
da Associação de Petanca do
Algarve (com sede em Tavira, cobrindo os clubes do sotavento) e 16 da Associação
de Petanca do Barlavento Algarvio e Sudoeste Alentejano (com sede em Lagos). No
total, são um milhar de praticantes federados e cerca de
três milhares de amadores.
A explicação para o número de clubes e praticantes algarvios, que representam a maioria do total nacional, bem como o facto da seleção portuguesa masculina
ser apenas constituída por
algarvios e esta modalidade suscitar tanto entusiasmo na região, não é fácil para
Campos Santana. No entanto, o presidente afirma que
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as razões podem ter origem
no facto de ter sido o Algarve, há cerca de meio século, a
primeira região a iniciar esta
modalidade, com a abertura
em Santa Luzia (Tavira) de
um estabelecimento de café,
de um emigrante de Marrocos, que trouxe consigo bolas de petanca.
Marrocos, nessa altura, deixara de ser protetorado francês (alcançou a independência em 1956) e como
tal os jogos tradicionais gauleses estavam, como continuam a estar, muito enraizados. O mesmo aconteceu
noutros países africanos e
também na Tailândia, Laos,
Vietnam, Camboja (enquanto integrantes do Império
Colonial Francês no sudeste
da Ásia) e Québec, de onde se
espalhou para o Canadá e os
Estados Unidos da América.
A este propósito, Campos Santana referiu ao «barlavento», que Sérgio Reis, do
Clube de Petanca S. Pedro
do Estoril, professor universitário e o único português
que é árbitro internacional
de petanca, nasceu em Marrocos e viveu em França.
No entanto, para o Presidente da FPP, a crise económica está a ser a culpada
pelo decréscimo de praticantes nacionais, já que ainda há
cinco anos os atletas federados eram 1400. Aliás, as dificuldades financeiras comprometem também a participação da seleção nacional em eventos internacionais, face aos, por vezes, elevados custos de deslocação e
estada da equipa das quinas,
a que o subsídio anual atribuído pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (cerca de vinte mil euros)
é insuficiente.
Com essa verba, a FPP
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tem que assegurar também
a formação de quadros técnicos, como os delegados,
os treinadores (existem seis
dezenas de nível 1) e os árbitros. Está já prevista para
novembro, no Algarve, uma
ação de reciclagem a nível
nacional de todas estas categorias.
Não é por estas razões
que Campos Santana não
ambiciona, contudo, durante o seu mandato à frente da
FPP (2013-2017) trazer para
Portugal um Campeonato da
Europa e uma Copa Atlântica. O problema é que o projeto carece de apoios oficiais e
de patrocínios privados que,
no atual contexto, não são fáceis de angariar. Por isso, o
dirigente lança um apelo de
apoio à modalidade.
Ainda mais, quando Portugal já organizou, em 2000,
o Campeonato do Mundo em
São Brás de Alportel, que
contou com o apoio da Câmara Municipal. É este apoio à
petanca que leva a que a FPP
tenha neste concelho a sua
sede.
Há, todavia, um outro
obstáculo a ultrapassar.
Campos Santana afirmou
que é imperativo deixar de
parte o estereótipo do jogador de petanca ser um homem reformado, pois tal,
sendo frequente, não corresponde à realidade. Também há jovens praticantes,
sendo a atração desta faixa
etária uma meta para a FPP.
Nuno Santos, 37 anos, motorista de pesados, com quem o
«barlavento» falou, começou
a jogar aos 14 anos e, neste
momento, na sua família são
quatro os praticantes, entre
os quais se conta um seu sobrinho com 17 anos.
Arménio Inácio, de 61
anos, chefe de mesa, por sua

vez, pratica petanca há trinta anos e explicou ao «barlavento» algumas regras desta modalidade que conhece bem. A petanca joga-se de
forma individual - Mão a Mão
- (1 jogador, dispõe de 3 bolas contra todos) ou em equipas, podendo ser estas duplas – Duplete - (2 jogadores
dispondo cada um de 3 bolas) ou triplas - Triplete - (3
jogadores dispondo cada um
de 2 bolas).
O jogo consiste no lançamento de uma série de bolas
metálicas, com o objetivo de
ficar o mais próximo possível de uma pequena bola-alvo de madeira (chamada Cochonnet, bouchon ou le petit), lançada antes, e também
de afastar desta as bolas dos
adversários.
A petanca, que conta milhões de adeptos e fãs em
todo o mundo, tem a vantagem, «de não ser um desporto caro e de se poder praticar
em qualquer terreno plano,
de preferência ligeiramente
macio, como os de terra ba-

tida, cascalho ou areia, e por
qualquer pessoa. Homens ou
mulheres, velhos ou novos,
fortes ou fracos, todas as
pessoas podem atirar as bolas. A petanca não conhece
nem sexo (é um dos poucos
desportos onde podem ser
organizadas
competições
mistas), nem idade, nem estatuto social. Desporto simples, exercita, contudo, capacidades mentais e físicas que
vão para além das exigidas
num banal jogo-passatempo.
Os praticantes desenvolvem
concentração, habilidade, inteligência, paciência, estratégia e resistência muscular», concluiu Campos Santana.
Emigrantes trouxeram
petanca na bagagem

Os jogos de bolas com caraterísticas análogas às da
petanca já existiam no Egito dos faraós, na Grécia antiga, no Império romano, na
Idade Média e durante o Renascimento, mas é em Fran-

OLHÃO

ça que a modalidade se populariza e, no início do século XX, adquire contornos semelhantes à sua prática atual, surgindo o primeiro concurso oficial em 1910, com
a adoção do termo «pétanque». Este tem a sua origem
na expressão provençal «pes
tancats» que significa «pés
ancorados» ou «pés juntos»,
pois os pés do jogador têm de
permanecer juntos no solo,
dentro de um círculo, durante o lançamento das bolas.
As primeiras esferas de
aço foram feitas em 1927 e,
em 1930, substituíram as
bolas tradicionais de madeira. A Federação Francesa de Petanca e o jogo Provençal nascem em 1945 e a
Federação Internacional em
1958, em Marselha. Este é o
décimo desporto em França atendendo ao número de
praticantes. Aí é jogado por
milhões de pessoas, estando
registados como praticantes
federados cerca de meio milhão de atletas.
Por curiosidade, a sua

chegada ao norte de Portugal faz-se na década de 80
pelos emigrantes portugueses provenientes de França.
José da Silva Figueiras, do
Clube Petanca Montes de Alvor, contou ao «barlavento»
que foi emigrante, durante
18 anos, em Inglaterra, Holanda, Suíça e França. Joga
petanca há 26 anos, porque
o primeiro contacto com o
jogo foi através de um conhecido seu, também emigrante,
durante umas férias em que
veio a Portugal.
Alcoutim recebeu prova
de masters nacional

A petanca levou a Martim
Longo, numa organização da
Associação de Petanca do Algarve, com o apoio do município, a prova de masters nacional interassociações, este
mês. Na competição participaram as seleções de todas
as associações portuguesas
da modalidade, num total de
16 equipas masculinas e 8
femininas.

M.A. Escola de Formação Técnica Especializada
na Área de Saúde e Educação

FARO
COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA.

MECÂNICA - ELECTRICISTA
CARROÇARIA - PINTURA
Zona Industrial, Coca Maravilhas 8500-483 PORTIMÃO
Telf.: 282 457 470 Fax: 282 457 472
Tlm: 964 611 164
e-mail: heitor.autopoco@hotmail.com

Curso com estágio garantido
TÉCNIO AUXILIAR
dE AÇÃO EdUCATIVA
12 meses + estágio
Inscrição 50€ / Mensalidade 145€
Contactos:
210195260 - 918249897 - 918529149 - 962261651
geral@formacaotma.net - www.formacaotma.net
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Algarve recebe
Taça de Portugal
de Ralis
Nos dias 15 e 16 de novembro disputa-se a edição de 2014 do
Rallye Casinos do Algarve, prova da Taça de Portugal de Ralis 2014.

Um evento renovado com
novo figurino e moldes inovadores, que percorrerá as
estradas do barlavento algarvio.
A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting decidiu criar uma competição denominada Taça
de Portugal de Ralis (TPR).
Trata-se de uma competição
que será um ensaio de modo
a definir no futuro o seu figurino, com o intuito que
seja uma festa do desporto
automóvel, num único evento e em moldes inovadores.
Pelas caraterísticas, a Taça
de Portugal de Ralis, é uma
competição única que agrupa todas as viaturas de ralis num só evento e pretende
reunir todos os intervientes
dos campeonatos nacionais.

O Clube Automóvel do
Algarve está empenhado
em montar uma prova diferenciadora quer ao nível
da configuração quer da localização, optando por restruturar completamente o
Rallye Casinos do Algarve.
Começou por dividir o rali
em dois dias, com duas secções com caraterísticas distintas. Centrando a ação no
Autódromo Internacional
do Algarve, no sábado estão
previstas quatro especiais.
Duas passagens na inovadora Prova Especial do AIA,
que utilizará parte do traçado do Kartódromo Internacional do Algarve, virado
para o concorrente e para
o público. A outra novidade é a nova especial de Lagos, com 10 quilómetros que

CCAM do Algarve C.R.L.
ASS EMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA
Nos termos do artigo 24º dos Estatutos da CAIXA D E CRÉD ITO AGRÍCOLA MÚTUO D O
ALGARVE C.R.L., com sede na Rua de Santo António nº 123 em Faro, número único de matrícula
na Conservatória do Registo Comercial de Faro e de Pessoa Colectiva, 503 437 131, com o Capital
Social realizado de € 4.600.380,00 (variável), convoco os Associados no pleno gozo dos seus
direitos, a reunirem-se em Assembleia Geral no próximo dia 4 de D ezembro de 2014, pelas
17.30 horas, no edifício da agência de Moncarapacho, na Avenida Maria Lizarda Palermo, com
a seguinte:
ORD EM D E TRABALHOS
1. Discutir e votar a proposta de alteração do n.º 1 do artigo 8º dos Estatutos - Capital Social.
2. Discutir e votar uma proposta de aumento do valor do Capital Social em € 1.500.000,00, por incorporação de
reservas.
3. Discutir e votar a proposta de Plano de Actividades e Orçamento para o exercício de 2015.
4. Política de Remuneração dos Órgãos Sociais para 2015.
5. Apreciar qualquer outro assunto de interesse cooperativo.
Se à hora marcada não estiverem presentes mais de metade dos Associados, a Assembleia Geral reunirá, com
qualquer número, em segunda convocatória, uma hora depois.
O documento a que se refere o Ponto 1 da Ordem de Trabalhos encontrar-se-á à disposição dos Associados para
consulta, na sede social da Caixa Agrícola e nas agências de Moncarapacho e Portimão, nos quinze dias anteriores à
data da realização da Assembleia Geral.
Os documentos a que se referem os Pontos 2 e 3 da Ordem de Trabalhos encontrar-se-ão à disposição dos Associados
para consulta, na sede social da Caixa Agrícola e nas agências de Moncarapacho e Portimão, nos quinze dias anteriores
à data da realização da Assembleia Geral.
A Assembleia Geral reunirá fora da sede social da CCAM devido à inexistência naquele local de sala com condições
para a realização desta Assembleia.
Faro, 24 de Outubro de 2014.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
(Eng.º Álvaro José Mendonça Teixeira)
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será percorrida por duas vezes. O parque de partida e
assistências será no parque
de estacionamento do autódromo.
No domingo, a competição segue para Monchique, com 2 especiais novas
– Monchique e Marmelete percorridas por duas vezes. Para reduzir as distâncias e concentrar as equipas

de apoio, o Parque de Assistência será no Parque de Feiras de Monchique. Para acabar, e depois da vertente
competitiva estar finalizada, um regresso ao passado,
com uma exibição desportiva no Passeio Ribeirinho de
Portimão.
A prova candidata ao
Campeonato Nacional de
Ralis 2015, também é elegí-

vel para o Campeonato de
Ralis Sul, uma competição
renovada que ganhou uma
importância com a substituição do Open. O Rallye Casinos do Algarve é a quinta prova da temporada, e
será fulcral na definição dos
campeões, com protagonismo dividido entre a geral,
promoção e duas rodas motrizes.

Novo site da União das Freguesias
de Lagoa e Carvoeiro
Já está disponível o novo sítio na Internet da União das
Freguesias de Lagoa e Carvoeiro (www.uf-lagoa.pt),
«naquela que é mais uma
das várias iniciativas de modernização e proximidade
aos cidadãos que esta entidade tem vindo a promover», conclui o presidente Joaquim João.
Com uma imagem moderna, o site está mais acessível e assegura uma melhor
consulta e obtenção de informação útil. Pretende ser
uma ferramenta de parti-

lha que convida à participação ativa dos cidadãos. Uma
das novidades que apresenta é a possibilidade de as empresas de Lagoa e Carvoeiro
poderem fazer o seu registo
na plataforma, promovendo e divulgando a sua atividade. Neste espaço, poderão
colocar os respetivos dados,
fotos e uma breve descrição
do negócio e produtos.
«A inovação, a criatividade, o apoio social e a proximidade à população têm caraterizado a nossa conduta,
desde que lideramos a União

das Freguesias de Lagoa e
Carvoeiro. As pessoas sabem disso e têm assistido a
muitas iniciativas promovidas por nós e que assentam
nestes quatro pilares. O site
surge também como uma
maneira de inovar, modernizar e serve também para estar mais perto dos cidadãos,
que à distância de um clique,
podem consultar informações úteis, obter formulários
ou pedir esclarecimentos»,
explica Joaquim João, presidente da União das Freguesias de Lagoa e Carvoeiro.
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Hipismo:
Medalhas
para o ensino
TEXTO E FOTO José Garrancho

No passado dia 25 de outubro, no
decorrer do Concurso de Dressage,
na Hípica Santa Isabel, na Penina,
foram entregues as medalhas
aos melhores classificados no
Campeonato Regional de Ensino
«barlavento» esteve presente
e conversou com os vencedores de cada categoria.
A jovem Jessica Duarte, num

patamar entre a adolescência e
a idade adulta, sagrou-se vencedora da categoria Elementar. Monta há cerca de nove

anos, mas durante anos deu a
prioridade à natação de competição. Devido a uma lesão
num ombro, viu-se obrigada a
abandonar as piscinas e dedicou-se mais aos cavalos. Começou a competir há cerca de ano
e meio, e em 2014 entrou no
Regional e venceu. No futuro,
vai trabalhar para tentar atingir progressivamente outros
níveis de competição, não deixando de fora uma experiência
internacional.
Daniel Pires, vencedor do
nível intermédio, tem trinta
e um anos e monta desde os

onze. Contudo, esteve ligado
ao futebol profissional, chegando a militar no segundo
escalão nacional, sendo os cavalos relegados para segundo
plano. Mas sempre disse que,
quando deixasse o futebol, iria
dedicar-se inteiramente ao hipismo. Tal aconteceu há seis
anos, e esta temporada competiu pela primeira vez no Regional e a sua vitória qualificou-o automaticamente para participar no Campeonato Nacional Open, onde veio a ocupar
o lugar mais baixo do pódio.
Também conseguiu um tercei-

ro lugar no Festival Internacional do Cavalo Lusitano. Nas
suas palavras: «são três títulos que qualquer cavaleiro traça no seu objetivo e gosta de
ter». O futuro próximo passa
por participar no Campeonato Nacional em 2015, e ir colocando sempre a fasquia um
pouco mais alta, num esforço
contínuo.
Ana Mata Arthur, uma médica que alia a maturidade profissional à da idade balzaquiana e a transporta para a equitação, só conheceu este desporto, que pratica desde os

onze anos. Os tempos de faculdade não lhe permitiram praticar com regularidade, mas
estabilizou a vida profissional
e começou a competir a sério,
há cerca de cinco anos. Contudo, os horários da sua profissão não a deixam praticar com
a regularidade necessária.
Mesmo assim, sagrou-se campeã regional de ensino no nível
complementar e é uma excelente praticante de Saint Georges, uma disciplina de topo ao
alcance de poucos cavaleiros
algarvios e que a coloca num
patamar acima da média.

Naufrágio pode ter ocorrido
pela falta de dragagens em Olhão
Ministra da Agricultura pediu mais prudência aos pescadores, após ter tido conhecimento de acidente na Armona,
em Olhão, mas o Sindicato dos
Trabalhadores da Pesca do Sul
acusa a falta de dragagem naquela zona como um das principais problemas para a falta
de segurança
O naufrágio da embarcação Patrício, na passada terça- feira, por volta das 6 horas,
enquanto se dedicava à pesca
da ganchorra, na barra do Lavage (Culatra/Armona), já gerou um alerta do Sindicato dos
Trabalhadores da Pesca do Sul,
que acusa a falta de dragagem
como um dos problemas para
a insegurança dos pescadores.
Este acidente, que fez uma
vítima mortal e feriu um outro
pescador, volta a colocar em
cima da mesa uma questão levantada há vários anos pelas
associações de pesca. Segundo aponta o Sindicato, a barra
do Lavage, uma entrada natural que existe entre a Culatra e
a Armona, necessita de ser desassoreada com urgência para
prevenir estes acidentes.
«As últimas dragagens que
se fizeram na Ria Formosa,
ocorreram há cerca de 14 anos.
Quando houve a discussão des-

te Plano de Dragagens, numa
reunião que teve lugar na sede
do Parque Natural da Ria Formosa, em que este Sindicato marcou presença. Foi então
sugerida por nós a dragagem
da Barra do Lavage. Mais tarde, em Maio de 2006, voltámos
a insistir na importância desta
obra, o que permitiria não só
uma maior entrada de água na
Ria Formosa, como uma maior
segurança para a entrada e saída das embarcações de pesca»,
relembrou o Sindicato em comunicado.
Para esta organização, «o
problema dos assoreamentos, na costa algarvia, tem de
merecer uma maior atenção
da ministra (da Agricultura e
Pescas) e do Governo, para que
não aconteçam mais acidentes ou naufrágios e não venha
a aumentar o número de mortes entre os pescadores», argumenta. Por esta razão, é com
preocupação que o Sindicato
não vê no próximo Orçamento
de Estado qualquer verba destinada a estas obras nos portos
e barras.
«Num momento em que a
barriga [dos pescadores] não
se alimenta com a maior prudência sugerida pela senhora ministra», o Sindicato acu-

sa os serviços do ministério de
lentidão na análise das candidaturas às compensações dos
pescadores e afirma que a interdição à captura de moluscos bivalves é também um obstáculo. «Desde 3 de julho a 24
de outubro que, na Zona Litoral Faro-Olhão L8, está interdita, umas vezes, a captura da
conquilha (espécie que estas
embarcações mais apanham),
outras vezes a interdição de
todos os moluscos bivalves, o
que tem como resultado final
a ausência total de rendimentos nos agregados familiares
destes profissionais», declara
o Sindicato.
«O que a senhora ministra devia pedir aos seus serviços era uma maior rapidez
no deferimento das candidaturas apresentadas no âmbito
do Fundo Compensação Salarial dos Profissionais da Pesca,
cujas compensações demoram
meses e meses a chegar à posse dos nossos camaradas pescadores. São estas lamentáveis
situações que por vezes estão
na origem destas tragédias»,
alega o Sindicato de Trabalhadores da Pesca do Sul, em comunicado, que conclui lamentando a perda da vida de um
pescador nesta semana.
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Albufeira lidera preferência
dos portugueses
O maior motor de busca mundial e comparador de preços de hotéis –
o Trivago - elegeu na categoria destino português mais popular
a nível global Lisboa no primeiro, seguindo-se Albufeira, Porto,
Portimão e Lagos.
instituições púbicas e privadas que trabalham numa indústria – o Turismo – que se
está a afirmar com um dos
grandes motores da recuperação económica». «É preciso que todos olhemos para
estes números e que trabalhemos no sentido de consolidarmos o nosso destino, valorizando aquilo que
temos de bom e trabalhando para minimizar os pontos menos positivos.», acrescentou.
Os destinos portugueses
mais populares a nível glo-

Entre os portugueses é Albufeira a liderar as preferências, seguindo-se Lisboa,
Portimão, Porto e Vilamoura.
O Trivago analisou algumas tendências que têm contribuído para fortalecer a
imagem e reputação do país
lá fora.
O estudo incluiu a análise dos mercados mais im-

portantes para a hotelaria
nacional e os destinos mais
populares entre portugueses e estrangeiros.
Os turistas internacionais que mais procuram
Portugal são os espanhóis,
seguidos de britânicos, alemães e franceses. A completar a lista encontram-se os
irlandeses, italianos, holandeses, belgas, norte-ameri-

canos e suecos.
Para Carlos Silva e Sousa, presidente da Câmara de
Albufeira, «este é mais um
dado que merece realce, pela
expressão da nossa marca a
nível nacional e internacional, e que resulta das condições naturais que aqui encontramos, mas também do
empenho dos empresários,
dos seus colaboradores, das

«Aberta» a época dos
Percursos Pedestres
Não tem data oficial de abertura, sendo que os trilhos estão disponíveis todo o ano,
mas dado que a melhor altura para o pedestrianismo
é com menos calor, a Odiana
declara «aberta» a temporada dos Percursos Pedestres.
A Odiana assinala a «época»
com o lançamento de nova
brochura promocional.
O Outono finalmente já
cá está, o mês já é o de Outubro e o calor já se foi, então
porque não combinar a atividade física com uma visita
ao território genuíno do Baixo Guadiana?
Os trilhos pedestres
do território são uma ofer-

ta pensada para quem quer
conhecer o interior serrano, seja a pé ou de bicicleta,
e em simultâneo descobrir
uma multiplicidade de paisagens, de património, de fauna e flora, de passear pelos
recantos das aldeias mais típicas do interior e degustar
os petiscos mais saborosos
de um algarve diferente.
A pensar em quem nos
visita, mas também para
quem aqui reside, a ODIANA
editou uma nova brochura
que compila os 19 percursos
pedestres e de btt (em português e inglês) numa versão
prática e moderna que volta
a promover a rede de 135km

de percursos pedestres da
Odiana, implementados em
2005.
O objetivo é desvendar
os trilhos do Baixo Guadiana
aventurando-se num Algarve de interior cheio de segredos por descobrir, num «outro Algarve» onde a natureza é rainha.
Recorde que para além
dos percursos pedestres de
Pequena Rota (PR), no início de 2015 a ODIANA vai
inaugurar a GR15 «Grande
Rota do Guadiana», a primeira grande via implementada
neste território que permite
a ligação a pé do litoral ao interior.

bal são, por esta ordem, Lisboa, Qalbufeira, Porto, Portimão, Lagos, Vilamoura, Funchal, Cascais, Faro e Monte Gordo. A região algarvia
prova assim, mais uma vez,
a sua importância para o turismo nacional.
Refira-se que entre os
turistas lusos, Albufeira liderou as preferências dos
primeiros oito meses do ano,
seguida por Lisboa, Portimão, Porto, Vilamoura, Monte Gordo, Lagos, Funchal, Figueira da Foz e Peniche. Fifuera da Foz e Penhice con-

seguiram assim contrariar
a predominância algarvia
entre os destinos balneares, colcoanod a região centro entre os destaques nacionais.
Funchal e Cascais são as
cidades com melhor reputação hoteleira entre as citadas. Porto, Lagos e Lisboa surgem um pouco abaixo, seguidas de Vilamoura e Portimão. Faro, Figueira da Foz, Peniche, Albufeira
e Monte Gordo completam a
segunda metade do ranking
de satisfação hoteleira.
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POSITIVO
E NEGATIVO

ANTÓNIO PINA

A Câmara de Olhão aprovou
a redução dos juros de mora
das rendas em atraso dos beneficiários de habitação social do concelho, passando a
ser cobrado apenas 5,5 por
cento, em vez dos anteriores
15. Também a dívida vencida dos beneficiários foi perdoada, num total que ascende aos 150 mil euros, e agora quem usufrui deste benefício deve cumprir as regras.
A justiça social que se pretende imprimir com esta medida prevê que as rendas sejam pagas em função dos
rendimentos e do respetivo agregado familiar. Nesse
sentido, a Câmara de Olhão, liderada por António Miguel Pina, vai dialogar com os inquilinos que têm dívidas de modo a que as possam pagar consoante as suas
possibilidades.
Para que haja cada vez maior rigor, a autarquia está a
tentar responsabilizar os cidadãos que usufruem deste benefício, que é propriedade do município e um custo para todos os olhanenses. «É essa a equidade social
que se pretende para todos os cidadãos deste concelho», refere o António Miguel
Pina.

MARIA AFONSO

O Centro Ciência Viva de Lagos foi distinguido pela Fundação Calouste Gulbenkian
com um prémio no valor de
20 mil euros, sendo a verba destinada ao desenvolvimento de projetos de Divulgação e Comunicação em
Saúde.
O projeto «Saúde a 4 Tempos», da autoria do Centro de
Lagos, do qual Maria Fernanda Afonso é a presidente
da direção, ganhou o prémio no âmbito do «Concurso
Literacia da Saúde 2014» com o objetivo de financiar
projetos que contribuam para promover formas de adquirir, processar e compreender informação no domínio da promoção deste setor.
Agora, o Centro pretende implementar este projeto,
que é organizado tendo em conta as quatro estações
do ano sendo abordadas áreas de saúde relacionadas
com o tema, nas escolas algarvias e noutras instituições da região.

DESIDÉRIO SILVA

O Orçamento de Estado para
2015 aplica um corte no orçamento das Entidades Regionais de Turismo, numa
atitude de descaraterização
cada vez maior dos organismos que alavancam ou deveriam alavancar mais valias
para a indústria hoteleira. O
Algarve, principal região turística de Portugal, apesar de todas as referências e
aumento significativo nas receitas, é considerado peça
secundária na atividade turística. Alguns elementos
ligados a outras zonas turísticas do país vieram a público denunciar a secundarização em que o ministro
Pires de Lima colocou o turismo. Contudo, por parte
de Desidério Silva não se ouviu uma única palavra critica contra a não atualização de verbas para o organismo a que preside. É um sinal dos tempos e do acomodar por parte de quem tem uma nomeação política.
Com os cortes anunciados, a capacidade da RTA para
obter financiamentos é menor e as suas ações também
ficam reduzidas ao simples papel de protagonista presencial, mas sem atitude reivindicativa. Os valores do
IVA turístico não são devidamente repartidos pela região.

Companhia de Dança do Algarve
pisa palco do Royal Albert Hall
em Londres
A Companhia de Dança do
Algarve (CDA) foi convidada
para integrar a gala Dance
Proms 2014, que vai decorrer no Royal Albert Hall, em
Londres, no próximo domingo, 2 de novembro.
O quarteto «Malabo» foi
a coreografia escolhida, entre as inúmeras participantes no Dance World Cup de
2014.
Esta é uma boa notí-

cia para a região algarvia,
pois é a primeira vez que há
uma presença nacional neste evento de importante relevância para a dança, elevando o país e Faro ao mais
alto nível.
A Beliaev Centro Cultural (BCC) irá comparticipar a deslocação das quatro bailarinas menores Beatriz Rosa, Carolina Gonçalves, Rita Campos e Sara La-

ranja, que serão acompanhadas pelos diretores da Companhia de Dança.
O projeto da CDA deu os
seus primeiros passos em
2002, após um trabalho desenvolvido com as classes de
dança contemporânea.
A partir de 2004, o projeto adota o nome de Companhia de Dança do Algarve,
sendo constituída por bailarinos muito jovens, mas de

Sindicatos alertam para situação
dos pescadores com proibição
de captura da sardinha
A direção da União dos Sindicatos do Algarve (CGTP-IN)
alertou, em nota de imprensa, esta semana, para a situação precária dos pescadores, na região algarvia, com a
proibição de captura de sardinha e o regime de compensações atribuída.
Com a última portaria
publicada pelo Governo, em
setembro, foi decretada a
proibição da captura da sardinha até 31 de dezembro,
sendo atribuídas compensações financeiras aos pescadores, que podem variar de

30 a 90 dias. O problema é
que esta interdição pode prolongar-se por um período de
quatro a cinco meses, avisa a
União na mesma nota.
Mais tarde, foi publicada uma outra portaria que
regula «o Regime de Apoio
à Cessação Temporária da
Atividade da Pesca à Sardinha e que estabelece um conjunto de regras para a apresentação de candidaturas às
compensações financeiras»,
avançou a União.
Para a USAL, «este documento lesa os pescado-

res com baixa por doença,
por não poderem acumular a compensação financeira com a prestação paga pela
segurança social», ao mesmo
tempo que são apontadas falhas na forma adotada para
o pagamento destas compensações. Estas são efetuadas através de transferência
bancária para a conta do armador, que, por sua vez, fará
chegar os montantes aos pescadores. Ora, a União de Sindicatos considera que seria
mais lógico e transparente que as compensações fi-
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qualidade reconhecida, alguns deles tendo já alcançado importantes prémios em
concursos internacionais.
Desde a sua criação, a
Companhia conta com múltiplas apresentações em Portugal, uma digressão na Rússia, em 2003 e 2004, e atuações em países como a Alemanha, a França, a Espanha,
a Polónia, a Bélgica e a Itália.
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nanceiras fossem transferidas para a conta bancária
de cada um dos tripulantes.
Numa época em que as limitações na pesca já se estavam a sentir, este setor ficará mais fragilizado com a interdição da pesca da sardinha. Para a União, não colocando em causa a importância das paragens biológicas,
será ainda necessário ter em
conta as consequências desta medida para o aumento da
precariedade dos pescadores
e para o enfraquecimento da
indústria conserveira.

AssOCIAÇÃO CULTURAL E dE ApOIO sOCIAL dE OLHÃO
Sede: Rua das Lavadeiras, 26 - 8700 – 404 Olhão
E-mail: geral@ipss-acaso.org http://www.ipss-acaso.org

AssEMBLEIA GERAL
CONVOCATÓRIA

Ao abrigo do nº 1 do artigo 31º dos Estatutos, convoco a Assembleia Geral, a reunir no Auditário Muncipal da Praça de agadir (em virtude do edifício sede da instituição estar em obras de
beneficiação), em sessão ordinária, pelas 14:30 horas do dia 8 de Novembro (sábado) de 2014, com a seguinte ordem de trabalhos:
ponto 1 - Apreciação do Parecer do Conselho Fiscal sobre o Programa de Acção e Orçamento para 2015;
ponto 2 - Apreciação e aprovação do Programa de Acção e Orçamento para 2015;
ponto 3 - Autorizar a direção a proceder à contratação financeira de médio longo prazo para a aquisição de viatura pesada de transporte de passageiros, nas condições que forem
consideradas mais vantajosas para a instituição, pelo montante de 40.000 euros.
ponto 4 - Autorizar a direção da instituição à contratação de operação financeira de médio longo ao abrigo da média Social Investe - Programa da Apoio à Economia Social criado pela
Portaria 42/11 de 19 de Janeiro até ao montante de 50.000 euros
ponto 5 - Revisão de regulamentos internos das respostas sociais abaixo indicadas, com base nos critérios obrigatórios para a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade e de
algumas recomendações da Segurança Social ou de outras entidades competentes, decorrentes de alterações legislativas.
Respostas sociais a reformular no Regulamento Interno: Estrutura Residencial para Pessoas Idosas “Eng.º Francisco Leal”; Lar Residencial “Luís Pacheco Figueiras”; Unidade de Cuidados
continuados de média duração e reabilitação de Olhão; Centro de Dia; Serviço de Apoio Domiciliário; Apoio Domiciliário Integrado; Centro Infantil “Os Saltitões” - Creche e Jardim infância;
Centro de Actividades Ocupacionais; Centro Comunitário Acampamento Azul;
Se, à hora marcada, não houver número legal de associados, a Assembleia reunirá, com qualquer número de presenças, às 15:00 horas, no mesmo local e dia, conforme nº 3 do Artigo
31º dos Estatutos da ACASO.
Os documentos a apreciar e aprovar assim que entregues serão imediatamente disponibilizados para consulta na sede da Associação e publicados no site institucional no “Espaço
Associado - AG 8/11/2014”.
Olhão, em 12 de Março de 2014

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
José Alberto Barros
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união dos Sindicatos analisa
situação social da região
A direcção da União dos Sindicatos do Algarve – CGTP-IN cojnsidera
que o «Orçamento de Estado é a continuidade das políticas
de empobrecimento e de exploração do povo e do país e de
desmantelamento das funções sociais do estado.
É um Orçamento que mais
uma vez aumenta enormemente os impostos – mais 2
mil milhões de euros de carga fiscal –, reduz a despesa
social (menos 700 milhões
da educação e menos 122 milhões na justiça, entre outros), ao mesmo que diminui
as prestações sociais».
Os dirigentes sindicais
debateram também situações concretas da região algarvia e elencaram duas situações que se prendem com a
proibição de captura de sardinha/ compensações aos
pescadores e os salários da
indústria hoteleira.
Com a Portaria n.º 188A/2014, de 19 de setembro,
o governo determinou a proibição da captura de sardinha

durante o período de 19 de
setembro a 31 de dezembro,
atribuindo compensações financeiras aos pescadores
com a duração mínima de 30
dias e máxima de 90, apesar
da interdição se poder prolongar por um período de 4
a 5 meses. Posteriormente,
com a publicação da Portaria n.º 217/2014, de 20 de outubro, é aprovado o Regulamento do Regime de Apoio à
Cessação Temporária da Atividade da Pesca à Sardinha
que estabelece um conjunto
de regras para a apresentação de candidaturas às compensações financeiras. Para
a USAL «este documento
lesa os pescadores com baixa por doença por não poderem acumular a compensa-

AMIGOs dOs pEQUENINOs dE sILVEs
INsTITUIÇÃO pARTICULAR dE sOLIdARIEdAdE sOCIAL
dE UTILIdAdE pÚBLICA sEM FINs LUCRATIVOs
(Aprovado por despacho de 20-12-1951 – Diário do Governo n.º 297,
de 27-12-1951) - Contribuinte n.º 501437010
Creche, Pré-Escolar, C.A.T.L. e Intervenção Precoce na Infância
Largo 1º de Maio 8300-116 Silves - Tel. 282 440 120 Fax. 282 440 129
www.amigosdospequeninos.com - secretaria@amigosdospequeninos.com

AssEMBLEIA GERAL
CONVOCATÓRIA
(sessão ordinária – 14 de novembro de 2014)
Ao abrigo da competência conferida pelo nº 1 do artigo 28º dos
Estatutos, CONVOCO, a Assembleia Geral desta Instituição,
a reunir em sessão ordinária, na sede desta Associação, no
próximo dia 14 de Novembro de 2014, pelas 20.30 horas, com
a seguinte
ORdEM dE TRABALHOs:
Período antes da ordem de trabalhos
1.
Apreciação e Votação do Orçamento e Plano de ação,
para o ano 2015;
2. Deliberar sobre a eliminação de associados nos termos da
alínea J) do artº 25º dos Estatutos;
3. Comunicar a admissão de novos sócios;
4. Outros assuntos de interesse para a instituição.
A Assembleia Geral reunirá à hora marcada nesta convocatória
caso se veriﬁque a presença de mais de metade dos associados
com direito a voto, ou meia hora depois (21.00 horas), com
qualquer número de sócios presentes conforme artigo 28º nº 3
dos Estatutos.
Os Documentos para apreciação e votação nesta Sessão
encontram-se disponíveis, para consulta, na secretaria
administrativa da Instituição, a partir do dia 11 de novembro de
2014.
Silves, 28 de outubro de 2014.
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,

(Dr. João Manuel Garcia Góis)
barlavento Nº 1932, 30-10-2014

ção financeira com a prestação paga pela segurança social», ao memso tempo que
denunciam a forma adoptada
para o pagamento das compensações aos pescadores,
«pois são efetuadas através
de transferência bancária
para a conta bancária do armador, que por sua vez fará
chegar os respetivos equivalentes financeiros aos pescadores. Considera-se mais lógico e transparente que as
compensações financeiras
sejam transferidas directamente para a conta bancária
de cada um dos tripulantes».
Adianta em comunicado a
USAL que «num momento em
que as limitações às possibilidades de pesca já se vinham
fazendo sentir, esta atividade
económica fica mais agravada com a interdição total de

captura de sardinha. Não se
pondo em causa a importância das paragens biológicas,
a questão deve ser centrada
nas nefastas consequências
que aquela proibição traz no
aumento da precariedade e
empobrecimento dos pescadores e das suas famílias e
ainda no enfraquecimento
da indústria conserveira que
é afetada com a escassez de
matéria-prima para a sua laboração».
No que respeita à indústria hoteleira, desde 2008
que o sector do Turismo tem
tido uma evolução positiva,
tanto em dormidas como em
proveitos. O ano de 2013 foi
considerado o melhor ano turístico de sempre e tudo indica que 2014 será ainda melhor. De acordo com os dados
do Banco de Portugal relati-

vos à rubrica Viagens e Turismo da Balança de Pagamentos em 2013, e pelo quarto
ano consecutivo, as receitas
aumentaram relativamente
ao ano anterior (+7,5%), totalizando 9.250 milhões de euros. As despesas em Viagens
e Turismo superaram o patamar dos 3 mil milhões de euros (3.120 milhões de euros),
com um acréscimo de 5,9%
face a 2012. Deste modo, em
2013 o saldo desta rubrica cifrou-se em 6.130 milhões de
euros, reflectindo um crescimento anual de 8,3% (+9,4%
em 2012). Segundo dados
oficiais, a hotelaria registou
5,8 milhões de dormidas em
julho de 2014, valor correspondente a um acréscimo homólogo de 9,4% (+8,6% em
Junho de 2014). Os proveitos
totais aumentaram 10,7% e

os de aposento 12,0% (+8,1%
e +8,2%, respectivamente, em Junho). Relativamente ao Algarve, comparativamente com 2013, verificou-se no 1.º semestre deste ano
um aumento de 13,1% nas
dormidas (registando-se 6,5
milhões de dormidas) e um
acréscimo de 16,5% de proveitos (atingindo os 237,7 milhões de euros). «Apesar deste quadro bastante positivo
no setor hoteleiro, a generalidade das empresas não atualiza os salários dos trabalhadores desde 2007, registando-se várias situações de salários em atraso. Os dirigentes sindicais reunidos consideram não haver razão para
o patronato não aumentar
os salários de todos os trabalhadores e afirmam o seu
propósito de lutar e exigir a
negociação de melhores condições de vida e de trabalho»,
adiantam. Por último, a direcção da USAL analisou as
lutas agendadas nos diversos sectores de atividade, nomeadamente a Manifestação Nacional convocada pela
Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública para o dia 31 de outubro
e a Jornada de Luta da CGTP-IN convocada para 13 de novembro, manifestando desde
já o seu apoio e empenho na
concretização destas acções.

Orçamento Participativo de Vila do Bispo
O resultado final das sugestões/propostas apresentadas
pelos munícipes no Orçamento Participativo são as seguintes: para a freguesia de Vila do
Bispo e Raposeira está previsto a recuperação do edifício
dos Celeiros, a elaboração do
projeto de reabilitação da Praça da República e ainda construção do loteamento municipal do Castelejo com a criação
de cerca de 24 lotes e respetivos arruamentos na sede do
concelho. Na aldeia da Pedral-

va será construído um sistema próprio de abastecimento
de água e na Raposeira proceder-se-á à recuperação e adaptação da Escola Primária num
núcleo museológico, estando ainda previsto, a beneficiação do respetivo espaço exterior. Na localidade das Hortas
do Tabual será construído um
novo reservatório de água.
Quanto à freguesia de Barão de São Miguel intervir-se-á
na Ribeira daquela localidade
e proceder-se-á à construção

da rede de saneamento e de
abastecimento de água no loteamento Rui Vaz, bem como,
à pavimentação do respetivo
espaço.
Também na freguesia de
Sagres estão previstas várias intervenções, nomeadamente no Mercado Municipal
e a construção e ampliação da
sede do Clube Recreativo de
Sagres. A execução do projeto
da requalificação do Centro de
Sagres é outra das ações a incluir no Plano de Atividades e

Orçamento para 2015.
A requalificação das ruas
Areias de Cima, da Residência
e 25 de Abril, bem como, a envolvente da Praça da República são as ações previstas para
a freguesia de Budens.
O autarca Adelino Soares
considera muito positiva esta
ação levada a cabo com orçamento participativo e em especial, com a adesão da população a este processo de gestão
pública e democrática.

DESP RTO
CAMPEONATO NACIONAL

CAMPEONATO DISTRITAL

Primeira LIGA

SENIORES Primeira DIVISÃO

Vitória Setúbal 					 0			 -		 Vitória Guimarães 		 1
Moreirense 						 2			- 		Gil Vicente 					0
Boavista 								 1			- 		Paços Ferreira 				2
Arouca 									 0			- 		F C Porto						5
Nacional 								 1			- 		Académica					0
Estoril Praia 						 1			- 		Belenenses 					2
Sporting 								 4			- 		Marítimo 						2
Sp. Braga 							 2			 - 		 S L Benfica 					 1
Rio Ave 									 3			 - 		 Penafiel							 2
								
S L Benfica 			
F C Porto 					
V. Guimarães 		
Sporting					
Sp. Braga					
Rio Ave 						
P. Ferreira				
Belenenses				
Marítimo					
Moreirense				
Nacional 					
Vit. Setúbal				
Académica				
Arouca 						
Boavista					
Estoril Praia			
Penafiel 					
Gil Vicente				

J 		
8			
8			
8 		
8			
8			
8			
8			
8			
8			
8			
8			
8			
8			
8			
8			
8			
8			
8			

V 		
6			
5			
5			
4			
4			
4			
4			
4			
4			
2			
2			
2			
1			
2			
2			
1			
1			
0			

E 		
1			
3			
2 		
2			
2			
2			
2			
2			
0			
3			
2			
2			
4			
1			
1			
3			
1			
2			

D 		
1			
0			
1			
0			
2			
2			
2			
2			
4			
2			
4			
4			
3			
5			
5			
4			
6			
6			

M 			
20		
15		
15		
17			
12		
16		
10		
11		
14		
5			
6			
6			
6			
4			
5			
11		
6			
6			

S 		
6			
3			
7			
6			
6			
9			
6			
10		
12		
7			
9			
12		
8			
15		
15		
17		
17		
18		

P
19
18
17
16
14
14
14
14
12
10
8
8
7
7
7
6
4
2

Próxima jornada 9ª - 02/11/2014
Benfica - Rio Ave (31/10-19h45). Penafiel - Estoril (1/11-16h00),
V. Guimarães - Sporting (18h00) e Porto - Nacional (20h15).
Marítimo - Moreirense, P. Ferreira - V. Setúbal e Gil Vicente Arouca (2/11-16h00) e Académica - Braga (19h15). Belenenses
- Boavista (03/11-20h00).

Segunda LIGA
Portimonense 					 2			 - 		 Benfica B 						 2
Sp. Covilhã							 1			-		Académico Viseu		1
Vit. Guimarães 					 3			 - 		 Sp. Olhanense				 2
Leixões 								 3			- 		Marítimo B 					0
Oriental 								 4			- 		Trofense						0
Santa Clara 						 2			- 		Tondela							2
Feirense 								 2			- 		Atlético							1
Beira Mar 							 1			- 		Desp. Aves						0
União Madeira 					 1			 - 		 Sp. Braga B					 1
Farense 								 0			- 		Desp. Chaves				1
F C Porto B 							 2			 - 		 Freamunde 					 0
Sporting B 							 0			- 		Oliveirense					0
		
								 J 		 V 		 E 		 D 		 M 			 S 		 P
Freamunde				 12		 8			 1			 3			 18		 6			 25
Benfica B					 12		 6			 5			 1			 24		 14		 23
Desp. Chaves			 12		 6			 5			 1			 18		 12		 23
Oliveirense				 12		 6			 4 			 2			 14		 11		 22
F C Porto B				 12		 6			 1			 5			 20		 11		 19
União Madeira		 12		 5			 3			 4			 17			 13		 18
V. Guimarães B 		 12 		 5			 3 		 4			 21		 18		 18
Beira Mar				 12		 5			 3			 4			 14		 14		 18
Tondela						 12		 4			 6			 2			 15		 15		 18
Sporting B				 12		 5			 3			 4			 15		 10		 18
Portimonense		 12		 4			 5			 3			 15		 12		 17
Leixões						 12		 5			 2			 5			 15		 17		 17
Farense					 12		 5			 2			 5			 9			 11		 17
Sp. Covilhã				 12		 4			 4			 4			 16		 16		 16
Académico Viseu 12		 3			 5			 4			 14		 17		 14
Feirense					 12		 3			 4			 5			 17			 18		 13
Santa Clara				 12		 2			 7			 3			 12		 16		 13
Sp. Olhanense 		 12		 3 		 4			 5 		 17			 18		 13
Atlético						 12		 3			 3			 6			 18		 20		 12
Sp. Braga B				 12		 3			 3			 6			 16		 18		 12
Desp. Aves				 12		 3			 3			 6			 7			 15		 12
Oriental						 12		 2			 5			 5			 8			 11		 11
Marítimo B				 12		 3			 2			 7			 11		 24		 11
Trofense					 12		 3			 1			 8			 11		 21		 10

Moura									 4			-		Angrense						1
								
Angrense					
Operário					
Louletano				
Praiense					
Moura						
Ferreiras					
Quarteirense			
Atlético R. M.			
Aljustrelense			
Lusitano VRSA		

J 		
7			
6			
7			
7			
7			
7			
7			
7			
7			
6			

V 		
5			
5			
4			
4			
3			
3			
3			
2			
1			
1			

E 		
0			
0			
0			
0			
2			
1			
0			
1			
1			
1			

D 		
2			
1			
3			
3			
2			
3			
4			
4			
5			
4			

M 			
12		
15		
13		
11		
9			
11		
7			
8			
5			
3			

S 		
8			
7			
9			
12		
5			
10		
7			
8			
16		
12		

P
15
15
12
12
11
10
9
7
4
4

Próxima jornada 8ª - 02/11/2014
Moura - Louletano, Praiense - Aljustrelense, Ferreiras - Operário
Açores, Atlético R. M. - Lusitano VRSA e Angrense - Quarteirense.

JUniores 2ª divisão - Série e
Louletano 							 2			- 		F C S. Luís						1
Lusitano de Évora 			 1			 - 		 1º Dezembro					 1
Cova da Piedade 				 2			 - 		 Sp. Olhanense				 2
Atlético 									 2			- 		Portimonense 				2
Barreirense 						 3			- 		Sp. Farense					2
								
Portimonense		
Atlético						
Barreirense				
FC S. Luís 				
Farense					
Olhanense 				
1º Dezembro			
Lusitano Évora 		
Louletano 				
C. Piedade				

J 		
9			
9			
9			
9			
9			
9			
9			
9			
9			
9			

V 		
6			
6			
6			
4			
3			
2			
2			
2			
3			
2			

E 		
3			
2			
2			
0			
0			
3			
3			
3			
0			
2			

D 		
0			
1			
1			
5			
6			
4			
4			
4			
6			
5			

M 			
20		
21		
15		
16		
12		
9			
8			
15		
9			
12		

S 		
6			
11		
6			
19		
16		
13		
14		
20		
16		
16		

P
21
20
20
12
9
9
9
9
9
8

Próxima jornada 10ª - 02/11/2014
C. Piedade - 1º Dezembro, Lusitano Évora - Farense, Atlético
Olhanense, Barreirense - Louletano e Portimonense - S. Luís.

JUVENIS - Série e
Vit. Setúbal 						 0			- 		Belenenses					0
Imortal 									 2			- 		Oeiras								3
Despertar de Beja		 		 7			 - 		 Ginásio Corroios			 0
Quarteirense 						 2			- 		Estoril Praia 					5
Luistano Évora 					 0			 - 		 Cova da Piedade			 2
								
Belenenses				
Estoril Praia			
Imortal				 		
V. Setúbal				
Cova Piedade			
Oeiras						
Quarteirense			
Lusitano Évora		
Despertar				
Ginásio Corroios		

J 		
8			
8			
8 		
8			
8			
8			
8			
8			
8			
8			

V 		
7			
5			
5			
4			
2			
2			
3			
2			
1			
0			

E 		
1			
2 			
1 		
2			
5			
3			
0			
1			
2			
1			

D 		
0			
1			
2			
2			
1			
3			
5			
5			
5			
7			

M 			
22		
21		
17			
9			
11		
9			
10		
10		
11		
6			

S 		
5			
6			
6			
7			
6			
9			
18		
15		
17		
47		

P
22
17
16
14
11
9
9
7
5
1

Próxima jornada 9ª - 02/11/2014
Belenenses - Imortal, Oeiras - Luistano Évora, Estoril - Despertar,
Ginásio Corroios - Vit. Setúbal e Cova Piedade - Quarteirense.

iniciados - Série g
Esperança de Lagos			 2		 - 		Imortal						3
Sp. Farense 						 0			 - 		 Despertar Beja			 1
Lusitano VRSA 					 0			 - 		 Portimonense 			 3
Louletano DC 					 1			 - 		 Sp. Olhanense 		 2
Canaviais 							 0			- 		Vit. Setúbal				4

C N Seniores - serie h

								
Vit. Setúbal				
Portimonense		
Olhanense				
Despertar				
Louletano				
Imortal 						
Esp. Lagos				
Farense					
Lusitano VRSA		
Canaviais					

Aljustrelense						 0			-		Louletano						3
Operário								 5			-		Praiense						1
Lusitano VRSA 					 2			-		Ferreiras 						1
Quarteirense						 1			-		Atlético R. M. 				2

Próxima jornada 10ª - 02/11/2014
Louletano D C - Despertar Beja, Sp. Farense - Esperança de
Lagos, Lusitano VRSA - Sp. Olhanense, Canaviais - Portimonense
e Vit. Setúbal - Imortal.

Próxima jornada 13ª - 02/11/2014
Atlético - Sporting B, Desp. Aves - V. Guimarães B, Benfica B Beira Mar, Sp. Braga B - Santa Clara, Chaves - F C Porto B, Olhanense - Portimonense, Trofense - União, Marítimo B - Sp. Covilhã,
Freamunde - Farense, Oliveirense - Leixões e Tondela - Oriental.

J 		
9			
9			
9			
9			
9			
9			
9			
9			
9			
9			

V 		
8			
8			
7			
4			
4			
3			
3			
2			
1			
1			

E 		
0			
0			
1			
1			
0			
2			
0			
2			
1			
1			

D 		
1			
1			
1			
4			
5			
4			
6			
5			
7			
7			

M 			
33		
25		
15		
11		
16		
19		
8			
9			
6			
4			

S 		
7			
7			
6			
13		
14		
18		
20		
14		
24		
24		

P
24
24
22
13
12
11
9
8
4
4

Moncarapachense 			 7			 - 		 Monchiquense				 0
Odiáxere 								 0			- 		Armacenenses				2
Padernense 						 2			- 		Lagoa								2
Carvoeiro U FCCU 				 0			 - 		 11Esperanças				 1
Quarteira								 0 		- 		Farense 						0
Culatrense 							 4			 - 		Mex. Grande MFGM	 0
Esp. Lagos 							 1			- 		Imortal							2
S. Faro Benfica 					 3			 - 		 Guia 								 0
Almancilense 					 4			- 		Silves F C						1
								 J 		 V 		 E 		 D 		 M 			 S 		 P
Almancilense			 4			 4			 0			 0			 16		 3			 12
Culatrense				4			 4			0			0			13		2			12
11 Esperanças		 4			 4			 0			 0			 6			 2			 12
Quarteira					 4			 3			 1			 0			 8			 0			 10
G D Lagoa 				 4			 2			 2			 0			 7			 3			 8
Farense					 4			 2			 1			 1			 4			 2			 7
Padernense			 4			 2			 1			 1			 5			 4			 7
SFaro Benfica			 4			 1			 2			 1			 5			 5			 5
Armacenenses 		4			 1			2			1			2			3			5
Moncarapchense 4			 1			 1			 2			 7			 2			 4
Imortal						 4			 1			 1			 2			 3			 6			 4
Esperança Lagos 4			 1			1			2			4			5			4
Carvoeiro U FCCU	
4			 1			1			2			2			4			4
Monchiquense		 4			 0			 2			 2			 2			 14		 2
Silves FC					 4			 0			 2			 2			 1			 6			 2
Odiáxere					 4			 0			 1			 3			 4			 8			 1
M.Grande MFGM	4			 0			0			4			1			10		0
Guia FC						4			 0			0			4			3			14		0
Próxima jornada 5ª - 01/11/2014
Moncarapachense - Odiáxere, Armacenenses - Padernense,
Lagoa - Carvoeiro U FCCU, 11Esperanças - Quarteira, Farense Culatrense, Mexilhoeira Grande MFGM - Esp. Lagos, Imortal - S.
Faro Benfica, Guia - Almancilense e Monchiquense - Silves F C.

JUniores 1ª divisão
Almancilence 					 3			- 		Marítimo 						0
Armacenenses					 1			-		Messinense 					2
Lagoa									 7			 -		 Aljezurense 					 0
Imortal									 1			-		Ferreiras 						1
Quarteirense 						 5			-		Lusitano VRSA 			1
Esp. Lagos							 4			- 		Silves								2
								
Esperança Lagos
Almancilense			
Lagoa						
Quarteirense			
Lusitano VRSA		
Imortal						
Ferreiras					
Messinense			
Silves							
Marítimo					
Armacenenses		
Aljezurense				

J 		
5			
5			
4			
5			
5			
5			
5			
5			
5			
5			
4			
5			

V 		
4			
3			
3			
3			
3			
2			
2			
2			
2			
1			
1			
0			

E 		
0			
1			
0			
0			
0			
3			
1			
1			
0			
0			
0			
0			

D 		
1			
1			
1			
2			
2			
0			
2			
2			
3			
4			
3			
5			

M 			
13		
12		
13		
22		
13		
9			
9			
6			
9			
3			
3			
4			

S 		
6			
6			
7			
7			
8			
6			
11		
6			
11		
8			
8			
32		

P
12
10
9
9
9
9
7
7
6
3
3
0

Próxima jornada 6ª - 01/11/2014
Marítimo - Esp. Lagos, Messinense - Almancilence, Aljezurense Armacenenses, F C Ferreiras - Lagoa, Lusitano VRSA - Imortal e
Silves FC - Quarteirense.

JUVENIS 1ª divisão

		
Armacenenses 					 3			- 		Ferreiras 						1		
Marítimo								 0			-		Imortal 							4
Internacional						 0			-		Farense 						1
Louletano							 4			-		Lusitano						2
Esp. Lagos 						 1			-		Sp. Olhanense				1
Portimonense					 3			- 		F C S. Luís						0
								 J 		 V 		 E 		 D 		 M 			 S 		 P
Portimonense		 5			 5			 0			 0			 16		 3			 15
Louletano				 5			 4			 1			 0			 27		 7			 13
Olhanense				 5			 3			 1			 1			 14		 7			 10
Imortal						 5			 3			 0			 2			 14		 10		 9
Farense					 5			 2			 2			 1			 10		 8			 8
Armacenenses		 5			 2			 1			 2			 8			 17		 7
Lusitano VRSA		 5			 2			 0			 3			 11		 13		 6
Esp. Lagos				 5			 1			 1			 3			 7			 8			 4
Internacional			 5			 1			 1			 3			 8			 10		 4
FC S. Luis				 5			 1			 1			 3			 8			 18		 4
Ferreiras					 5			 1			 0			 4			 7			 15		 3
Marítimo					5			 0			2			3			2			14		2
Próxima jornada 6ª - 02/11/2014
Ferreiras - Portimonense, Imortal - Armacenenses, Farense Marítimo, Lusitano - Internacional, Sp. Olhanense - Louletano e F
C S. Luís - Esperança de Lagos.
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classificados

Compre 1 bilhete
e receba outro GRÁTIS*
(Exceto filmes 3D)

........................................................

........................................................

Venda

OFERECE-SE

........................................................

........................................................

Jardins e Piscinas.
Jardineiros disponíveis. Pessoas confiáveis e profissionais.
Manutenção geral disponível.
Faro a Boliqueime. Ligue para
Mário, 914126593.

*Não acumulável com outras
promoções em vigor.

1
BILHETE

irepairsalgarve.com
Build 4 U. Renovação e
construção de casas. 27 anos
de experiência no Algarve. 910
810 322, build-4-u@sapo.pt ,
www.build4u-sa.com
........................................................

PRESTAÇÃO SERVIÇOS

........................................................

Scooter de Mobilidade
para venda. 1,100euros ou
oferta aproximada. 2 novas
baterias instaladas há 3 meses
(200 euros cada). Serviço regular por engenheiro local. Ligue
918052267.

Range Rover 1997, excelente estado. Bancos de
pele, ar condicionado, extras.
Razão genuina para venda.
916272636, ribs1971@rocketmail.com

Catering Susan Lane.
Para todas as suas necessidades de catering, incluindo jantares e eventos. Tel
965812808.
Limpeza doméstica.
Serviço de limpeza e passar
a ferro garantido alto nível e
de confiança. Curto ou longo
prazo, entre Almancil, Vale do
Lobo e Quinta do Lago.
Referências fornecidas.
10 euros por hora.
Tel 920534183.
Ourivesaria Albufeira.
Compra, venda e reparação
de relógios, ouro e prata e
fazemos jóias por encomenda.
Tel Jorge 914 824 244.
Reparação de iPhone,
iPod e iPad..
Ecrãns partidos, baterias. Ligue
966863 260 ou visite www.

cinesioterapeuta, mestre de
Reiki zona da Galé e de Lagoa
massagens desportivas,
de relaxamento.
Tel 282342018 Telm
963736957 christina.butz@
sapo.pt

Destaque este cupão e apresente
nos cinemas ALGaRcINE
Válido de 30-10-2014 a 05-11-2014
em Portimão, Lagos e Olhão

VALE
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Traduções e interpretação simultânea. Tradutora
graduada (Universidade de Heidelberg) Port/Alemão/Inglês:
certidões, contratos; traduções
jurídicas e técnicas; traduções
autenticadas, também para
alemão (reconhecidas pelas
autoridades alemãs)
Tel 289392440
Fax 289392439
Limpeza de terrenos e
jardins. 9 anos a limpar os
seus terrenos: equipa portuguesa e alemã limpa todo o
tipo de terrenos e jardins! Poda
e abate de árvores, jardins e de
montes. Algarve e Alentejo. Tel
282949200 Telm 964484244
chris.unimog@sapo.pt
Eng. elétrico/eletricista.
Instalações elétricas, montagem de sistemas de aqueci-

........................................................

IMÓBILIÁRIA

........................................................

arrenda-se T 3
S/mobília. Centro
de Portimão.
Telm 967 474 989
mento elétricos, aquecimento
para o soalho, eletrodomésticos, micro-geração energia
solar, TV-HiFi, satélites, alarme,
problemas elétricos ou com o
computador. Ligue para Telm
962257669 / 964954530

282358162. Entre no verão
cuidado dos pés à cabeça.
tratamentos de rosto, unhas
de gel, pedicure, massagens.
Oferta do mês: Massagem +
pedicure + Paraffin grátis €
Francisca e Andrea

Procuramos vilas
para aluguer e venda.
Lauren (00351) 916376454
Lauren@algarvacation.com
www.algarvacation.com

hard e software
O Computador está em greve?
O especialista em hard e
software em todos os sistemas
operativos e de rede pode
ajudá-lo.Tel/Fax 289368758
Mob 914580577

Hair Beauty Wellness
Uschi Kuhn.
Vale Telheiro – Loulé. Cabelos,
beleza, cosmética, maquilhagem permanente. workshops
de maquilhagem todos os
sábados mediante marcação.
Tel 289411425

........................................................

........................................................

PROCURA-SE

........................................................

COLABORADORAS
Para trabalhar no AquaPortimão, em Quiosque de sobrancelhas. Não é necessária
experiência, a empresa fornece Curso. Contratação imediata. As interessadas devem
contactar o nº 969 722 781
ou e-mail: geral.bleem@gmail.
com

massagem ayurvédica.
www.ayurveeda.ch Massagem
tântrica: www.tantravee.ch.
Morada: 8150-059 S. B. de Alportel, Telm 914596411 vee@
ayurveeda.ch

........................................................

Podologia.
Tratamento de calos, unhas encravadas e grossas, verrugas.
Palmilhas por medida. Lagoa,
Parque Empresarial, Nr. 16.
Visitas ao domicílio. Mirjam
Seybold da Silva, podologista e
enfermeira.
Tel 282913435 Telm
916723964

Body & Soul Carvoeiro.
Rua do Barranco, Tel

Christina Butz-Markert.
massagista, Prof. Ed. Física,

........................................................

SAÚDE E BEM ESTAR

........................................................

DIVERSOS

Empregada de Casa/
companheira / Apoio
Casal Inglês residente no
Algarve (área Lagoa)
requer a tempo inteiro
pessoa/companheira para
cuidar de senhora idosa,
incluindo cozinhar
e limpeza de casa.
Deverá ter carta de
condução, 6 dias por semana.
Alojamento opcional.
Necessária alguma
experiência com
cuidado de idosos.
Referências necessárias.
Responder por e-mail para
info@algarveresident.com
citando CLASS 197825
ou por correio para Algarve
Residente PO Box 197825,
Apartado 59, 8401-901 Lagoa

1932

anuncie nos classificados
IMOBILIÁRIO
Vende-se
Compra-se
Trespassa-se
Arrenda-se

NOME

TELEFONE

MORADA

CÓDIGO POSTAL

EMPREGO
Oferece-se
Procura-se

TÍTULO

VEÍCULOS
Vende-se
Compra-se
Aluga-se
ENSINO
ANIMAIS
MENSAGENS
DIVERSOS

grátis

TEXTO

2,50 Euros

TEXTO ADICIONAL

5,00 Euros
CONTAcTO

grátis

Nº PUBLICAÇÕES

total

€

Preencha o cupão do texto em maiúsculas, deixando um espaço entre cada palavra. o cupão pode ser enviado por e-mail, por carta ou entrgue na nossa sede, acompanhado do respetivo
valor em cheque, vale de correio, numerário ou transferência bancária para o nib 0032 0187 0020 1276 4448 7 - barclays. se desejar mais do que uma publicação, indique
o número total, devendo multiplicar pelo preço unitário, ao que corresponde o valor a pagar. Grátis 1 publicação por cupão e por edição. Nº da edição canto superior direito.
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TALENTOS

«No laboratório ao meu lado, tinha a Elisabeth
Blackburn, que foi Prémio Nobel em 2009. Ou seja,
fui exposto a um grupo de pessoas incrível, do melhor
que há. Isso deu-me uma grande dose de humildade,
porque me fez perceber rapidamente que só com
trabalho é que a gente vai lá. Foi das experiências
mais importantes que eu tive para me definir».
TEXTO E FOTO José Garrancho

David Vinagre Cristina:
da biologia ao empreendedorismo
Nascido em Portimão, há 36
anos, este jovem foi para Lisboa
estudar biologia microbiana
e genética. No final do curso,
decidiu não entrar no Erasmus
e optou por um ano a fazer investigação na universidade de
Umeä, no norte da Suécia.

barlavento (b) – Como foi um
jovem a acabar uma licenciatura cair no meio de pessoas mais experientes, a fazer
mestrados e doutoramentos,
num País diferente? E qual a
sensação?
David Vinagre Cristina – O ingresso não foi difícil, porque
foi através de uma investigadora portuguesa a viver na Suécia, Fátima Pedrosa Domellöf,
cuja família me parece ser de
Portimão, que contactei e me
recebeu. Quando cheguei, vi-me rodeado de pessoas que
eram de topo, na Suécia. Muito melhores do que eu, muito
mais experientes, muito mais
velhas. Mais tarde, em S. Francisco, estive rodeado de pessoas que não só eram melhores
do que eu, como estavam entre os melhores do mundo. No
laboratório ao meu lado – e eu
tive reuniões com essa pessoa e
com esse grupo – tinha a Elisabeth Blackburn, que foi Prémio
Nobel em 2009. Ou seja, fui

exposto a um grupo de pessoas incrível, do melhor que há.
Isso deu-me uma grande dose
de humildade, porque me fez
perceber rapidamente que só
com trabalho é que a gente vai
lá. Foi das experiências mais
importantes que eu tive para
me definir. Ou tentava subir ao
nível delas, dentro do possível,
ou ficava irremediavelmente
para trás.
Regressado a Portugal, entrou
no programa Gulbenkian de
doutoramento em biomedicina, então o programa doutoral
mais conceituado no país. De
seguida, esteve durante cinco
anos na Universidade da Califórnia, em S. Francisco, a fazer
o doutoramento.
DVC - Lá, estudei genética do
envelhecimento, ou seja, quais
são os genes que estão envolvidos no envelhecimento dos
animais e como é que o conseguimos prevenir do ponto de
vista genético, porque já existem várias maneiras de prolongar a vida dos bichinhos. Tive
o privilégio de trabalhar num
laboratório muito bom, nessa
universidade.
b – E porquê o regresso a Portugal, onde existem menos
condições para fazer investigação?

DVC – Quando regressei a Portugal, foi já numa perspetiva de
não trabalhar mais em bancada. Estar ligado à ciência, que
adoro, mas não a fazer investigação. O trabalho de investigação tem uma taxa de falhanço
muito elevada. Para cada experiência que funciona, se calhar
temos nove que não funcionam,
o que é frustrante. Depois, eu
gosto de comunicar com pessoas, de influenciar pessoas e
ser influenciado por elas. E o
trabalho de laboratório é muito solitário. Passamos muito
tempo a trabalhar só para nós.
Quis ligar-me mais às empresas. E lancei uma, a Acellera
Therapeutics, que desenvolvia
um tratamento para prevenir
a rejeição dos transplantes de
fígado, sem os efeitos adversos
das terapias atuais.
O «barlavento» descobriu que
a empresa, ao longo dos seus
dois anos de existência, ganhou
vários prémios, entre eles o
BES Inovação, o prémio Jovem
Empreendedor da ANJE e um
prémio internacional o I2P, no
Texas. No entanto, fechou, ao
fim de dois anos.
b – Como é que uma empresa
que parece estar no bom caminho fecha as portas?
DVC – As empresas de investi-

gação são capital de risco. Tivemos um obstáculo técnico que
não conseguimos ultrapassar e
fomos obrigados a fechar.

b – E como é que aparece um
investigador ligado ao Governo e ao empreendedorismo?
DVC – Pouco depois de fechar a
empresa, recebi um convite do
então secretário de estado do
empreendedorismo Carlos Oliveira, e da atual secretária de
estado para a ciência, Leonor
Parreira, para vir fazer a ligação
entre as ciências e a economia,
um pouco na sequência do que
eu tinha estado a fazer anteriormente. Na linha de ação do
atual Governo, tento encontrar
maneiras de criar mais valor
económico a partir do investimento que é feito na investigação fundamental científica.
Esse tem sido o meu trabalho,
nos últimos três anos.
David Cristina foi confessando
ao «barlavento» que tem um
pouco do espírito empreendedor do seu avô, Oliveiros Cristina. Começou a descobrir essa
faceta, durante o doutoramento, tanto mais que S. Francisco,
com Silicon Valley ao lado, é
um dos principais centros de
empreendedorismo do mundo.
S. Francisco é o centro mundial
de biotecnologia, vários colegas

Licor de mel «Dom Cristina»
David Vinagre Cristina está,
neste momento, a demonstrar
os seus dotes de empreendedor, tentando salvar, com os irmãos a reboque, o licor de mel
criado pelo seu avô. O Brandymel foi uma referência do
Algarve, premiado internacio-

nalmente, do qual perderam o
nome, por um descuido que o
seu pai não conseguiu remediar, após muitos anos de litígio
judicial. Com a morte do seu
avô, Oliveiros Cristina, há trinta e dois anos, não foi renovada
a marca, por extravio da notifi-

cação. E o seu pai só se apercebeu da situação demasiado tarde, pois já tinha sido registada
por alguém estranho à família,
à firma e ao licor. O nosso interlocutor lançou uma campanha
de relações públicas, com um
vídeo a correr nas redes so-

ciais, explicando às pessoas o
que se está a passar. Ao mesmo
tempo, vai colocar o produto
no mercado, na garrafa habitual, mas sem nome, para chamar
a atenção. Na fase seguinte, o
licor de mel da família passará
a chamar-se «Dom Cristina».

começaram a formar empresas
e o nosso interlocutor foi muito
influenciado pelo ambiente.

b – Sente-se realizado nesta
função entre a investigação e
o empreendedorismo?
DVC – Sim, porque trabalho
muito com investigadores puros, que não estão preparados
para fazer a transição. Ajudá-los e ensinar-lhes quais as
preocupações que têm de ter,

como vão buscar financiamento. E o que eu gosto mais é de
fazer e não só mostrar como se
faz. Porque, segundo o discurso
político de agora, no qual me
revejo, tivemos um grande investimento sustentado na ciência, ao longo dos últimos anos,
mas os indicadores de aplicação económica têm sido muito
baixos. Logo, há que capitalizar
ao máximo as descobertas das
duas últimas décadas.
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automóveis

TEXTO Guilherme Marques

Peugeot
108
O novo 108 é a mais recente
proposta da Peugeot no
importante mercado dos
pequenos citadinos e parece que
desta vez acertaram em cheio.

Os pequenos citadinos têm
uma vantagem importante em
relação a outros carros de segmentos mais acima: não têm
necessariamente que ser bonitos. Não quer isto dizer que
possam ser feios, mas a beleza
não é um requisito fundamental. Desde que o novo Mini apareceu em 2000, um pequeno
citadino tem que ser, acima de
tudo, giro – e giro e bonito são
dois conceitos bem diferentes.
Giro pode ser uma palavra vaga
noutro contexto mas aqui não;

um pequeno citadino tem que
ser giro e, em caso de dúvida
acerca do que isso significa, é
olhar para um Mini. Caso as
dúvidas se mantenham, o que
seria estranho, então acrescente-se um Fiat 500, no mercado desde 2007 sem qualquer
alteração que não o painel de
instrumentos ter passado a ser
digital em vez de analógico. Ser
giro é, portanto, um ativo valioso e, como demonstrado pela
Mini e pela Fiat, ajuda a poupar
dinheiro, pois os carros não só

se vendem bem, como podem
manter-se em catálogo durante
mais tempo.
Logicamente, um carro
que é giro será sempre mais
feminino que masculino e nem
poderia ser de outra forma
num segmento dominado pelas senhoras: elas representam
60 por cento das vendas totais.
Sendo assim, um pequeno citadino tem que ser quase como
um cachorrinho – depois de lhe
pegarmos, temos que o levar
para casa.
O Volkswagen up! é um
excelente carro mas não é suficientemente giro e o Opel
Adam parece o filho de algo
que aconteceu entre um Mini e
um Fiat 500, mas no mau sentido. Cabe aos franceses a luta

pelo domínio do segmento e o
futuro Renault Twingo poderá
ser um forte candidato, mas
para já, o primeiro a chegar-se
à frente é o novo 108 da Peugeot. À primeira vista cumpre
todos os requisitos, pois apetece chamar-lhe Lulu e dar-lhe
biscoitos em forma de coração. Ainda para mais nesta cor
de lançamento escolhida pela
Peugeot, um tom curioso de
cor-de-rosa que, sem surpresas, lhe assenta na perfeição.
O 108 é o substituto do 107 e
um terço do programa tripartido entre a Peugeot, Citroën e
Toyota, que resulta no 108, C1
e Aygo; para mim, o Peugeot é
o mais giro – e bem distanciado dos irmãos. O 108 tem todos
os traços típicos da linguagem

estilística recente da marca
francesa, com a grelha dupla à
frente a conferir alguma agressividade – mas não muita – enquanto o enorme vidro traseiro
espelha uma vertente moderna
que funciona muito bem. No interior, a orientação mantém-se,
com um design jovem e apelativo que é sustentado por materiais de boa qualidade para o
segmento. O nosso carro vinha
equipado com um teto de abrir
elétrico, que desliza até à parte
traseira do tejadilho e que é de
série na versão top. Às voltas na
cidade ou junto ao mar, este é
um elemento que distingue claramente o 108 dos concorrentes e que o faz ganhar muitos
pontos extra.
A experiência de condução

é interessante, com o pequeno
motor de 1 litro e 68 cavalos
a dar perfeitamente conta do
recado. Muita agilidade e leveza são os pontos fortes do
Peugeot, que transmite uma
facilidade de utilização urbana
notável. Apesar disso, cumpre
sem dificuldades em autoestrada, chegando quase a tocar os
180km/h. Os 14600 euros que
a marca pede pelo nosso 108
Top Allure incluem mil euros
em extras, como ar condicionado automático, sensores de luz
ou o muito apreciado keyless
entry. De série, além do tejadilho deslizante, os passageiros
podem contar com Rádio DAB,
ligação para iPod, bancos em
pele, um ecrã de 7 polegadas,
bluetooth e jantes de 15 polegadas em liga leve. A versão
base Active custa apenas 11700
euros mas há que dizer adeus a
tudo o que mencionei atrás.
O novo Peugeot 108 não é
um carro revolucionário mas
tem muito charme e uma personalidade forte. Ao volante
é divertido e despachado e os
consumos são interessantes,
na casa dos 5 ou 6 litros numa
condução realista. Pessoalmente, acredito que pode ser um sucesso de vendas e estou seguro
que, quem o comprar, não ficará
minimamente desiludido.

Mais de 15000
imóveis do Algarve
For sale on Meravista Ref: 30796
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Barman algarvio
participa em concurso
mundial em Paris
Francisco Guerreiro
Coordenação
Francisco Guerreiro, é presidente da Associação Barmen
Barlavento Arade, Formador
de bar e F&B Manager. Tem
dedicado a sua vida ao mundo do bar e dos barmen. Participou em inúmeros concursos tendo obtido honrosas
classificações. É defensor da
aposta em formação contínua, tendo já frequentado diversos cursos sobre diferentes vertentes do mundo do
Bar. Para Francisco Guerreiro, um barman é aquele que
se dedica à preparação dos
cocktails e deve ter um elevado conhecimento acerca
do mundo das bebidas, das
suas características, da arte
de misturar os vários produtos para que se torne possível uma apresentação criativa das suas composições de
bar. Também tem participado como Júri nos mais diversos tipos de concursos relacionados com a coquetelaria.
Pertence também ao grupo
dos fundadores do mundo
do bar em Portugal.

Rui Joaquim, o barman algarvio vencedor do concurso nacional
Ultimate Monin Cup Portugal 2014, será agora o representante
português no concurso mundial que terá lugar em Paris.
Após ter ganho o Ultimate Monin Cup Portugal 2014, que se
realizou a 16 de outubro, na
Garrafeira Soares, no recém-inaugurado Mixology & Education Studio, em Albufeira, o
algarvio ficou selecionado para
ir à capital francesa disputar o
título mundial.
A iniciativa portuguesa
teve a organização da Garrafeira Soares, representante dos
produtos Monin em Portugal
e a colaboração técnica da Associação Barmen do Algarve.
Neste evento participaram 14
barmen, selecionados pela organização, com a idade até aos
27 anos, oriundos de vários bares e unidades hoteleiras a nível
nacional.
Os participantes tiveram
que elaborar e apresentar perante os júris técnico e degusta-

bufeira), Tiago Guerreiro (Epic
Sana Algarve, Albufeira), Filipe
Sustelo (Escola de Hotelaria e
Turismo de Portimão), Tiago
Laginha (formador no IEFP
de Portimão), Ionut Mqateica
(Emotions Bar, Olhão), Bruno
Barros (Casino de Lisboa), Cassiano Palma (Grande Real Santa
Eulalia Resort & Spa), Carlos Silva (Restaurante Stop, Lagoa) e
Miguel Lopes (Conrad Algarve,
Almancil).
O vencedor vai assim representar Portugal a Paris, no
concurso mundial Ultimate Monin Cup 2014, onde participam
representantes de mais de 70
países. Neste evento algarvio,
a Garrafeira Soares e a Monin,
promoveram uma oportunidade única de valorização pessoal
e profissional, bem como, de
troca de ideias e saberes acerca
do Bartending.

dor, composto por profissionais
de referência no mundo bar,
dois cocktails, um com álcool e
outro sem álcool, sendo obrigatória a utilização de um produto
Monin no mínimo em cada cocktail.
Os concorrentes deram largas à sua criatividade e técnica
na elaboração e decoração das
composições de bar, surpreendendo o júri e os presentes.
Assim, o primeiro classificado
foi Rui Joaquim, do Moon Bar/
Restaurante, Vila Sol, Algarve,
seguindo-se Wilson Pires, do
Conrad Algarve, Almancil, e Miguel Belo, Lisboa.
Entre os participantes
encontravam-se ainda Tiago
Rocha (Corinthia Hotel Lisboa), Martim Baeta (Lounge D
no Casino do Estoril), Telmo de
Almeida (Epic Sana Algarve, Al-

Barmen portugueses
são finalistas
no «Putting Pen
to Shaker 2014»
Os barmen João Severino, Honório Oliveira, Carlos
Santiago vão participar, em representação de
Portugal, na final do concurso europeu de cocktails
«Putting Pen to Shaker 2014», que se realiza em
Londres, na próxima terça-feira, dia 4 de novembro.

Cada um se inspirou numa obra
literária para criar um cocktail
que levará a criação portuguesa a Londres. Assim, João Severino, barman na Vila Vita Parc,
em Armação de Pera, apresentará o cocktail Love Letter,
inspirada no livro «Message in

a bottle», de Nicholas Sparks,
enquanto Honório Oliveira,
bar manager, do Hotel Sofitel,
em Lisboa, criou o cocktail The
Green Light, inspirado na obra
de F. Scott Fitzgerald «The Great Gatsby». Carlos Santiago,
barman do Pub Bonaparte, no

Porto, tentará arrebatar o concurso com o cocktail Dellirium,
que foi inspirado na obra literária «Rum Diary» (Diário a Rum)
de Hunter S. Thompson.
Os barmen portugueses
vão ter a oportunidade de participar num concurso inovador,

onde podem dar largas à sua
criatividade e profissionalismo na elaboração dos seus
cocktails, bem como partilhar
com os outros barmen presentes os seus conhecimentos,
competências e técnicas na
preparação e decoração das
suas criações.
O desafio proposto aos participantes é a apresentação de
um cocktail de autor, sendo o

nome da bebida o de uma personalidade. A ideia é inspirarem-se num livro de ficção, histórico, cómico ou biográfico da
sua eleição e relacioná-lo com
criatividade ao cocktail.
A organização fica a cargo da empresa inglesa «The
Poshmakers», que promoveu
os concursos de cocktails «Putting Pen to Shaker 2014» em
vários países europeus. No caso

de Portugal, para este evento a
Associação Barmen Barlavento
Arade foi escolhida para ser a
parceira na organização, com a
realização de três fases, uma no
Algarve, outra no Porto e mais
uma edição em Lisboa.
Esta é uma ação que visa
a valorização profissional dos
barmen, bem como a qualidade
dos serviços no mundo do bar
rumo à excelência.
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Alcoutim prepara
feira da perdiz
O concelho de Alcoutim prepara-se para receber a VII Feira da Perdiz
que terá lugar no Pavilhão Desportivo Municipal, em Martim Longo,
nos dias 8 e 9 de novembro.
Visando a promoção das condições cinegéticas do concelho, o evento é organizado
pelo Município de Alcoutim e
tem entrada gratuita.
A abertura oficial está
marcada para dia 8, sábado,
às 10h00. Antes disso, terão
lugar, fora do recinto da feira,
a Taça de Portugal de Caça
Prática, pelas 7h00, e uma
Caçada aos Coelhos, com início marcado para as 8h00. A

primeira destas atividades
decorrerá na Zona de Caça
Associativa de Castelhanos e
Laborato e na Zona de Caça
da Associação de Caçadores
de Medronhais, já a Caçada
aos Coelhos terá lugar na
Zona de Caça Turística de Pereiro.
O certame vai contar com
a presença de stands de empresas e associações do setor,
exposições de espécies cine-

géticas, concursos de cães,
demonstrações de caça com
cães de parar, falcoaria, artesanato, gastronomia regional
e algumas atividades radicais
dirigidas aos mais novos.
A animação musical estará a cargo de Ivete Mangalho e Rolinhas e o grupo de
musica popular portuguesa
Arco da Velha. Destaque ainda para a apresentação pelas
20h00 de dia 8, do segundo

Festival Gastronómico do
Concelho de Alcoutim durante a qual decorrerá um show
cooking.
Para além da animação e
convívio, a feira vai ser palco
de momentos de esclarecimentos e debates com dois
colóquios subordinados aos
temas «A nova variedade da

doença hemorrágica viral
e a crise do coelho bravo» e
«A caça em áreas protegidas
e classificadas», agendados
para o dia 8, pelas 11h30.
Refira-se que o nome
da feira, dedicada à caça em
geral, deve-se ao facto de a
perdiz vermelha, uma das
mais importantes espécies

cinegéticas da nossa fauna e
muito cobiçada pelos caçadores, ser particularmente
comum nesta região apesar
de ter sofrido um marcado
declínio na Península Ibérica.
Em Alcoutim não é raro sermos surpreendidos por um
bando de perdizes vermelhas
a atravessar a estrada.

Feira de Natal solidária
em Vale do Lobo
Vale do Lobo prepara-se para
receber a 5ª edição da sua
tradicional Feira de Natal,
no espaço do Auditorium do
resort, no sábado, dia 6 de
dezembro entre as 11h00 e
as 17h00. Este evento festivo
incluirá uma área principal
de exposição, bem como muito entretenimento e música
ao vivo para toda a família ao
longo do dia.
Esta Feira de Natal, com
entrada livre, permitirá angariar fundos que revertem
para uma das mais importantes Associações de caridade
da região, a Wolf Valley Charity Fund, que desempenha
um papel determinante em
prol da comunidade local
mais carenciada.

O evento conjuga uma
criteriosa selecção de expositores com diversos produtos,
comidas e bebidas da região,
permitindo aos visitantes
realizar as tradicionais compras dos presentes de Natal,
como desfrutar de um acolhedor ambiente natalício,
deliciando-se com as propostas e iguarias gastronómicas
igualmente disponíveis!
As crianças podem divertir-se no insuflável e aproveitar as actividades de entretenimento infantil pela Oficina
de Sonhos com modelagem
de balões, pinturas faciais e
muitas outras surpresas.
Nas edições anteriores
o evento revelou um grande sucesso prometendo este

ano superar todas as expectativas, tendo em atenção o
interesse registado até ao
momento por parte de potenciais expositores no certame,
prevendo-se uma ampla variedade de stands, com novas
e originais soluções para os
presentes de Natal.
Apesar de o número de
expositores ser limitado, é
ainda possível a empresas locais ou individuais participar
nesta Feira de Natal de Vale
do Lobo. Para mais informações sobre o evento ou para
solicitar uma inscrição como
expositor, contacte o Departamento de Marketing: Tel.
289 353 261, E-mail marketing@vdl.pt ou visite o website www.valedolobo.com .
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André Bandeira
no Festival de Órgão

01

No sábado, 1 de novembro, a
abrir o VII Festival de Órgão –
Faro 2014, estará o jovem organista André Bandeira nos
teclados, pedais e registos do
órgão da Igreja do Carmo.
André Bandeira iniciou a
........................................................

ALBUFEIRA

Câmara_289 599 500
GNR_289 590 790
GNR Fiscal_289 589 363
Bombeiros_289 586 333
Centro Saúde_289 598 400
........................................................

LIVRO
Sábado, dia 1, às 16h00, na Biblioteca Municipal, apresentação do livro «Nascer e Crescer Vegetariano», de Vera Belchior.
MERCADOS
Sábado, dia 1, às 8h00, no Pé da
Cruz, em Paderne e na terça-feira, dia 4, às 8h00, nos Caliços, realizam-se mercados tradicionais.
VELHARIAS
Domingo, dia 2, às 8h00, nos
Olhos de Água, realiza-se uma
feira de velharias.
TEATRO
Terça-feira, dia 4, às 10h30, no
auditório municipal a ACTA –
A Companhia de teatro do Algarve leva à cena a peça «As
Cartas Ridículas do Senhor
Fernando e os Suspiros Líricos
da Menina Ofélia».
ALGARVE ANTIGO
Pode visitar até ao dia 30 de
novembro, no Museu Municipal de Arqueologia, a exposição «O Algarve de George
Landmann»: reproduções das
pinturas de Landmann, onde
se podem observar imagens
do Barlavento e Algarve Central no século XIX, captadas
por um estrangeiro viajado e
curioso.
........................................................

ALCOUTIM

Câmara_281 540 500
GNR_281 546 208
Bombeiros_281 540 450
Centro Saúde_281 540 140
........................................................

sua formação no Curso de Música Sacra da Diocese do Porto e, mais tarde, no Conservatório de Música do Porto. Concluiu em 2008 a Licenciatura
em Música da Universidade de
Aveiro, terminando com a clas-

sificação máxima a disciplina
de Órgão.
Como solista tem realizado concertos por todo o Norte
e Centro do país. Desde 2010,
é professor de órgão, acompanhamento e improvisação no

Conservatório de Música do
Porto. É organista na Igreja de
Cedofeita (Porto).
O VII Festival de Órgão
– Faro 2014 é co-organizado
pela Associação Cultural Música XXI e Direção Regional de

Cultura do Algarve, em parceria com o Município de Faro, o
Consulado Honorário da República Checa em Faro, a Fundação INATEL, a ALGAR, o Hotel
Faro e a Região de Turismo do
Algarve.

PINTURA
Até dia 28, na Casa dos Condes,
Biblioteca Municipal, pode visitar a exposição de pintura da
autoria de Rogério Neves.
EXPOSIÇÃO
A exposição permanente «Bonecas da Flor da Agulha» pode
ser visitada no Centro de Artes
e Ofícios, de segunda a sexta-feira entre as 8h30 e as 17h30.

de novembro, uma mostra de
cartoon sobre o tema «Exploração e direitos dos trabalhadores – olhar crítico a traço de
humor».
PINTURA
Pode visitar até ao dia 30 de
novembro, na galeria da Junta de Freguesia de Odeceixe, a
exposição de pintura de Almerindo.

Câmara_282 990 010
GNR_282 998 130
GNR Fiscal_282 998 469
Bombeiros_282 990 140
Centro Saúde_282 990 200
........................................................

Câmara_281 510 740
GNR_281 531 004
Centro Saúde_281 530 100
........................................................

NOITE DAS BRUXAS
Sexta-feira, dia 31, às 20h00,
no Centro de Ciência Viva do
Algarve é noite de bruxas e das
criaturas mágicas.
CORRIDA HALLOWEEN
Sexta-feira, dia 31, às 20h00,
com ponto de encontro na bancada nascente do Estádio Algarve, dá-se início à Corrida
Halloween.
CONCERTO
Marta Pereira da Costa, primeira e única guitarrista do
fado, em concerto no dia 1, às
21h00, no Teatro Lethes.
FILME
Sexta-feira, dia 31, às 21h30,
na Bibliopteca Municipal,
apresentação do filme francês
do mês «D’Amour et d’eau fraiche».
MÚSICA
Sábado, dia 1, às 22h00, no
Clun Farense, espetáculo com
The Journeymen - Música Contry/ Folk.
FESTIVAL DE ÓRGÃO
Sábado, dia 1, às 21h30, na
Igreja do Carmo, tem lugar o
Festival de Órgão de Faro con
André Bandeira.
TEATRO
Sábado, dia 1, às 21h30, no Teatro das Figuras, espetáculo
teatral «V em Contra Teatro
- Dr. Jekyll & Mr. Hyde» pela
Companhia Chapitô.
FEIRA
Sábado, dia 1, às 11h00, na
Pousada do Palácio de Estoi e
jardins, realiza-se uma feira de
jardinagem mediterrânica.
FADO
Domingo, dia 2, às 21h00, no
Conservatório Regional do Algarve, realiza-se a grande final do 2º Concurso de Fados
do CASA - Centro de Apoio ao
Sem-Abrigo.
VELHARIAS
Domingo, dia 2, às 8h00, em
Montenegro, realiza-se uma
feira de velharias.

SEMINÁRIO
Quarta-feira, dia 5, no auditório da DRAP Algarve no Patacão, tem lugar um seminário
sobre o «Uso sustentável dos
produtos fitofarmacêuticos».
POESIA
A Biblioteca Municipal de Faro
tem patente no primeiro piso
uma exposição sobre os objetos pessoais e condecorações,
doados pelo poeta António Ramos Rosa, que pode ser visitada até dia 31, no âmbito da celebração dos 90 anos do seu
nascimento.
EXPOSIÇÃO
O Teatro das Figuras tem patente a mostra «Relevos» do
artista plástico Manuel Baptista, constituída por um conjunto de obras realizadas com
recortes de tecidos, até 31 de
dezembro.
EXPOSIÇÃO
Vai estar patente até ao dia 7
de dezembro, na Galeria Trem,
a exposição «Manuel Batista a preto e branco».

........................................................

ALJEZUR

VELHARIAS
Domingo, dia 2, às 9h00, na escola primária dos Vales, realiza-se uma feira de velharias.
PATRIMÓNIO
Até ao dia 31, na sede da Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico
de Aljezur, está patente a exposição «A Expansão da Igreja
Nova - do séc. XIX ao séc. XXI».
APOEMA CALHEIROS
Podem ser visitadas, até ao
dia 31, as exposições das fotografias de Apoema Calheiros em Aljezur. Na Galeria Espaço + está patente a exposição «A Odisseia de Mestre Joaquim Carneiro». Na Galeria
de Exposições Temporárias da
Junta de Freguesia de Odeceixe e no Museu do Mar e da Terra na Carrapateira, estão presentes as exposições «20/50»
e «TPM».
PABLO PICASSO
Vai estar patente até ao dia
21 de novembro, no Espaço +,
a exposição fotodocumental
«Estudos de Guernica de Pablo
Picasso».
CARTOON
O Espaço+ recebe, até dia 22

........................................................

CASTRO MARIM

TERAPIA DA FALA
Sexta-feira, dia 31, às 19h00,
na Biblioteca Municipal, realiza-se uma sessão de esclarecimento sobre a terapia da fala.
FESTA DA SAFRA
Sexta-feira, dia 31, às 18h00,
na Casa do Sal, realiza-se o I
Convívio da Safra do Sal.
GINÁSTICA
A Câmara Municipal já está a
promover aulas de ginástica
gratuitas em Castro Marim,
que decorrem às segundas e
sextas feiras, no Pavilhão Municipal José Guilhermino. Em
Altura, estas têm lugar no Centro Escolar, às terças e quintas
feiras. Esta iniciativa que está
integrada no programa «Laboratório de Atividade Física».
........................................................

FARO

Câmara_289 870 870
GNR_289 887 603
PSP_289 899 899
PJ_289 884 500
Bombeiros M._289 888 000
Bombeiros V._289 803 066
Centro Saúde_289 830 300
Hospital_289 891 100
Capitania_289 894 994
........................................................

........................................................

LAGOA

Câmara_282 380 400
GNR_282 380 190
GNR Fiscal_282 357 705
Bombeiros_282 352 888
Centro Saúde_282 340 370
........................................................

PALESTRA
Quinta-feira, dia 30, às 18h30,
na Biblioteca Municipal, palestra sobre produção alimentar e hortas comunitárias, com
a presença de Nuno Macho e
José Vieira.
TERTÚLIA
Quinta-feira, dia 30, às 21h30,
na Biblioteca Municipal, tertúlia e apresentação do livro
«O Algarve tal como o destruímos», de Fernando Silva Grade.

GUITARRA
Domingo, dia 2, às 18h00, na
Igreja de Porches, mais uma
sessão do Festival de Guitarra de Lagoa com o concerto do
grupo Ensemble Armilar.
DANÇA ORIENTAL
Domingo, dia 2, às 21h00, no
Auditório Municipal, espetáculo de dança oriental «A
magia das 1001 noites», pela
Ideias do Levante.
GEOLOGIA
A mostra intitulada «História
Geológica da Nossa Costa» estará no Arquivo Municipal, até
31 de dezembro.
EXPOSIÇÃO
«O Mar e as Artes» é a mostra
que estará patente até 15 de janeiro, no Convento de S. José.
........................................................

LAGOS

Câmara_282 780 900
GNR_282 770 010
PSP_282 780 240
Bombeiros_282 770 790
Centro Saúde_282 780 000
Hospital_282 770 100
Pol. Marítima_282 767 983
Capitania_282 788 464
........................................................

FADO
Sábado, dia 1, às 21h30, no
Centro Cultural, espetáculo
musical imtitulado «Fado Jovem».
COROS
A Associação do Grupo Coral
de Lagos promove dias 1 e 2 de
novembro, o 3º Ciclo de Encontros Corais em Terras do Infante, que integra o XIV Encontro de Coros Juvenis em Lagos
e o XXXVIII Festival de Coros
do Algarve, no Centro Cultural de Lagos.
VELHARIAS
Dia 2, às 8h00, no parque de
estacionamento do complexo desportivo, tem lugar mais
uma feira de velharias.
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Cinemas

........................................................

GUIA CINEPLACE
T_289 561 575

........................................................

SALA 1 – Os Monstros
das Caixas (M/06) Sessões:
(2D) 17.30; (3D) 15.20; 19.40
(diário); 13.10 (2D) (sáb. e
dom.)
Getúlio
(M/12) Sessões:
21.50 (diário); 00.00 (6ª e sáb.)
SALA 2 – Tartarugas Ninja:
Heróis Mutantes (M/12)
Sessões:(2D) 15.10; 17.20;
21.40; (3D) 19.30 (diário);
(3D) 23.55 (6ª e sáb.); 13.00
(sáb. e dom.)
SALA 3 – Dei-te o Melhor
de Mim (M/12) Sessões:
16.10; 18.40; 21.30 (diário);
13.40 (sáb. e dom.); 23.55 (6ª
e sáb.)
SALA 4 – Mau Mau Maria
(M/12) Sessões: 15.50; 18.10;
21.20 (diário); 23.40 (6ª e
sáb.); 13.30 (sáb. e dom.)
SALA 5 – Matem o
Mensageiro (M/12) Sessões:
15.00; 19.20 (diário); 23.45 (6ª
e sáb.)
Com Todas as Nossas Forças
(M/12) Sessões: 17.20; 21.40
(diário); 13.00 (sáb. e dom.)
SALA 6 – 7º Anão: O
Pequeno Herói
(M/6)
Sessão: 14.00 (sáb. e dom.)
Drácula:
A
História
Desconhecida
(M/14)
Sessões: 16.00; 18.00; 20.00;
22.00 (diário); 00.00 (6ª e
sáb.)
SALA 7 – Annabelle (M/16)
Sessões: 15.30; 17.40; 19.50;
22.00 (diariamente); 00.05 (6ª
e sáb.); 13,20 (sáb. e dom.)
SALA 8 – A Fúria (M/14)
Sessões: 16.10;18.50; 21.30
(diário); 00.10 (6ª e sáb.);
13.30 (sáb. e dom.)
SALA 9 – Em Parte Incerta
(M/12) Sessões: 18.20 (diário);
00.15 (6ª e sáb.); 12.40 (sáb. e
dom.)
O Juiz
(M/14) Sessões:
15.30; 21.20 (diário)
........................................................

LAGOS Algarcine
T_282762940

........................................................

SALA 1
– Tartarugas
Ninja: Heróis Mutantes
(M/12) Sessões: 14.45; 19.00;
21.30 (diário)
Um Santo Vizinho (M/12)
Sessão: 17.00 (diário)
SALA 2 – Monstros das
Caixas (M/6) Sessão: 14.50
(diário)
Dei-te o Melhor de Mim
(M/12) Sessões: 16.45; 19.00;
21.30 (diário)

.......................................................

olhão RIA SHOPPING
T_289703332

.......................................................

SALA 1
– Tartarugas
Ninja: Heróis Mutantes
(M/12) Sessões: 15.15; 17.15;
21.30 (diário)
AnnaBelle (M/12) Sessões:
19.15 (diário); 23.30 (6ª e sáb.)
7º Anão: O Pequeno Herói
(M/6) Sessões: 13.00 (sáb.);
10.30 (dom.)
SALA 2 – Os Monstros das
Caixas VP (M/6) Sessões:
15.15; 19.30; 19.15; 21.30
(dia); 13.15; 17.15 (sáb.); 10.30;
13.15; 17.15 (dom.); 23.15 (6ª e
sáb.)
Dei-te o Melhor de Mim
(M/16) Sessões: 15.15; 17.15;
21.30 (dia); 19.15 (sáb. e
dom.); 23.30 (6ª e sáb.)
.......................................................

PORTIMÃO CINEMAS

ALGARCINE T_282411888
........................................................

SALA 1 – Tartarugas Ninja:
Heróis Mutantes
(M/12)
Sessões: 15.00; 17.00; 19.00;
21.30 (diário); 15.30; 17.30;
19.30; 21.30 ( sáb. e dom.)
Fúria (M/14) Sessão: 00.00
(6ª e sáb.)
7º Anão: O Pequeno Heroi
(M/6) Sessões: 13.50 (sáb. e
dom.)
SALA 2 – Fúria (M/16)
Sessão: 15.00; 17.30; 21.45
(dia); 00.00 (6ª e sáb.)
Monstros das Caixas (M/6)
Sessão: 20.00 (dia); 13.50;
15.30; 20.00 (sáb. e dom.)
Anabelle (M/16) Sessão:
00.00 (6ª e sáb.)
Fúria (M/14) Sessões: 17.30;
21.45 (sáb. e dom.)
........................................................

PORTIMÃO Continente

CINEPLACE T_282 070 101
........................................................

SALA 1
– Tartarugas
Ninja: Heróis Mutantes
(M/12) Sessões: (2D) 17.10;
21.30 (dia); 12.50 (sáb. e
dom.); (3D) 15.00; 19.20 (dia);

23.40 (6ª e sáb.)
SALA
2 – Drácula: A
História
Desconhecida
(M/14) Sessões: 18.00; 20.00;
22.00 (dia); 00.00 (6ª e sáb.);
13.50 (sáb. e dom.)
Getúlio (M/12) Sessão; 15.50
(diário)
SALA 3 – Os Monstros das
Caixas (M/6) Sessões: 15.20;
17.30; 19.40 (dia); 13.10 (sáb.
e dom.)
O Caminho Entre o Bem e
o Mal (M/16) Sessões: 21.50
(dia); 00.20 (6ª e sáb.)
SALA 4 – O Juiz (M/14)
Sessões: 15.40; 21.20 (dia)
The
Equalizer:
Sem
Misericórdia
(M/16)
Sessões: 18.30(diário); 00.10
(6ª e sáb.); 13.00 (sáb. e dom.)
SALA 5 – Mau Mau Maria
(M/) Sessões: 14.30; 16.50;
19.10; 21.40 (dia); 00.00 (6ª e
sáb.)
SALA 6 – Fúria (M/14)
Sessões: 13.20 (sáb. e dom.),
16.00; 18.40; 21.30 (dia);
00.20 (sáb. e dom.)
........................................................

TAVIRA
CINEMAS NOS
........................................................

SALA 1 – Tartarugas Ninja:
Heróis Mutantes (M/12)
Sessões: (2D) 15.50; 18.10
(dia); 13.30 (sáb. e dom.); (3D)
21.10 (dia); 23.40 (6ª e sáb.)
SALA 2 –Mau Mau Maria
(M/) Sessões: 15.20; 18.00;
21.30 (dia); 23.50 (6ª e sáb.);
13.00 (sáb. e dom.)
SALA 3 – Monstro das
Caixas (M/6) Sessões: 11.00
(dom.); 13.10 (sáb. e dom.);
16.00; 18.40 (diário)
Em Parte Incerta (M/16)
Sessões: 21.00(diário); 00.05
(6ª e sáb.)
SALA 4 – Fúria (M/14)
Sessões: 1540; 18.30; 21.20
(dia); 00.10 (6ª e sáb.); 12.50
(sáb. e dom.)
SALA 5 – Drácula: A
História
Desconhecida
(M/14) Sessão: 15.30; 18.20;
21.05 (diário); 23.30 (6ª e
sáb.); 13.20 (sáb. e dom.)

EXPOSIÇÃO
Inauguram no Centro Cultural de Lagos, dia 27, duas exposições de Catarina Cardoso
«Ilustrações Originais do Livro - PORTUGAL, lugares ilustrados/ illustrated places» e
«Impermanências», bem como
«Gentes de Outros Tempos»,
uma exposição de fotografia coordenada por Francisco
Castelo, responsável pela Fototeca Municipal.
CARTOGRAFIA
«Explorando os Fundos Marinhos da Europa» é um projeto da MeshAtlantic, que mostra a cartografia dos habitats e
da biodiversidade marinha na
Costa Atlântica Europeia, até
dia 30 de novembro, no Centro
de Ciência Viva de Lagos.
FOTOGRAFIA
A Fortaleza Ponta da Bandeira foi o local escolhido para
acolher a exposição foto-documental «Lagos, Uma Cidade
ao Encontro da sua História – o
antes e o depois da construção
da Avenida dos Descobrimentos», até 30 de dezembro.
........................................................

LOULÉ

Câmara_289 400 600
GNR_289 410 490
GNR Fiscal_289 314 174
Bombeiros_289 400 560
Centro Saúde_289 416 513
........................................................

CONFERÊNCIA
Quinta-feira, dia 30, às 21h30,
no Salão Nobre dos Paços do
Concelho, conferência com
José Reis sobre «Para que serve um país pobre? Economia e
política da inquietação».
CONCERTO
Sexta-feira, dia 31, às 16h00,
no Castelo de Loulé, concerto
com o TRio de Cordas da Orquestra Clássico do Sul que interpretam obras de Haydn, Beethoven e Schubert.
DIAS DAS BRUXAS
Sexta-feira, dia 31, às 15h00,
no Quinta Shopping, em Almancil, comemora-se o Dia das
Bruxas com animação divertida e atividades arrepiantes,
surpresas e muito mais.
MERCADOS
Sábado, dia 1, às 8h00, na Rua
25 de Abril, em Benafim, e no
domingo, dia 2, às 8h00, junto
à escola C+S, em Almancil, realizam-se mercados tradicionais.
MERCADINHO
Domingo, dia 2, às 8h00, em
salir, realiza-se um mercadinho da horta.
VELHARIAS
Domingo, dia 2, às 8h00, perto do Largo da Igreja, em Boliqueime, realiza-se uma feira
de velharias.
ASMAL
No Cerro da Vila - Lusort em
Vilamoura, vai estar paten-

te até ao final de novembro a
exposição «Recriando a nossa
Herança», resultante dos trabalhos dos membros da ASMAL.
EXPOSIÇÃO
Até ao dia 28 de novembro, o
Arquivo Municipal recebe a
exposição «A escola da nossa
memória», que pretende recriar as escolas primárias do
Estado Novo.
SEMINÁRIO
O Projeto Querença organiza,
em Querença, nos dias 1 e 2 de
novembro, um seminário onde
se irão debater os temas da cal
e do barro como recursos naturais do território, com possibilidade de serem transformados em produtos de interesse
cultural e turístico.
GERVÁSIO
Na Galeria de Arte Vale do
Lobo estpatente atao dia 3 de
novembro, uma exposição de
pintura do artista Gervásio.
........................................................

MONCHIQUE

Câmara_282 910 200
GNR_282 912 629
Bombeiros_282 912 115
Centro Saúde_282 910 100
........................................................

FESTA DA CASTANHA
Sábado, dia 1, às 15h00, junto
à Casa do Povo de Marmelete,
realiza-se a XXI Edição da Festa da Castanha. Para além dos
tradicionais magustos de castanhas, há sabores da região e
muita animação a cargo de Jorge Guerreiro e as suas bailarinas e do Ritmo Jovem.
PINTURA
Pode visitar, na Galeria St. António, a exposição de pintura e
escultura «Viagem Interior»,
da autoria de António Artur
Ferreira e José Maurício.
FEIRA
Realiza-se no 2ª e 4º domingo
de cada mês a feira dos produtos locais «Feira da Terra», no
centro da vila. Os visitantes
podem encontrar os enchidos
tradicionais, o mólhe, a morcela, a farinheira, o chouriço.
EXPOSIÇÃO
Luca Brigitte Dexheimer com
uma exposição de pintura
na Galeria da Porca Preta. A
mostra poderá ser visitada até
22 de novembro.
........................................................

OLHÃO

Câmara_289 700 100
GNR_289 790 010
PSP_289 710 770
Bombeiros_289 710 000
Capitania_289 714 665
Centro Saúde_289 700 260
........................................................

MERCADO
Domingo, dia 2, às 8h00, no
Largo do mercado, junto ao
campo de futebol da Torrinha,

em Moncarapacho, realiza-ee
um mercado tradicional.
FOTOGRAFIA
A Junta de Freguesia do Pechão
acolhe a exposição de fotografia «O lado mágico da água», da
autoria de Rosinda Vargues.

........................................................

PORTIMÃO

Câmara_282 470 700
GNR_282 420 750
PSP_282 417 717
PJ_282 405 400
Bombeiros_282 420 130
Hospital_282 450 300
Pol. Marítima_282 417 714
Capitania_282 424 777
.......................................................

CONVERSA
Sexta-feira, dia 31, às 18h30,
no Café Concerto do TEMPO,
acontece «Há Conversa Com...»
Daniel Proença de Carvalho,
que vai abordar o atual estado
da Justiça em Portugal.
ENCONTROS
Sexta-feira, dia 31, às 19h00,
na Casa Manuel Teixeira Gomes, sessão de Encontros de
Outono ICOM POrtugal - «Museus Gestão: Novas Pontes
para a Sociedade». Entrada livre.
TERTÚLIA
Sábado, dia 1, às 16h00, no
Centro Bahá’í de Portimão,
na Rua Agosto Azul, na Praia
da Rocha, tertúlia com o Dr.
Shakib Shahidian sobre a «Liberdade para viver».
VELHARIAS
Sábado, dia 1, às 8h00, na zona
ribeirinha de Alvor, realiza-se
uma feira de velharias.
MÚSICA
«Cuatro Días de Mayo», com
Patxi Andion, terá lugar no
Grande Auditório do Teatro
Municipal de Portimão, no dia
2 de novembro, às 21h30.
FOTOGRAFIA
Com inauguração dia 5, na
Casa Manuel teixeira Gomes,
vai estar patente até ao dia 28
a exposição de fotografia «Portimão escondido», da autoria
de Michel Januário.
PINTURA
Até ao dia 31, na Casa Manuel
Teixeira Gomes, pode visitar a
exposição de pintura «Perspetivas», por José Calado.
EMARP
Está patente até ao dia 21 de
novembro , no hall de entrada
da EMARP, a exposição de esculturas «Sensualidades», de
Eugene Spriet.
EXPOSIÇÕES
Estão patentes, no Museu de
Portimão, as exposições «O
Mediterrâneo aqui tão perto»
e «Da terra e do mar», coletiva
de artistas plásticos residentes em Portimão.

BLOCO NOTAS
FARMÁCIAS

Proença de Carvalho
em Portimão
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S. B. ALPORTEL

Câmara_289 840 000
GNR_289 840 800
Bombeiros_289 842 666
Centro Saúde_289 840 440
........................................................

BTT
Domingo, dia 2, às 9h00, numa
organização do Bike Clube S.
Bras, decorre a 12ª BTT Extreme S. Brás.
PATRIMÓNIO
Até ao final de novembro, no
espaço público, pode apreciar
«Património Construído», uma
exposição de 12 painéis informativos sobre os mais emblemáticos edifícios da história
são-brasense.
EXPOSIÇÃO
Pode visitar durante o mês
de movembro, na Galeria Municipal, a exposição de pintura «Temporada». de Bem Helmink.
HISTÓRIA
Está aberta, até 2 de novembro, a exposição «São Brás de
Alportel 1914», no Centro Museológico.
PINTURA
Vai estar patente até ao dia
3 de novembro, no Museu do
Trajo, a exposição «Retrospectiva de pintura de Fonseca
Martins».
........................................................

SILVES

Câmara_282 440 800
GNR_282 442 414
Bombeiros_282 442 411
Centro Saúde_282 440 020
........................................................

PSICOLOGIA FORENSE
sexta-feira, dia 31, entre as
14h30 e as 17h00, na Bibliopteca Municipal, apresentação
do livro «Casos Práticos em
Psicologia Forense: enquadramento legal e avaliação peri-

Integrado no ciclo de conferências «Há Conversa Com…»,
o advogado Daniel Proença de
Carvalho vai abordar o atual
estado da Justiça em Portugal,
num encontro agendado para
as 18h30 do dia 31 de outubro
e que decorrerá no Café Con-

certo do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão. Magistrado do Ministério Público entre 1965 e 1967 , Proença de
Carvalho foi admitido na Ordem dos Advogados em 1968
, tendo sido nomeado em 1978
ministro da Comunicação So-

cial», de Rute Agulhas e Alexandra Anciães, seguida de um
workshop sobre a mesma temática.
MÚSICA
Sábado, dia 1, às 21H30, no Teatro Mascarenhas Gregório,
apresentação de curtas-metragens mudas do realizador
George Meliès musicadas ao
vivo.
VELHARIAS
Sábado, dia 1, às 8h00, no Largo da Várzea no Algoz, realiza-se uma deira de velharias.
EXPOSIÇÃO
Vai estar patente no Museu
Municipal de arqueologia durante o mês de novembro, a exposição «O quotidiano de Silves entre conquistas (11891191)».
FOTOGRAFIA
Pode visitar durante o mês de
novembro, na Biblioteca Municipal, a exposição fotográfica «A Arte do Yoga», de Silvia
Duarte.

claustros do Convento do Carmo, tem lugar o evento Halloween – Dueto interdisciplinar por Josué Nunes (guitarra clássica) e Vinicius Almada
(visuais).
PROVÉRBIOS
Entre os dias 2 e 7, no Hotel
Porta Nova e Hotel Vila Galé
tavira, realiza-se o 8º Colóquio
Interdisciplinar sobre Provérbios.
CONCERTO
Terça-feira, dia 4, às 19h30, na
Igreja da Misericórdia, realiza-se um concerto outonal de
piano.
EXPOSIÇÃO
Durante o mês de novembro
pode visitar na Casa do Despacho da Igreja da Misericórdia, a
exposição «Passeio pela história de Portugal através do figurino militar».
DIETA MEDITERRÂNICA
Uma exposição que responde
às principais questões sobre o
tema está patente até 31 de dezembro, no Museu Municipal.
FOTOGRAFIA
Vai estar patente até ao dia 9
de janeiro, no Museu Municipal
- Núcleo Islâmico, a exposição
fotográfica «2» de João Serrão
e Jorge Branco.

........................................................

TAVIRA

Câmara_281 320 500
GNR_281 329 030
PSP_281 322 022
Bombeiros_281 322 122
Centro Saúde_281 329 000
Pol. Marítima_281 321 777
Capitania_281 322 438
........................................................

HALLOWEEN
O Centro de Ciência Viva de Tavira já está a preparar a maior
festa da noite das bruxas com
surpresas medonhas. Com inscrições limitadas, o evento tem
lugar dia 31.
ENCONTRO
Sábado, dia 1, no Parque de
Feiras e Exposições, realiza-se
o evento Renegados Rock Biker Fest.
DUETO
Sábado, dia 1, às 18h00, nos

........................................................

VILA DO BISPO

Câmara - 282 630 600
GNR - 282 630 010
Bombeiros - 282 639 285
Centro Saúde - 282 639 179
........................................................

MERCADOS
Segunda-feira, dia 3, às 8h00,
na Rua das Flores ,em barão de
São Miguel, na terça-feira, dia
4, às 9h00, no centro da povboação de Budens e na quarta-feira, dia 5, às 8h00, em frente
à escola primária da raposeira, realizam-se mercados tradicionais.

cial do IV Governo Constitucional e presidente do conselho de administração da RTP
, no ano seguinte. Como advogado, participou em vários
processos mediáticos da justiça portuguesa.

EXPOSIÇÃO
O Forte do Beliche, em Sagres,
recebe a exposição intitulada «Kick in the Eye», até 30 de
novembro. Da autoria de cinco
artistas, a mostra conta com
trabalhos de pintura, fotografia, instalação e vídeo.
........................................................

V. R. S. ANTÓNIO

Câmara - 281 510 000
GNR - 281 530 150
PSP - 281 543 066
Bombeiros - 281 512 777
Centro Saúde - 281 530 270
Pol. Marítima - 281 513 999
Capitania - 281 512 035
.......................................................

CLUBE DE LEITURA
Quinta-feira, dia 30, às 18h00,
na Biblioteca Municipal, mais
uma sessão do Clube de Leitura com o tema «A idade média».
STOCKOUT
Entre 31 de outubro e 2 de novembro, das 10h00 às 19h00,
no centro histório, vai decorrer um mercado stockout.
VELHARIAS
Sábado, dia 1, às 10h00, no
parque de campismo Caliço,
em Vila Nova de Cacela, realiza-se uma feira de velharias.
ARTESANATO
Sábado, dia 1, às 9H00, na Praça Marquês de Pombal, tem lugar mais uma mostra de artesanato.
PINTURA
O Arquivo Histórico Municipal
António Rosa Mendes recebe,
até dia 31, a exposição de pintura, intitulada «Contrastes»,
da artista Hortense Lóios.
EXPOSIÇÃO
Pode visitar até ao dia 31, na
Biblioteca Municipal, a exposição «Um outro lugar», composta por pintura, fotografia e tratamento digital de imagens da
autoria de J.C. Barros.

ALBUFEIRA 30 e 31 - Santos Pinto; 1 a 7 - Piedade.
ALMANCIL 30 a 2 - Paula; 3 a 7 - Nobre Passos.
FARO 30 - Alexandre; 31 - Crespo Santos; 1 - Palma
Batista; 2 - Almeida; 3 - Montepio; 4 - Higiene; 5 - Caniné;
6 - Pereira Gago; 7 - Penha.
LAGOA 30 e 31 - José Maceta; 1 a 7 - Sousa Pires.
LAGOS 30 - Neves; 31 - Ribeiro Lopes; 1 - Lacobrigense;
2 - Silva; 3 - Telo; 4 - Neves; 5 - Ribeiro Lopes; 6 - Lacobrigense; 7 - Silva.
LOULÉ 30 - Chagas; 31 - Pinheiro; 1 - Pinto; 2 - Avenida;
3 - Martins; 4 - Chagas; 5 - Pinheiro; 6 - Pinto; 7 - Avenida.
MONCHIQUE 30 a 2 - Hygia; 3 a 7 - Moderna.
OLHÃO 30 - Progresso; 31 - Olhanense; 1 - Ria; 2 - Nobre
Sousa; 3 - Rocha; 4 - Pachecho; 5 - Progresso; 6 - Olhanense; 7 - Ria.
PORTIMÃO 30 - Moderna; 31 - Carvalho; 1 - Rosa Nunes;
3 - Amparo; 5 - Arade; 6 - Pedra Mourinha; 7 - Moderna.
QUARTEIRA 30 a 31 - Algarve; 1 a 7 - Maria Paula.
S. B. ALPORTEL 30 - S. Brás; 31 - Dias Neves; 1 a 3 - S.
Brás; 4 - Dias Neves; 5 - S. Brás; 6 - Dias Neves; 7 - S.
Brás.
SILVES 30 - Edite; 31 - Guerreiro; 1 - Sousa Coelho; 2 Algarve, Cruz Portugal e Sousa Coelho; 3 - João Deus; 4
- Central A. Pera; 5 - Algarve; 6 - Cruz Portugal; 7 - Edite.
TAVIRA 30 - Sousa; 31 - Montepio; 1 e 2 - Maria Aboim;
3 - Central; 4 - Felix Franco; 5 - Sousa; 6 - Montepio; 7 Maria Aboim.
VRSA 30 e 31 - Carrilho; 1 a 7 - Carmo.
FARMÁCIAS EM SERVIÇO DE DISPONIBLIDADE
Alcoutim, Aljezur, Alte, Altura, Alvor, Benafim, Bensafrim,
Boliqueime, Carvoeiro, Castro Marim, Conceição Tavira,
Estoi, Estombar, Ferragudo, Ferreiras, Fuzeta, Guia, Luz
Tavira, Mexilhoeira Grande, Moncarapacho, Monte Gordo, Montechoro, Montenegro, Odeceixe, Odiáxere, Olhos
D’ Água, Paderne, Patacão, Praia da Luz, Praia da Rocha,
Rogil, Sagres, Santa Bárbara Nexe, Santa Luzia, Santo
Estevão, Santa Catarina
Fonte do Bispo, Tavagueira (Guia), Três Bicos (Portimão),
Vila do Bispo, Vila Nova de Cacela e Vilamoura.

Tabela das marés

Devido à variação do nível médio do mar, são de esperar alturas de águas superiores,
em cerca 0,1 m, aos valores indicados na tabela.

© Copyrigth Marinha, Instituito Hidrográfico, 2013 - Autorização nº 21/2013
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Ai que saudade que eu tenho
de ter saudade

ANTÓNIO PINA Ex-director regional de educação do Algarve (1996-2002)

Vem este título a propósito, não do fado cantado pela
Ana Moura, mas dos tempos
em que o ano lectivo começava sempre com perturbações
mais ou menos ligeiras, mas
nunca com nada que se assemelhasse à actual situação.
Aliás, o alfa dos inícios
desregrados do ano letivo
ocorreu, creio eu, no governo do Doutor Santana Lopes, que recordará esse facto
como um «palmarés» quando apresentar a sua candidatura ao cargo de Presidente da República. Claro que o

Doutor Mário Nogueira esfrega as mãozinhas de satisfação, embora lamente o infortúnio que se abateu sobre
os alunos, os pais e os professores. Há quem se ponha
a jeito, e o Doutor Mário Nogueira não brinca em serviço. Que saudades eu tenho
do tempo em que o teórico
Nuno Crato prometia uma
revolução pedagógica e a implosão do Ministério da Educação. Era um gosto ouvi-lo!
Reconheço que o homem
cumpriu a sua palavra e foi
mais longe do que isso. Im-

plodiu todo o sistema educativo a tal ponto que o nosso Primeiro o confundiu com
uma salsicha.
Mas à semelhança do Governo que foi além da Troika,
o Doutor Nuno Crato foi além
do seu sonho. A «estória» registará!
Nesta sua tarefa, foi bem
acompanhado pelo Srenhr
Secretário de Estado Doutor Casanova (o nome será
mera coincidência!) e por
um outro cujo nome não registei pelo prudente silêncio que usa, mas recordo-me

bem dele, entre 1996 e 2002,
a defender a classe docente
nos corredores do Ministério. Afinal estes papagaios só
servem para cantar, porque
na hora de bailar têm pés de
chumbo e tudo espezinham.
Ó gente da minha terra, até
quando abusarão da nossa
paciência?
Já uma vez escrevi que
«tudo isto é triste, tudo isto
é Crato», e vou ter que afirmar a vil tristeza que é ver
um ministro do meu País
que, quando acossado pela
opinião pública por causa do

erro que cometeu, remete a
solução do mesmo para as
escolas em nome da descentralização e da autonomia!
Assisto com tristeza a
esta falta de honestidade intelectual porque, nos tempos idos, Sua Excelência perorava então sobre a verdade redentora, com vestes e
trejeitos de «intelectual de
esquerda». Agora, porém,
virou as vestes e gere a salsicha (educativa, claro!) do
nosso Primeiro com sagaz
oportunismo político. Que a
culpa lhe seja pesada!

Tomei agora conhecimento que o Orçamento de
Estado 2015 encerra um corte de cerca de 700 milhões
para a Educação. Os porta-vozes de serviço à maioria logo virão explicar que,
afinal, se trata de um quase
aumento, dado que, como a
Educação passou a ser uma
salsicha, serão os inspectores da ASAE a garantir a
qualidade do produto, sendo
assim possível o ato de boa
gestão que é dispensar todos
os inspectores do Ministério
da Educação.

Somos um país
em reunião

JORGE MIGUEL TAVARES Assessor Comunicação, Design e Marketing

A título de nota introdutória
pede-se que façam o favor de
não comparar «estas» reuniões, com as do Governo, com
mais de 18 horas para decidir, tão sabiamente, os destinos da nação.
Nos últimos anos a palavra reunião, ou mais propriamente o conceito, banalizou-se e serviu, para que
muitos consigam vender a
sua inoperância, as suas limitações, a sua auto-estima
e, no limite a sua incompetência, estando sempre em
reunião ou fazendo crer que
estão!
Chega-se a uma empresa
ou instituição e pergunta-se
pelo administrador, geren-

te, diretor e até muitas vezes um funcionário intermédio com funções que lhe permitam ter «reuniões» e qual
a resposta imediata: Está em
reunião! Então e o subdiretor? Saiu para uma reunião.
Então e o responsável pela…
? Também está em reunião.
Ok! Como neste caso a
reunião estava marcada, faz-se uma pausa num café e entre uma bica e um copo de
água, telefona-se a um cliente, fornecedor ou outra pessoa com quem tenhamos que
resolver algum assunto e eis
que a resposta rápida, lacónica e eficaz é: o Dr. X, está
numa reunião.
Agradecemos, deixamos

Assine e leia o barlavento

mensagem, e ligamos para o
Banco, com o intuito de avisar o gerente de conta que
pretendemos fazer uma aplicação financeira. Mais uma
«nega» pois o gerente encontra-se na reunião semanal com o gerente de zona.
Bem... isto hoje está mau!
Passamos uma vista de
olhos pelo jornal diário –
mais umas novidades sobre
o BES e as conversas gravadas – enquanto aguardamos
que o Sr. Administrador acabe a reunião.
Toca o telefone: «Olá, estás bom? (é o Dr. Z…)», pausa,
«sim… também… precisas de
ver aquela questão sobre…
sim claro, estas coisas não

se falam por telefone… sim,
sim… ok, ok, marcamos uma
reunião? Pode ser amanhã às
15h? Boa, grande abraço!».
De volta à empresa ou
instituição, e eis que o Sr. Administrador/Diretor acabou
a reunião e finalmente, recebe-me para a nossa reunião. No decorrer da mesma, é interrompido pela secretária para agendar mais
duas reuniões e a nossa, acaba com alguma rapidez, pois
o tempo urge, quiçá para outra reunião. Aproveitamos a
hora do almoço, para efetuar mais uma reunião de trabalho, ganhando algum tempo ao pouco que um dia tem
para tanta reunião! Após o

repasto, ligamos para uma
amiga para combinar um
jantar ou uma ida ao cinema,
e eis senão que recebemos
um SMS pré definido «desculpa, estou numa reunião...
ligo-te mais tarde. (Beijos!)».
De volta ao gabinete. Toca o
telefone interno: «Sim..., diga
Cristina… ah, já chegou o Dr.
Y para a reunião das 15..., ok,
peça para esperar um pouco e ligue-me ao Dr. W, para
marcar uma reunião sobre
o assunto que está em cima
da mesa». Mais uma reunião,
entre outras tantas reuniões.
E as reuniões de hoje em
dia, o que são? São os encontros de trabalho de outrora

EM QUALQUER PARTE DO MUNDO por apenas 30 euros
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que, com o evoluir dos tempos, se transformaram em
reuniões. Fica bem dizer que
se tem muitas reuniões!
O lema atual é: «Muitas reuniões... poucas decisões!». Contra o de antigamente: «Muitas decisões...
Poucas reuniões!».
E para não destoar, tenho que terminar este meu
artigo, pois imaginem... espera-me mais uma reunião!
Como nota final, refira-se
que todos os personagens
são «Dr.», sim porque também vivemos num país de
«Dr.’» no qual as reuniões,
pelo facto de se ser «Dr.»,
ainda são mais demoradas e
talvez, «apimentadas»!

Ano
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Portal NETEMPREGO - A tecnologia
ao serviço dos cidadãos

CARLOS bAÍA Delegado Regional do Algarve do IEFP

Apesar de ser uma realidade bem conhecida de todos
os algarvios, nunca é demais relembrar que o Algarve é uma região diferente de
todas as outras regiões do
país, nomeadamente no que
respeita à sua economia.
O turismo assume o papel de principal atividade
económica da região, ao nível da criação de emprego e
da geração de riqueza. Este
facto e a incapacidade que
a região tem tido para tirar partido das suas potencialidades na época baixa,
faz com que o atendimento
nos serviços de emprego da
região seja particularmen-

Elementar, meu caro Watson!

te complicado, nos meses de
outubro, novembro e dezembro, dado o elevado fluxo de
trabalhadores que, após terminarem contratos de trabalho sazonais, lá se dirigem
para procurar novo emprego
e obterem os benefícios sociais a que têm direito, como
o subsídio de desemprego.
Novembro é, historicamente, o mês em que maior
número de desempregados
se dirige aos serviços de emprego do Algarve. Nos concelhos de Portimão e Albufeira, onde o turismo apresenta
um peso relativo maior, este
fenómeno é particularmente
visível.

Muitos de nós têm presente as fotos e notícias dando conta de longas filas de
espera às portas dos serviços de emprego, nos primeiros dias de novembro.
Importa, por isso, esclarecer as populações que as
coisas mudaram. Com recurso à tecnologia e à internet é,
hoje, possível fazer uma inscrição para emprego a partir
de casa e sem necessidade
de passar longos períodos às
portas dos serviços de emprego, à espera de vez para
ser atendido.
O NETEMPREGO, acessível a partir do endereço
ht t p://w w w.netemprego.

gov.pt, é um portal do Instituto do Emprego e Formação Profissional IP, especializado na oferta e procura de
emprego que disponibiliza
um conjunto alargado e serviços dirigidos a candidatos
a emprego e empregadores.
Através de NETEMPREGO os candidatos podem fazer a inscrição como candidatos a emprego, registar
o seu currículo, gerir o seu
processo individual ou consultar e apresentar candidaturas a ofertas de emprego. Podem, ainda, comunicar
a obtenção de emprego de
próprios meios ou pedir declarações.

Quanto às entidades empregadoras, podem comunicar e alterar ofertas de emprego, comunicar os resultados referentes a candidatos
encaminhados por parte dos
centros de emprego, consultar currículos ou apresentar
candidaturas a medidas ativas de emprego.
O NETEMPREGO está
disponível 24 horas por dia,
acessível em qualquer lugar
e permite a utilização simultânea de um volume alargado de utilizadores.
Mas, mais importante
que tudo, garante, para todos os efeitos, nomeadamente atribuição de subsídio de

desemprego, que a data a
considerar é a data de registo no NETEMPREGO.
Naturalmente que os
serviços públicos de emprego estarão sempre de portas
abertas e disponíveis para
atender e esclarecer todos os
seus utentes.
Mas, em alturas de maior
fluxo, porque não utilizar
as facilidades que a tecnologia confere, fazendo a inscrição nos serviços públicos
de emprego a partir de casa,
com maior conforto e comodidade? Certamente valerá a pena…. Não esquecer:
ht t p://w w w.netemprego.
gov.pt

e

aberto todos os dias

PouPar é no Intermarché
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Qualidade garantida
na água de consumo
da Quinta do Lago P5

Petanca é muito
praticada, mas
pouco reconhecida P12

a foto O silêncio pousou, suave, sobre as escolas do Agrupamento Rio Arade.
Vinha carregado de folhas, de imagens e de palavras. Nas salas de aula,
na secretaria, nos corredores, no pavilhão desportivo, na biblioteca…
todos leram, ao mesmo tempo, num silêncio inusitado, durante 45 minutos.
Foi a forma que o AERA encontrou para comemorar o Dia Mundial das
Bibliotecas na segunda feira, 27 de outubro de 2014. Depois do tempo
estipulado, muitos continuaram…!
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Conferência de Outono
dos Toastmasters

Stockout dinamiza
centro histórico de VRSA

Os Toastmasters são uma organização sem fins lucrativos, presente em todo o mundo, e que conta com 37 clubes
em Portugal. Em Faro funciona há mais de 2 anos o Algarve Toastmasters Club, sendo
o primeiro clube a ser implantado na região.
A missão de um clube Toastmaster é criar um ambiente de aprendizagem positivo e
de suporte mútuo, onde cada
membro tenha a oportunidade de desenvolver as suas capacidades de comunicação e

O Centro Histórico de Vila Real de Santo António recebe, entre 31 de outubro e 2 de novembro, o fim de semana Stockout. Durante três dias, os estabelecimentos aderentes
desta zona da cidade irão realizar um conjunto de promoções e poderão mostrar os
seus produtos ao ar livre, num conjunto de
expositores exteriores.
Desta forma, as lojas poderão estender
a apresentação dos seus artigos até às ruas
pedonais de VRSA, potenciando a visibilidade da sua oferta e transformando as artérias numa montra de grandes dimensões.
A iniciativa destina-se a promover a
marca Centro Comercial a Céu Aberto de
VRSA e respetivo comércio tradicional, pelo

de liderança, que por sua vez
permitem o aumento da autoconfiança e o crescimento
pessoal.
No dia 1 de novembro,
Faro irá acolher a conferência nacional de Outono dos
Toastmasters, onde mais de
30 participantes irão ser postos à prova, num desafiante
concurso de discursos de humor. A referida conferência
irá decorrer a parir das 9h30
na Universidade do Algarve
(Campus da Penha) e promete
momentos hilariantes.

que todas as lojas participantes irão estar
identificadas com o autocolante de «estabelecimento aderente».
O Stockout constitui uma forma de promoção da cidade num fim de semana onde
é esperada a presença de centenas de espanhóis que, tradicionalmente, aproveitam o
feriado em Espanha para visitar Vila Real
de Santo António.
Esta é também uma oportunidade para
encontrar produtos com descontos que podem ultrapassar os 50 por cento, permitindo antecipar a compra de presentes de Natal a um preço convidativo. As lojas encontram-se em funcionamento entre as 10h00
e as 19h00.
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