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A1

Quintas da Cultura

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 24/10/2011

Meio: Correio da Manhã - Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Melhores fotografias do concurso «VIVE PCI» em exposição
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121289

 

A loja FNAC do AlgarveShopping, em Albufeira, vai ser o primeiro local de exposição das melhores

fotografias do concurso VIVE PCI, uma iniciativa promovida em parceria com a direção regional de

Cultura do Algarve.

 

 A apresentação e inauguração da exposição fotográfica das obras selecionadas realiza-se dia 29 de

outubro, pelas 16:00 horas, com a presença da diretora regional de Cultura, Dália Paulo, e do diretor

da FNAC no centro comercial algarvio, José Nunes.

 

 O concurso de fotografia e vídeo surgiu no âmbito do Ano Internacional da Juventude (2010-2011)

promovido pelas Nações Unidas, com a missão de "valorizar o património cultural imaterial (PCI) do

Algarve", reforçando "o sentimento de cidadania e de identidade dos jovens com o património da

comunidade".

 

 A principal novidade do VIVE PCI centrou-se na realização de um roadshow pelas escolas secundárias

e universidades da região, com o apoio da Associação Cultural Ao Luar Teatro.

 

 Através da peça em formato stand-up Caminhos de pedra, procurou-se abordar e sensibilizar os

jovens para a temática do PCI algarvio, desafiando-os de forma leve e divertida a viver o Algarve e a

captar a essência algarvia através das artes da imagem - fotografia e vídeo.

 

 As obras selecionadas vão ser agora objecto de uma exposição fotográfica em vários locais do Algarve

e do Alentejo, com arranque na FNAC do AlgarveShopping, entre 29 de outubro e 24 de janeiro 2012.
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 Depois, a exposição fotográfica do VIVE PCI passará pela biblioteca da Universidade do Algarve

(fevereiro de 2012), pelas escolas da região que participaram na iniciativa (março e maio), pelos

monumentos afetos à direção regional de Cultura (abril) e no Museu da Fundação INATEL, no Palácio

do Barrocal, em Évora (junho).

 

 Redacção/RS

 

 08:47 segunda-feira, 24 outubro 2011

 

 

Orquestra do Algarve realiza masterclass internacional de direção de orquestra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121262

 

Entre os dias 22 e 25 de novembro, a Orquestra do Algarve promove a 5.ª edição da Masterclass

Internacional de Direção de Orquestra, aberta a maestros de todas as nacionalidades, no Grande

Auditório da Universidade do Algarve, em Faro.

 

 Sob a orientação artística do maestro Roberto Montenegro, a masterclass terá a participação da

Orquestra do Algarve, estando o reportório centrado em obras de Mozart, Mendelssohn e Schubert.

 

 Como resultado da participação neste evento, e mediante o desempenho apresentado, um ou mais

maestros poderão ser convidados a dirigir um concerto da Orquestra do Algarve, integrado na

temporada 2011/2012.

 

 Galardoado com o Prémio Jerusalém 2004, Montenegro é reconhecido de forma unânime pela

imprensa especializada e público em geral, na qualidade de diretor de orquesta como também de

pedagogo.

 

 Anualmente é convidado para integrar o júri Internacional de Young Concert Artist de Nova York,

selecionando os artistas que farão a sua estreia na cidade. Desde 2009, é diretor titular da Orquestra

Sinfónica da Provincia Santa Fe.

 

 Os interessados em participar na iniciativa, devem efetuar a candidatura até ao dia 4 de novembro.

Para mais informações podem contactar a Associação Musical do Algarve, através do número de

telefone 289860890 ou do endereço eletrónico producao@orquestradoalgarve.com.
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 em producao@orquestradoalgarve.com.

 

 Redacção/RS

 

 07:52 segunda-feira, 24 outubro 2011
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   	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:00:35

 	Hora de emissão: 13:45:00 
ID: 38175121

 
24/10/2011

Acorda a tua Academia

 

O projecto "Acorda a tua Academia" apresenta a sua candidatura aos órgãos da Associação Académica

da Universidade do Algarve.
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   	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:01:22

 	Hora de emissão: 13:57:00 
ID: 38175334

 
24/10/2011

MasterClass Internacional

 

Termina amanhã em Faro, na Universidade do Algarve, a MasterClass Internacional promovida pela

Orquestra do Algarve.
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   	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:00:42

 	Hora de emissão: 13:44:00 
ID: 38175086

 
24/10/2011

Reunião internacional do projeto

KNOWING

 

A Universidade do Algarve está hoje a ser anfitrião da reunião internacional de parceiros do projecto

KNOWING. Entre outros assuntos, o encontro pretende debater a criação de roteiros regionais para a

inovação e para a criatividade.

 

 

Universidades "no nível mínimo" do financiamento

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 24/10/2011

Meio: Diário Económico - Quem é

Quem - Formação

Jornalistas: Andrea Duarte

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Ensino para exportar

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 24/10/2011

Meio: Diário Económico - Quem é

Quem - Formação

Jornalistas: Carla Castro

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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Qual o futuro da formação?

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 24/10/2011

Meio: Diário Económico - Quem é Quem - Formação

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Honoris causa na Bulgária para professor da UAlg

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 24/10/2011

Meio: Diário Económico - Emprego & Universidades

 

Honoris causa na Bulgária para professor da UAlg

 

José Leitão, professor catedrático da Universidade do Algarve, foi distinguido com o grau de Doutor

Honoris Causa pela Universidade Agrária de Plovdiv, na Bulgária, no passado mês de Setembro. José

Leitão licenciou-se em Engenharia Agronómica (especialidade Agricultura Tropical e Subtropical), em

1982, nesta universidade, com a nota média de curso de 5,73, num máximo de 6, e 6 no exame final

de Estado.
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Freguesias: Fechar portas nem pensar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/10/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=47841

 

23-10-2011 13:14:00

 

 Um estudo da ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias, com base nos critérios apresentados pelo

governo, está a deixar descontentes alguns dos presidentes de freguesia do Algarve. O semanário O

Algarve publicou um trabalho completo sobre o tema.

 

 Nenhum autarca ouvido pelo semanário O ALGARVE admite ou acha desejável a extinção ou fusão da

sua freguesia, mas alguns consideram positiva a aplicação desse mesmo remédio às freguesias

vizinhas.

 

 Pelo menos vinte freguesias das 84 actualmente existentes no Algarve podem ser agregadas com

outras ou fundidas entre si, de acordo com um estudo inicial da ANAFRE - Associação Nacional de

Freguesias baseado nos critérios definidos no Documento Verde da Reforma da Administração Local .

 

 Lagos é o município com maior número de freguesias ameaçadas, no caso, quatro, designadamente

Barão de São João, Luz, Santa Maria e São Sebastião.

 

 Faro (São Pedro, Montenegro e Conceição), Lagoa (Ferragudo, Carvoeiro e Parchal) e Olhão (Olhão,

Fuseta e Pechão) têm três freguesias em risco cada, enquanto em Albufeira podem desaparecer duas

(Guia e Olhos de Água).

 

 Loulé - o concelho com maior número de freguesias no Algarve, 11 - tem apenas uma freguesia em

risco, Quarteira, à semelhança dos municípios de Alcoutim (Pereiro), Aljezur (Bordeira), Vila do Bispo

(Barão de São Miguel) e Vila Real de Santo António (Monte Gordo).

 

 Contas feitas, no Algarve, só as freguesias dos concelhos de Castro Marim, Monchique, Portimão, São

Brás de Alportel e Silves respeitam os critérios territoriais definidos pelo Documento Verde.

 

 Faro

 

Página 8



 "Deus me livre, nunca, nunca", diz José António Jerónimo (PS), quando questionado sobre a

possibilidade de fusão ou extinção da Junta de Freguesia da Conceição, da qual é presidente.

 

 De acordo com o autarca, a Junta de Freguesia presta inúmeros serviços à população residente e não

há nenhum mecanismo de substituição previsto. "Temos um posto de correio dentro da Junta onde as

pessoas idosas vão receber as reformas, pagam as suas contribuições e tiram as licenças", sustenta.

 

 Segundo José Jerónimo, além de ser responsável pelo posto médico, a Junta também promove o

convívio e a ocupação dos tempos livres, tanto dos jovens como da população sénior, assim como

providencia a estes últimos o transporte até à sede do concelho, por exemplo, para irem a consultas

de fisioterapia. "Temos tanta coisa! Fechar uma Junta destas é muito complicado é impossível:

apoiamos a população, arranjamos caminhos e estradas", enumera. Além disso, acrescenta, enquanto

em freguesias como a de Estoi e Santa Bárbara o número de eleitores baixou, na Conceição aumentou

de "3 800 para perto de 4 400 e temos mais de 5 000 residentes".

 

 Em tese, José António Jerónimo nem é contra a fusão de freguesias e em Faro até defende a junção

da de S. Pedro com a da Sé. "Nas freguesias urbanas, muitas vezes, nem são eles a tratar das coisas -

é tudo feito pela Câmara", sustenta. Além disso - e porque em causa está também a redução das

despesas do Estado - os presidentes das juntas de freguesia urbanas "têm ordenados muito grandes",

ao contrário dos seus homólogos das freguesias rurais. "Tenho um subsídio de 274 euros, não tenho

carro nem almoços, mas trato da minha freguesia, agora eles [os presidentes das juntas de freguesia

urbanas] não têm de fazer nada, é tudo feito pela Câmara", sublinha.

 

 Caso a medida avance em relação à Junta de Freguesia da Conceição, José António Jerónimo não vai

baixar os braços: "reúno as pessoas todas e vamos fazer uma revolta, mas uma revolta daquelas

muito grandes", conclui.

 

 Steven Piedade (PSD), presidente da Junta de Freguesia do Montenegro, também não concorda com

a extinção ou fusão da sua unidade territorial. O autarca alega o aumento da população entre 2001 e

2011 - "cerca de 53 por cento" - além de considerar o Montenegro como "uma freguesia âncora do

concelho de Faro", especialmente por causa de todas as infra-estruturas ali sedeadas, como a

Universidade do Algarve ou o aeroporto. Além disso, reforça Steven Piedade, o Montenegro não

cumpre o critério relativo à população "por apenas 276 metros: se a sede da Junta de Freguesia não

fosse aqui mas por exemplo nas Gambelas essa questão já não se punha".

 

 Sobre a reforma em si, particularmente do ponto de vista "estritamente economicista", diz, "fazia

mais sentido era alguns municípios passarem a freguesias".

 

 QUARTEIRA
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 José Mendes (PSD), presidente da Junta de Freguesia de Quarteira, não acredita na fusão. "Quarteira

tem parâmetros para ser concelho e não freguesia", alega, lembrando que a freguesia está a "mais de

10 quilómetros da sede do concelho, tem mais de 15 mil eleitores, 22 mil residentes, 38 mil

quilómetros quadrados e uma população superior a 500 habitantes por quilómetro quadrado". No

Algarve, acrescenta, temos sete concelhos que não têm as características que Quarteira tem". Lembra

ainda que "as pessoas não vão à Câmara", já que "o presidente da Junta está mais próximo da

população". A reforma, salienta, "serve para alguns concelhos, mas no caso de Loulé, não vejo grande

interesse".

 

 José Mendes explica que "a maior parte dos presidentes de Junta trabalha por amor à camisola e não

pelo ordenado", por isso defende que "a economia que vem daí é muito reduzida". Já em relação às

freguesias que se situam dentro da sede do concelho é a favor da fusão. "Defendo que fique apenas

uma ou que sejam extintas, porque está lá a Câmara", conclui.

 

 LAGOS

 

 Das seis freguesias do município, todas com presidentes do PS, quatro estão na lista da ANAFRE:

Santa Maria e São Sebastião, que englobam o núcleo urbano da cidade, as povoações da Luz, que

apesar de extensamente edificada não terá muita população residente fixa, e Barão de São João.

 

 Esta última é a única freguesia rural de Lagos identificada pela ANAFRE como a extinguir, mas o seu

presidente está tranquilo, porque "as pessoas sabem a falta que faz".

 

 José Jesus Gomes refere também que o papel das juntas como Barão é essencial, visto que "ao

contrário do que acontece quando há problemas na cidade, vamos ajudar as pessoas e não esperamos

pela Câmara".

 

 Santa Maria e São Sebastião são as duas juntas que quase dividem o núcleo urbano de Lagos em

dois, sendo a última um pouco maior, englobando ainda povoações como o Chinicato e as Portelas, o

que a torna na freguesia com mais eleitores do município.

 

 Para o seu presidente, Joaquim Pedro Cruz, o Documento Verde não é claro e ficam muitas dúvidas

por esclarecer. "Quais são os critérios? Que nomes serão adoptados? Desaparece uma ou as duas

freguesias? O que acontece com as cartas de condução, Cartão do Cidadão e outros documentos que

referem o nome da freguesias? Quem vai suportar os encargos pessoais e burocráticos da troca do

nome da freguesia nesses documentos?", questiona.

 

 O autarca critica ainda a fusão de freguesias em concelhos em que estas já são poucas. "Há

concelhos com 89 freguesias, mas aqui em Lagos não vejo que valha a pena. Além de que não temos

conhecimento de freguesias com dívidas. Somos a pulga que é mais fácil de matar", critica,
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acrescentando que quando mostrarem que há vantagens em fundir freguesias "sou o primeiro a dizer

que sim".

 

 Já para o presidente de Santa Maria, Paulo Jorge Reis, as fusões identificadas no documento da

ANAFRE são "uma grande incógnita". "Não sei se haverá vantagens. Ninguém pode ser prejudicado,

nem os fregueses, nem os funcionários da Junta. Não se pode fazer este trabalho em cima do joelho e

a troika não conhece a nossa divisão administrativa, esquecendo-se de que somos o primeiro patamar

da democracia e temos um trabalho importante a fazer", conclui.

 

 ALCOUTIM

 

 António Margarida (PSD), também não concorda com a extinção da Junta de Freguesia do Pereiro, a

que preside, especialmente porque está localizada no "meio rural" e a sua não existência acarretaria

"muitos problemas para a gente idosa que conta connosco". Segundo o autarca, "a Junta de Freguesia

acaba por ter um papel muito importante para estas pessoas". Se a freguesia for agregada com

Alcoutim, exemplificou, "uma pessoa vai ter de se deslocar 27 quilómetros até à sede de freguesia, o

que é bastante para quem é muito idoso e muitas vezes não tem transporte próprio".

 

 Para António Margarida, "as pessoas deslocam-se à Junta de Freguesia para tudo: desde taxas,

licenças, caminhos, arruamentos, pagamento de luz, água, correios".

 

 O autarca promete "lutar até ao fim, até porque não acredito que esta Junta de Freguesia seja um

peso para o Orçamento [do Estado]: é uma freguesia onde apenas trabalham três pessoas", conclui.

 

 VRSA

 

 Manuel António (PSD) não só não concorda com a eventual extinção de Junta de Freguesia de Monte

Gordo como também não acredita nessa possibilidade. "É uma zona turística muito específica que

alberga milhares de turistas no Verão", diz. "Só vejo desvantagens nesta agregação, mas sei que se a

troika o impuser apenas teremos que o aceitar", ressalva. Por outro lado, acrescenta o presidente da

Junta de Monte Gordo, "não acredito que esta agregação no nosso caso sirva a contenção de

despesa".

 

 Para o autarca, a existência da Junta justifica-se pelos serviços prestados à população. "Os nossos

habitantes procuram-nos muito para apoio social e somos um apoio intermediário em relação à

Câmara: se operderem vai ser muito desvantajoso", sustenta.

 

 OLHÃO

 

 José Bernardino(PS), presidente da Junta de Freguesia da Fuseta, considera os critérios apresentados
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no documento "insuficientes", porque deveriam incluir os serviços prestados pelas juntas, o seu

orçamento e o número de funcionários, concordando, no entanto, com a fusão de algumas freguesias

do Norte do País, onde "existem concelhos com 70, 80 freguesias". "O problema das freguesias não

está no Algarve", assegura.

 

 Uma das razões que vai alegar para justificar a manutenção da freguesia é o facto de nos censos

aparecer "uma população residente que na realidade não é a população que se serve da Junta". Para

além disso, José Bernardino esclarece que "a Junta da Fuseta tem um orçamento superior em dobro

ao da Junta de Freguesia da Sé, que é das maiores freguesias do Algarve", ou "o dobro do orçamento

da Junta de Freguesia de Portimão, que é também das maiores do País". "Temos o triplo dos

funcionários dessas duas juntas", refere. "Não estou a ver as pessoas dirigirem-se a Moncarapacho

para tratar de um assunto qualquer. Isso seria retroceder 30 ou 40 anos no desenvolvimento do

concelho e da freguesia", comenta.

 

 Custódio Moreno (PS) também é contra a eventual fusão da Junta de Freguesia de Pechão. "Estamos

a 4 150 quilómetros da cidade. Temos um conjunto de serviços para as populações não se deslocarem

e construímos um edifício com três pisos, 750 metros quadrados", explica o responsável, justificando

ainda a manutenção da freguesia por ser detentora da extensão do Centro de Saúde, correios,

multibanco, Loja do Cidadão e ludoteca.

 

 Para além disso, a Junta de Freguesia de Pechão tem ainda um acordo com o Instituto de Emprego,

com o Ministério da Educação, Finanças e Segurança Social, recebendo apenas do Governo 50 mil

euros. "É quebrar 37 anos de democracia", defende o presidente, para quem "a Junta de Freguesia

está mais próxima das pessoas". A junta promove ainda campos de férias para crianças e jovens e

possui um gabinete de apoio à família, realizando todos os serviços com apenas quatro funcionárias.

"O Estado ganha muito com estes serviços gratuitos à população, executados em programa de

voluntariado", esclarece o responsável, que defende que "cada freguesia tem uma identidade". Pela

Junta são ainda apoiados o Centro de Dia, o Pré-escolar, a EB1 e uma associação da Cruz Vermelha

com parque e ATL, bem como outras associações com as quais assinou protocolos, trabalhando com

elas diariamente em troca de serviços.

 

 

Universidade do Algarve reconhecida pelo Governo Espanhol como Campus de
Excelência Internacional do Mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/10/2011

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=698ec16e76917ade649bd5c968cfc2b8
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Tavira, 23 Out (Radio Horizonte Algarve)

 

 O Campus de Excelência Internacional do Mar, do qual a Universidade do Algarve é parceira, foi

reconhecido pelo Ministério da Educação do Governo Espanhol como Campus de Excelência

Internacional de âmbito Regional Europeu.

 

 A Universidade do Algarve é a única instituição portuguesa selecionada, dos projetos que se

candidataram ao CEI 2011 pela primeira vez.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve

 

 O Campus de Excelência Internacional do Mar (CEI.MAR), do qual a Universidade do Algarve é

parceira, é um dos 6 consórcios que foi reconhecido pelo Ministério da Educação do Governo Espanhol

como Campus de Excelência Internacional de âmbito Regional Europeu (CEIR).

 

 A Universidade do Algarve é a única instituição portuguesa selecionada, dos projetos que se

candidataram ao CEI 2011 pela primeira vez. Concorreram inicialmente 32 projetos de consórcio à 3ª

edição do Programa CEI, dos quais 13 pela primeira vez.

 

 Uma comissão técnica, formada por peritos de reconhecido prestígio internacional, analisou as

propostas desde setembro, tendo pré-selecionado oito, que durante a última sexta-feira apresentaram

os seus projetos. Outros nove consórcios deram conta dos resultados obtidos desde 2009, altura em

foram classificados de CEI.

 

 Dos projetos que se apresentaram ao concurso CEI 2011 pela primeira vez, a Universidade do Algarve

foi a única instituição portuguesa a ser selecionada.

 

 A comissão técnica internacional realçou o conjunto de potencialidades e singularidades do CEI.MAR,

referindo que é o único Campus de Excelência marinho que une o Atlântico e o Mediterrâneo, e alia a

ciência, a engenharia e as ciências humanas em torno do mar, numa área de grande valor

geoestratégico para a vida científica, económica, social e cultural do sul da Europa.

 

 A Universidade do Algarve integra o Campus de Excelência Internacional do Mar, que pretende criar

um espaço comum de conhecimento e inovação do meio marinho, através das suas áreas de

especialização. Com a coordenação da Universidade de Cadiz e a participação de universidades da

Andaluzia (Almeria, Granada, Málaga e Huelva), o estudo e a gestão do Mar do litoral sul da Península

Ibérica não estariam completos se não fossem realizados em consonância com as costas portuguesa e

marroquina.

 

 A Universidade do Algarve e a Universidade de Abdelmalek Essaâdi, em Marrocos, acompanham as
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universidades e instituições espanholas na direção deste projeto, conferindo assim um forte carácter

transfronteiriço e internacional ao Campus.

 

 Foram definidas cinco áreas de especialização, identificadas em função da força e potencialidade do

Campus, sendo elas o Conhecimento do Mar, o Mar como Fonte de Recursos, a Gestão do Mar, as

Engenharias e o Mar, e o Valor Cultural do Mar.

 

 O Programa CEI enquadra-se na estratégia do Governo Espanhol - Universidad 2015, que procura a

modernização das universidades deste país, promovendo redes estratégicas com outras instituições,

com a finalidade de criar "ecossistemas de conhecimento" que favoreçam o emprego, a coesão social e

o desenvolvimento económico-territorial.

 

 Este programa conta com uma verba de 111,8 milhões de euros, dos quais 75 estão destinados ao

subprograma de excelência. Desde que o Ministério da Educação Espanhol impulsionou este programa,

em 2008, já investiu mais de 700 milhões de euros. A verba disponível para o programa (75 milhões

de euros) será distribuída pelos projetos selecionados.

 

 Além do Ministério da Educação Espanhol, o financiamento dos mesmos será comparticipado pelas

Comunidades Autónomas espanholas.

 

 Com esta edição ficará praticamente completo o mapa espanhol de Campus de Excelência

Internacional, que, a partir de agora, fixará a sua prioridade em melhorar a qualidade de cada um dos

projetos, com o objetivo de, em 2015, só existirem 10 Campus de Excelência Internacional e 10

Campus de Excelência Internacional de âmbito Regional Europeu, capazes de competir

internacionalmente nos respetivos domínios.

 

 A nova "Ley de Economía Sostenible" do Governo Espanhol veio considerar o Programa CEI como um

instrumento fundamental para relançar a Economia, promover a competitividade e a

internacionalização do sistema universitário, implicando neste processo o triângulo Ciência-Tecnologia-

Empresa.

 

 Obrigado Coimbra (Portugal) pelas suas visitas

 

 desde Tavira (Portugal) para todo o Mundo!
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WORKSHOP SOBRE O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE
LOULÉ
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/10/2011

Meio: Algarve Digital Online

URL: http://www.algarvedigital.pt/algarve/print.php?sid=5454

 

Educação e Formação / Loulé

 

 Enviado por Admin em 23/10/11 - 00:00

 

 A 12 de Novembro, entre as 10h00 e as 12h00, a Biblioteca Municipal de Loulé recebe o workshop "O

Novo Acordo Ortográfico", apresentado por Célio Conceição.

 

 Face ao novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa que entrou em vigor no sistema educativo

português no ano letivo 2011/2012, e que a partir do próximo dia 1 de Janeiro será também aplicado

ao Governo, organismos, entidades e serviços que dele dependem, assim como à publicação no Diário

da República, a Biblioteca organiza um pequeno workshop para apresentar as alterações ao acordo.

 

 Para ministrar este workshop, a Biblioteca convidou o Professor Célio Conceição, com doutoramento

na área de linguística desde 2001 pela Universidade Nova de Lisboa, docente da Universidade do

Algarve onde, para além de professor convidado, é atualmente Pró-Reitor para os assuntos

académicos e para a cooperação da Universidade com o ensino básico e secundário.

 

 Esta iniciativa é destinada a educadores, professores, animadores, mediadores de leitura, técnicos de

biblioteca e público em geral.

 

 Para inscrições e informações, os interessados deverão contatar a Biblioteca através do telefone 289

400 850 ou biblioteca@cm-loule.pt

 

 Este artigo é de Algarve Digital

 

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

 

 O endereço para este artigo é:

 

 http://www.algarvedigital.pt/algarve/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=5454
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2º Encontro de Antigos Alunos junta uma centena num grande almoço
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/10/2011

Meio: Entroncamento Online.pt

URL: http://www.entroncamentoonline.pt/portal/artigo/2%C2%BA-encontro-de-antigos-
alunos-junta-uma-centena-num-grande-almo%C3%A7o

 

Liceu / Escola Secundária Stª Maria do Olival de Tomar

 

 Redação em Domingo, Outubro 23, 2011 - 15:19

 

 Uma centena de antigos alunos do Liceu nacional de Tomar / Escola Secundária santa maria do Olival,

marcaram presença no 2º Encontro, que decorreu este sábado nas instalações da Escola.

 

 Este foi o segundo encontro de antigos alunos, organizado pela Associação constituída em 2009 e que

também organizou em Abril deste ano o Baile da Primavera.

 

 Muitos dos presentes, que já não residem em Tomar, fizeram centenas de quilómetros para estarem

presentes, como foi o caso de José Farinha, finalista em 74/75, último ano do Liceu de Tomar, que

veio de Faro onde leciona Filosofia na Universidade do Algarve, de propósito para almoçar e

reencontrar os antigos colegas.

 

 Após o excelente almoço, este ano confecionado pela cozinheira da Escola Secundária Santa Maria do

Olival, do qual constou um Bacalhau com natas e gambas e um Lombo de Porco recheado com

farinheira, simplesmente divinais, seguiu-se o "Convívio Musical" com o DJ Graça, no seu melhor.

 

 O aniversário do Presidente da Associação, Luís Boavida, ocorrido no dia anterior, foi assinalado com

um bolo e confettis, que surpreenderam o aniversariante.

 

 Mais fotos na GALERIA http://www.entroncamentoonline.pt/portal/galeria/2%C2%BA-encontro-de-

antigos-alunos-liceu-essmo-de-tomar

 

 

CURSO DE INICIAÇÃO À ESCALA
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/10/2011

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-
1&cat=Desporto&scat=Ar%20livre&id=12740
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- 23.10.11

 

 A Associação de Montanhismo e Escalada do Algarve, sediada na Rua D. Diogo Mendonça Corte Real

Faro, vai organizar nos dias 31 de Outubro e 1, 5 e 6 de Novembro mais um curso de iniciação à

prática da escalada. Esta formação decorrerá na sede da AMEA, Rocha da Pena, Puebla de Guzman e

com utilização prevista da parede de escalada da Universidade do Algarve. Poderão inscrever-se os

interessados com idade igual ou superior a 16 anos, no caso de menores será obrigatória a

apresentação da autorização do respectivo encarregado de educação.

 

 - e-mail

 

 

Agatha Christie e o bichinho da arqueologia | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/10/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=4873

 

Por Maria Joao Valente 23 de Outubro de 2011 Comentar

 

 Arqueologia, Ciência&Investigação

 

 &nbsp

 

 Há quem diga que, depois de apanharmos o "bichinho" da arqueologia, ele (qual carrapato!) não nos

larga para o resto da vida. Na minha infância, esse bichinho passou pelo Indiana Jones a salvar a Arca

da Aliança, empunhando um chicote cheio de estilo que estalava na direção dos lazarentos nazis dos

anos 30. Mal sabia eu que a arqueologia envolve muito mais que as aceleradas aventuras descritas

pelos livros ou vistas no grande ecrã.

 

 Existem aqueles que, como eu, mais tarde se deixam seduzir pelo trabalho coca-bichinhos no campo

e pelas emoções de descobrir vestígios antigos que respondem ao que é ser humano. Ou pelas

complexas análises de laboratório, onde juntamos as mais diversas peças e tentamos decifrar

estranhos códigos do passado. Outros, porém, mantêm-se fora da profissão, alimentando um saudável

interesse, menos oficial mas mais prazenteiro, por aquilo que chamamos de "coisas do passado".

 

 Lembram-se daqueles livros da Agatha Christie com títulos sugestivos como "Assassínio na

Mesopotâmia" ou "Morte no Nilo"? (Em Portugal, estiveram em moda nos anos 80 aquando da
Página 17



publicação dos volumes duplos da coleção Vampiro Gigante.) Sabiam que muitos têm um cenário

arqueológico? Isto porque Mrs. Christie, graças ao seu segundo matrimónio, foi também Mrs.

Mallowan.

 

 Agatha Miller casou pela primeira vez, em 1914, com Archibald Christie. Durante a Grande Guerra

trabalhou como enfermeira e, segundo consta, dessa experiência resultaram os seus mistérios que

envolvem venenos.

 

 Capa da primeira publicação da "Morte no Nilo" (1938, Collins Crime Club)

 

 Em 1926, o casamento teve um fim conturbado, doloroso ao ponto de levar ao desaparecimento

durante 11 dias da já célebre escritora, o que causou grande escândalo. Um turbilhão de rumores:

Agatha havia tentado o suicídio! Tratara-se de um golpe publicitário para promoção do seu último

livro! Ou, melhor ainda, uma tentativa sinistra de incriminar o marido na sua hipotética morte.

 

 Alguns anos mais tarde, após o divórcio, foi convidada pelo arqueólogo britânicoa visitar a

Mesopotâmia, onde ele dirigia as escavações de. Essa viagem foi balsâmica pois nela conheceu Max

Mallowan, o jovem assistente de Woolley, com quem viria a casar em 1930.

 

 E assim entra a arqueologia na vida de Agatha Christie. Durante as décadas seguintes, viajou pelos

desertos do Médio Oriente em missões arqueológicas, onde investigou civilizações antigas, limpou e

restaurou peças e fotografou ruínas. Sem ser uma profissional, tornou-se, nessa altura, numa das

mulheres mais informadas sobre o trabalho de campo arqueológico porque nele participava

entusiasticamente.

 

 Essa experiência e paixão pela arqueologia foram também (e tão bem) aproveitadas nos seus

mistérios. As escavações em Ur serviram de cenário ao "Assassínio na Mesopotâmia", um livro que

dedicou aos seus "muitos amigos no Iraque e na Síria". "Morte entre as Ruínas" baseou-se nas visitas

da escritora à cidade arqueológica de, na Jordânia.

 

 O barco SS Karnak, utilizado na navegação do Nilo, é essencial no argumento da "Morte no Nilo". E

no "Encontro em Bagdade" a jovem turista Victoria Jones, no meio de uma intriga política

internacional, acaba por se envolver com um arqueólogo. Neste livro até se descreve o quotidiano de

uma escavação arqueológica.

 

 Como vêm, o bichinho da arqueologia ataca os mais desprevenidos. Em especial aqueles que têm nos

seus genes grande dose de curiosidade e gosto pela resolução de mistérios. presentes ou passados.

 

 Entretanto, acho que vou ali à biblioteca. Escolho um Poirot ou uma Miss Marple?
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 Max Mallowan, Agatha Christie e Leonard Wooley em Ur, em 1931

 

 Texto de: Maria João Valente

 

 Nascida em Lisboa, mudou-se há mais de dez anos para o Algarve. Arqueóloga de profissão e paixão,

é investigadora e professora na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve.

Leciona nos cursos de Arqueologia (licenciatura, mestrado e doutoramento) e Património Cultural

(licenciatura) e as suas áreas de especialização são a zooarqueologia e a pré-história.

 

 

Projecto europeu da UAlg testa tecnologia na Ria Formosa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/10/2011

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-
1&cat=educacao&scat=investigacao&id=10927

 

Centro Náutico da Praia de Faro - 14.03.11

 

 No âmbito do projecto de investigação europeu Underwater Acoustic Network (UAN), que se dedica ao

desenvolvimento de uma rede acústica submarina de sensores para protecção de infra-estruturas

costeiras, vai realizar-se, de 14 a 18 de Março, na Ria Formosa (junto ao Clube Náutico da Praia de

Faro), um teste que pretende integrar e experimentar os equipamentos dos diferentes parceiros do

projecto, designadamente agregados de sensores acústicos, modems de comunicação acústica e mini-

submarinos robotizados.

 

 O projecto UAN, coordenado pelo Centro de Investigação Tecnológica do Algarve (CINTAL) da

Universidade do Algarve, foi financiado pela União Europeia em 3 milhões de euros, envolve diversas

instituições europeias de Itália, Noruega e Suécia e conta com a participação de cinco investigadores

da UAlg.

 

 O projecto UAN propõe-se conceber, desenvolver e testar no mar um conceito inovador de sensores

aéreos e submarinos, operando de forma integrada, com o objectivo de proteger infra-estruturas ao

largo da costa (portos, plataformas petrolíferas, sítios arqueológicos, plataformas para exploração de

recursos naturais e centrais de energia das ondas, entre outros). A segurança dessas infra-estruturas

requer uma actuação integrada de sensores submarinos, terrestres e aéreos, e de dispositivos de

vigilância, monitorização e dissuasão. Em particular o UAN, centra-se no desenvolvimento de uma

rede submarina de unidades fixas e móveis que comunicam entre si por meios acústicos e que,

através de uma estação-de-base, comunicam com o sistema integrado de protecção. Com esta
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optimização das comunicações acústica e submarina, espera-se que seja possível estender o conceito

de redes de sensores IP (vulgo internet) para ambientes submarinos.

 

 Este projecto iniciou-se em 2008, terminado em Outubro deste ano.

 

 - e-mail

 

 

UALG reconhecida pelo Governo Espanhol como Campus de Excelência Internacional
do Mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/10/2011

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-1&cat=educacao&scat=&id=12733

 

- 22.10.11

 

 O Campus de Excelência Internacional do Mar (CEI.MAR), do qual a Universidade do Algarve (UAG) é

parceira, é um dos 6 consórcios que hoje foi reconhecido pelo Ministério da Educação do Governo

Espanhol como Campus de Excelência Internacional de âmbito Regional Europeu (CEIR). A

Universidade do Algarve é a única instituição portuguesa selecionada, dos projetos que se

candidataram ao CEI 2011 pela primeira vez. Veja mais em ALGARVE PRESS DIÁRIO ou NA HORA

 

 - e-mail

 

 

Universidade do Algarve reconhecida pelo Governo Espanhol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/10/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=20590&visual=8&id=0&print_article
=1

 

22-10-11

 

 O Campus de Excelência Internacional do Mar (CEI.MAR), do qual a Universidade do Algarve é

parceira, é um dos 6 consórcios que foi reconhecido pelo Ministério da Educação do Governo Espanhol

como Campus de Excelência Internacional de âmbito Regional Europeu (CEIR).
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 A Universidade do Algarve é a única instituição portuguesa selecionada, dos projetos que se

 

 candidataram ao CEI 2011 pela primeira vez.

 

 Concorreram inicialmente 32 projetos de consórcio à 3ª edição do Programa CEI, dos quais 13 pela

primeira vez.

 

 Uma comissão técnica, formada por peritos de reconhecido prestígio internacional, analisou as

propostas desde setembro, tendo pré-selecionado oito, que durante o dia de ontem apresentaram os

seus projetos.

 

 Outros nove consórcios deram conta dos resultados obtidos desde 2009, altura em foram classificados

de CEI. Dos projetos que se apresentaram ao concurso pela primeira vez, a Universidade do Algarve

foi a única instituição portuguesa a ser selecionada.

 

 A comissão técnica internacional realçou o conjunto de potencialidades e singularidades do CEI.MAR,

referindo que é o único Campus de Excelência marinho que une o Atlântico e o Mediterrâneo, e alia a

ciência, a engenharia e as ciências humanas em torno do mar, numa área de grande valor

geoestratégico para a vida científica, económica, social e cultural do sul da Europa.

 

 

Orquestra do Algarve realiza Masterclass Internacional de Direção de Orquestra | Sul
Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/10/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=5194

 

Por Sul Informação 22 de Outubro de 2011 Comentar

 

 Faro, Música, Orquestra do Algarve

 

 &nbsp

 

 Entre os dias 22 e 25 de novembro, a Orquestra do Algarve promove a quinta edição da Masterclass

Internacional de Direção de Orquestra, aberta a maestros de todas as nacionalidades, no Grande

Auditório da Universidade do Algarve, em Faro.
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 Sob a orientação artística do maestro Roberto Montenegro, a Masterclass terá a participação da

Orquestra do Algarve, estando o reportório centrado em obras de Mozart, Mendelssohn e Schubert.

 

 Como resultado da participação neste evento, e mediante o desempenho apresentado, um ou mais

maestros poderão ser convidados a dirigir um concerto da Orquestra do Algarve, integrado na

Temporada 2011/2012.

 

 Galardoado com o Prémio Jerusalém 2004, Montenegro é reconhecido de forma unânime pela

imprensa especializada e público em geral, na qualidade de Diretor de Orquesta, como também de

pedagogo. Anualmente é convidado para integrar o júri Internacional dede Nova York, selecionando os

artistas que farão a sua estreia na cidade.

 

 Desde 2009 é Diretor Titular da Orquestra Sinfónica da Provincia Santa Fe e, nesse mesmo ano, foi

galardoado com o prémio "Mozart Jubileo Tercer Milenio", entregue por Mozarteum Santa Fe Filial

Salzburgo, em reconhecimento do seu mérito artístico.

 

 Os interessados em participar na Masterclass devem efetuar a candidatura até ao dia 4 de novembro.

Para mais informações podem contactar a Associação Musical do Algarve, através do número de

telefone 289 860 890 ou e-mail producao@orquestradoalgarve..

 

 

UAlgarve reconhecida pelo Governo Espanhol como Campus de Excelência
Internacional do Mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/10/2011

Meio: CiênciaPT.net

URL: http://www.cienciapt.net/pt/index2.php?option=com_content&task=view&id=104919&p
op=1&page=0&Itemid=302

 

Escrito por CienciaPT

 

 21-Oct-2011

 

 Concorreram inicialmente 32 projetos de consórcio à 3ª edição do Programa CEI, dos quais 13 pela

primeira vez. Uma comissão técnica, formada por peritos de reconhecido prestígio internacional,

analisou as propostas desde setembro, tendo pré-selecionado oito, que durante o dia de ontem

apresentaram os seus projetos. Outros nove consórcios deram conta dos resultados obtidos desde

2009, altura em foram classificados de CEI. Dos projetos que se apresentaram ao concurso CEI 2011

pela primeira vez, a Universidade do Algarve foi a única instituição portuguesa a ser selecionada.
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 A comissão técnica internacional realçou o conjunto de potencialidades e singularidades do CEI.MAR,

referindo que é o único Campus de Excelência marinho que une o Atlântico e o Mediterrâneo, e alia a

ciência, a engenharia e as ciências humanas em torno do mar, numa área de grande valor

geoestratégico para a vida científica, económica, social e cultural do sul da Europa.

 

 Sobre Campus de Excelência Internacional do Mar (CEI-MAR)

 

 A Universidade do Algarve integra o Campus de Excelência Internacional do Mar, que pretende criar

um espaço comum de conhecimento e inovação do meio marinho, através das suas áreas de

especialização. Com a coordenação da Universidade de Cadiz e a participação de universidades da

Andaluzia (Almeria, Granada, Málaga e Huelva), o estudo e a gestão do Mar do litoral sul da Península

Ibérica não estariam completos se não fossem realizados em consonância com as costas portuguesa e

marroquina. A Universidade do Algarve e a Universidade de Abdelmalek Essaâdi, em Marrocos,

acompanham as universidades e instituições espanholas na direção deste projeto, conferindo assim

um forte carácter transfronteiriço e internacional ao Campus. Foram definidas cinco áreas de

especialização, identificadas em função da força e potencialidade do Campus, sendo elas o

Conhecimento do Mar, o Mar como Fonte de Recursos, a Gestão do Mar, as Engenharias e o Mar, e o

Valor Cultural do Mar.

 

 Sobre o CEI 2011

 

 O Programa CEI enquadra-se na estratégia do Governo Espanhol - Universidad 2015, que procura a

modernização das universidades deste país, promovendo redes estratégicas com outras instituições,

com a finalidade de criar "ecossistemas de conhecimento" que favoreçam o emprego, a coesão social e

o desenvolvimento económico-territorial.

 

 Este programa conta com uma verba de 111,8 milhões de euros, dos quais 75 estão destinados ao

subprograma de excelência. Desde que o Ministério da Educação Espanhol impulsionou este programa,

em 2008, já investiu mais de 700 milhões de euros.

 

 A verba disponível para o programa (75 milhões de euros) será distribuída pelos projetos

selecionados. Além do Ministério da Educação Espanhol, o financiamento dos mesmos será

comparticipado pelas Comunidades Autónomas espanholas.

 

 Com esta edição ficará praticamente completo o mapa espanhol de Campus de Excelência

Internacional, que, a partir de agora, fixará a sua prioridade em melhorar a qualidade de cada um dos

projetos, com o objetivo de, em 2015, só existirem 10 Campus de Excelência Internacional e 10

Campus de Excelência Internacional de âmbito Regional Europeu, capazes de competir

internacionalmente nos respetivos domínios.

 

Página 23



A24

 A nova "Ley de Economía Sostenible" do Governo Espanhol veio considerar o Programa CEI como um

instrumento fundamental para relançar a Economia, promover a competitividade e a

internacionalização do sistema universitário, implicando neste processo o triângulo Ciência-Tecnologia-

Empresa.

 

 

José Duarte orienta «Ciclo de Jazz» na Universidade de Aveiro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/10/2011

Meio: CiênciaPT.net

URL: http://www.cienciapt.net/pt/index2.php?option=com_content&task=view&id=104920&p
op=1&page=0&Itemid=336

 

Escrito por CienciaPT

 

 21-Oct-2011

 

 Aberto a todos os interessados com conhecimentos básicos de jazz, o ciclo será orientado por José

Duarte que, ao longo de oito horas e numa linguagem acessível a todos, vai comentar e treinar a

audição dos participantes ao nível de instrumentos, sonoridades, temas, arranjos, vozes, estilos e

solos.

 

 José Duarte decidiu doar,  em 2002, a sua colecção de Jazz à Universidade de Aveiro, uma vez que

encontrou nesta instituição o espaço e projecto ideal para a acolher e dar continuidade ao conceito

que lhe imprimiu enquanto coleccionador.

 

 O seu acervo de jazz, construído ao longo de 50 anos, é composto por um vasto conjunto de espécies

documentais associadas ao jazz, entre as quais se incluem, para além de inúmeros manuscritos,

material fonográfico, videográfico, filmográfico, fotográfico, bibliográfico, e ainda um conjunto disperso

de documentos tais como manuscritos de programas de rádio, imprensa e televisão, autógrafos de

importantes figuras do jazz, recortes de jornais e revistas, posters e cartazes desde o primeiro festival

de jazz de Cascais (1971), e objectos associados a eventos importantes, como por exemplo aparelhos

de rádio.

 

 Sobre o formador:

 

 José Duarte nasceu em Lisboa em 1938. Foi fundador do Clube Universitário de Jazz de Lisboa, em

1958. Nesse mesmo ano iniciou a sua atividade na rádio com o programa Jazz Esse Desconhecido, na

Rádio Universidade. Esta atividade de divulgação e educação para o jazz tem prosseguido até hoje,

Página 24



A25

com destaque para o lendário Cinco Minutos de Jazz, nascido na Rádio Renascença em 1966 (e até

1975), depois na Rádio Comercial (1984-1993) e agora na RTP Antena 1 (desde 1993). Os programas

Pão com Manteiga, À Volta da Meia-Noite e Abandajazz (todos na Rádio Comercial), A Menina Dança?

(desde 1989 mas na RTP Antena 1 desde 1993) e Jazz Com Brancas (na RTP Antena 2 desde 2006),

acompanhados por programas televisivos na RTP2, Outras Músicas (1990-1993) e Jazz a Preto e

Branco (2001), completam este seu lado da vida.

 

 Autor de múltiplas conferências e das biodiscografias dos músicos portugueses no New Grove

Dictionary of Jazz (2.ª edição), José Duarte foi também membro de júris, coordenador em 2007-2008

da organização de uma orquestra de jazz com jovens músicos da UE ao abrigo das presidências

europeias de 2007, editor do site www.jazzportugal.ua.pt (desde 1997) e professor auxiliar convidado

da Universidade de Aveiro e do respetivo Centro de Estudos de Jazz desde 2002, José Duarte foi

galardoado em 2004 com a Medalha de Mérito Cultural do Ministério da Cultura, em 2005 com a

Medalha de Honra da Sociedade Portuguesa de Autores e em 2008 com a Medalha Municipal de

Mérito-Ouro da Câmara Municipal de Lisboa. No dia 10 de junho de 2009, foi condecorado pela

Presidência da República como Grande Oficial da Ordem de Mérito e, a 10 de Dezembro do mesmo

ano, foi homenageado na Universidade do Algarve, em Faro.

 

 Actualmente, José Duarte é professor auxiliar convidado na Universidade de Aveiro.

 

 

Bolsa de Técnico de Investigação (m/f)(21-10-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/10/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=44699&bl=1&viewall=true

 

CCMAR - Centro de Ciências do Mar do Algarve

 

 No âmbito do projecto ASSEMBLE - EC/FP7/227799

 

 Ref. ª: CCMAR/BTI/0047/2011

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve abre concurso para atribuição de uma bolsa de técnico de

nvestigação no âmbito do projecto ASSEMBLE - 227799 designado por "Association of European arine

Biological Laboratories" financiado pelo 7º Programa-Quadro da Comissão Europeia, nas eguintes

condições:

 

 Funções a desempenhar:
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 1. Manutenção de animais na estação experimental do Ramalhete de acordo com os protocolos

stipulados para cada espécie, que incluem a apanha de alimento vivo na zona circundante a estação;

 

 2. Amostragem de plantas marinhas na Ria Formosa, e a sua manutenção em sistema de esocosmos

(nos quais se incluem os trabalhos de manutenção necessários ao uncionamento do mesmo) na

estação experimental do Ramalhete;

 

 3. Colaborar nas tarefas diárias de manutenção da estação;

 

 4. Dar apoio na preparação e acompanhamento básico (não inclui desenvolvimento) aos rabalhos

experimentais dos visitantes no âmbito da componente de recepção de nvestigadores do projecto.

 

 Orientação Cientifica: Doutor António de Vilhena Sykes (Investigador no CCMAR), Professor outor Rui

Santos (Prof. Associado com Agregação da Universidade do Algarve e Investigador no CMAR) e Dr.

João Reis (Técnico Superior da Universidade do Algarve e Responsável pela stação Experimental do

Ramalhete).

 

 Requisitos:

 

 1. Possuir licenciatura em Biologia Marinha ou licenciatura na área das Ciências do Meio quático;

 

 2. Ter disponibilidade para trabalho fora de horas e/ou ao fim de semana sempre que o trabalho o

projecto o determine (demonstrada na carta de motivação);

 

 3. Possuir carta de condução.

 

 Critérios de avaliação:

 

 1. Classificação final da Licenciatura em área relevante (factor de ponderação 25%);

 

 2. Experiência na manutenção de organismos marinhos na generalidade e de cefalópodes em articular

(factor de ponderação 20%);

 

 3. Experiência na amostragem e cultivo de plantas marinhas (factor de ponderação 20%);

 

 4. Possuir curso de mergulho (factor de ponderação 10%);

 

 5. Experiência na colheita e transporte de organismos marinhos (factor de ponderação 10%);
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 6. Conhecimento da língua inglesa falada (factor de ponderação 10%)

 

 7. Possuir certificação nos termos da alínea e) do nº3 da Portaria nº1005/92, de 23 de Outubro; u

formação específica em bem-estar/experimentação animal (factor de ponderação 5%).

 

 O Júri poderá recorrer a entrevista no sentido de solicitar esclarecimentos adicionais, que considere

 

 necessários.

 

 Condições da bolsa:

 

 Duração de 6 meses, com inicio previsto para 1 de Dezembro de 2011, em regime de exclusividade,

 

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

bolsas de investigação cientifica do CCMAR em. A olsa poderá ser, eventualmente, prorrogada até ao

final do projecto.

 

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

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

 

 Prazos de recepção: 21 de Outubro a 7 de Novembro de 2011.

 

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

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

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

eventualmente referências.

 

 Envio de candidaturas: As candidaturas devem ser enviadas com a Ref. ª: CCMAR/BTI/0047/2011 por

e-mail paraou por correio para Centro de Ciências do Mar, Secretariado, Gab. 2.90, Edifício 7,

Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro.

 

 A recepção só é considerada válida após confirmação por escrito.

 

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

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

 

 Comissão responsável pela selecção: Doutor António de Vilhena Andrade Ferreira Sykes, Investigador

no CCMAR (presidente do júri), Doutor Rui Orlando Pimenta Santos, Professor Associado com

Agregação da Universidade do Algarve e Investigador no CCMAR (vogal) e Dr. João Eugénio

Bernardino Pena Reis, Técnico Superior da Universidade do Algarve do CCMAR (vogal).
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 [Se desejar manter-se informado sobre as oportunidades de emprego que surgem diariamente na

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

Twitter em]

 

 

Do "gourmet" em Paris para as prateleiras do mundo virtual

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 21/10/2011

Meio: Jornal de Negócios - Negócios

Mais

Jornalistas: João Maltez

 

Conferências CGD - Economia do mar

 

Começaram por bater à porta dos grandes distribuidores nacionais, mas Foi preciso rumar ao

estrangeiro para ganharem reconhecimento cá dentro.

 

JOÃO MALTEZ

 

Bater às portas do ‘País” nem sempre é sinónimo de que sejam abertas. Antes pelo contrário,

sobretudo se aquilo que se tem para oferecer é um produto simples, tradicional, nosso. Mas, e se esse

mesmo produto começar por ter sucesso em Paris, num mercado selecto, sofisticado, “gourmet”?

Nessa altura, todas as portas se abrem, nem que o produto seja simples, tradicional, nosso. Foi assim

que “quase tudo” começou para a Necton, lembra João Navalho, administrador da empresa e biólogo

de formação. Não foi fácil fazer chegar a flor de sal recolhida nas salinas de Olhão às prateleiras das

lojas portuguesas, mas hoje estão lá. E não só.

E preciso começar por dizer que quase tudo teve início no sal. Melhor será dizer, nas salinas de Olhão,

de onde de onde hoje saem os produtos da marca Marnoto. Mas em 1991, o projecto era outro e

visava a aplicação prática dos conhecimentos científicos de um conjunto de jovens biólogos e químicos

acabados de sair da universidade do Algarve. Pretendiam criar microalgas para produção de

betacaroteno, um antioxidante rico em proteína A, que é possível extrair de uma alga que se

desenvolve nas tradicionais salinas.

O espaço para o projecto foi encontrado no Algarve, pese embora tenha começado por ser acolhido

numa incubadora de empresas na Universidade Católica do Porto, esclarece João Navalho. Foi na

Invicta que instalaram o laboratório para a produção experimental de micro algas e foi em Olhão que

se preparavam para produzir o betacaroteno para uma multinacional norte-americana. Conjugou-se

porém este contexto favorável comum estudo adverso da organização governamental dos Estados

Unidos da América que faz o controlo dos alimentos, a FDA.
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O referido estudo concluía que a substância extraída das algas não passava de um componente inócuo

– um placebo que não fazia nem bem, nem mal. A verdade é que, segundo João Navalho, a análise foi

feita tendo por base o betacaroteno sintético, que não é assimilado pelo organismo, ao contrário da

molécula natural, que é reservada no corpo e é hoje usada na alimentação humana, pelas suas

características antioxidantes. E aliás um componente presente em vários frutos e vegetais.

 

Desistir? Nunca!

Na altura, “o sonho ruiu” e João Navalho confessa mesmo que aquele foi um dos piores momentos da

sua vida. Deveriam desistir? Como já se adivinha, não o fizeram. Que fazer então com uma equipa

jovem, entusiasta, que tinha à sua disposição as salinas de Olhão? Produzir e comercializar sal. E

verdade que inicialmente se depararam com dificuldades na colocação do produto no mercado

nacional, mas uma daquelas jogadas de mestre fez com que optassem por levar a flor de sal

produzida no Algarve até às melhores lojas “gourmet” de Paris. Foi um sucesso. Hoje, até nas

prateleiras virtuais das principais lojas globais, como a Amazon, a Necton consegue colocar parte da

sua produção.

A empresa, que actualmente possuí duas áreas de negócio, não se ficou pelo sal marinho tradicional.

Abalançou-se na área de conhecimento dos seus promotores e dedica-se hoje também à criação de

microalgas. Neste segundo capítulo, cerca de 95% do que produz é destinado a exportação. Não se

fala aqui de betacaroteno, mas de alimento para peixes de aquacultura ou de matéria-prima para a

indústria de cosméticos. E lá fora uma vez mais que a Necton tem cientes. Não só nos países

comunitários, mas também nos Estados Unidos e nos mercados asiáticos.

 

 

Os novos desafios da aquacultura

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 21/10/2011

Meio: Jornal de Negócios - Negócios Mais

 

Conferências CGD - Economia do mar

 

Subsector é “incontornável”, dizem investigadores. Defendem também que é preciso assegurar a

sustentabilidade ambiental

 

Uma indústria global, que está em expansão e é incontornável. E deste modo que o biólogo marinho

Jorge Dias vê a produção piscícola em aquacultura. Para o investigador da Universidade do Algarve,

hoje não faz sentido discutir se o método produtivo é bom ou mau, porque esta é uma realidade

relativamente à qual “não há volta a dar”. Por isso defende que se há preocupações neste âmbito, não

devem centrar-se em torno da existência deste tipo de projectos, mas em como garantir a

sustentabilidade ambiental dos mesmos e a segurança alimentar do consumidor.
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De todo o peixe que a nível mundial é destinado, anualmente, a consumo humano, cerca de 44% de

um total de 160 milhões de toneladas - pesca e produção em cativeiro — são provenientes de

explorações de aquacultura, revela o relatório de 2010 da FAO, organização das Nações Unidas para a

alimentação e a agricultura.

Até por esta razão, Jorge Dias entende que não podemos continuar a discutir se a aquacultura

compete ou não com as pescas, mas sim as- sumir que esta é “uma indústria incontornável”.

 

Ásia largamente à frente

Actualmente, ao nível do volume de produção, a China e os restantes países asiáticos são

responsáveis por 88% da produção mundial de peixes de aquacultura. Ainda segundo o relatório da

FAO, só a China, terá sido responsável, em 2008, por 32,7 milhões de toneladas de peixe, de um total

das 52,5 milhões toneladas produzidas a nível mundial.

Neste capítulo, a Europa tem vindo a registar, cada vez mais, um défice de pescado para consumo. E

em Portugal esses indicadores são ainda mais negativos, de acordo

como especialista Tiago Pitta e Cunha, autor do estudo “Estratégia nacional para os oceanos”. Os

números oficiais revelam que três quartos do peixe que consumimos correspondem a importações,

facto que tem ajudado a agravar o défice externo do País.

Com os problemas associados à sobre pesca, a produção de espécies em cativeiro assume-se, numa

perspectiva económica e ambiental, como um subsector complementar à actividade pesqueira. Os

números oficiais relativamente à indústria de aquacultura em Portugal apontam para que a produção

ronde as cerca de oito mil toneladas, podendo chegar às 25 mil, dentro de quatro anos, quando o

projecto Acuinova, da Pescanova, estiver a funcionar em pleno. Basta porém lembrar que, já hoje,

segundo dados avançados por Tiago Pitta e Cunha, um País como a República Checa, que não tem

mar, produz cerca 30 mil toneladas de pescado de aquacultura de água doce. Ou seja, apresenta

valores três vezes superiores aos do nosso país.

 

Desafios económico e ambiental

Há pois todo um conjunto de desafios que se colocam. Desde logo económicos, mas também de

sustentabilidade, evidencia, por seu turno, Jorge Dias. Tal como diz, “existe uma enorme pressão

sobre este sector em termos ambientais e no que diz respeito à qualidade alimentar”. Neste âmbito,

lembra o papel que cabe desempenhar à ciência e aos investigadores, como é o seu caso, competindo-

lhes, hoje em dia, encontrar soluções que conduzam ao desenvolvimento sustentado da aquacultura.

Se há já sistemas que mitigam o risco de fuga de espécies em cativeiro, permitindo deste modo

reduzir problemas ao nível da “contaminação” biológica dos “habitats” naturais, outra das questões

que se coloca prende-se com o tipo de alimentação utilizada em aquacultura, já que esta é a principal

fonte de poluição da indústria em causa.

Um dos caminhos, afiança o investigador, é optar pela redução de alimentos feitos à base de farinha e

de óleo de peixe. Como alternativa surgem os compostos à base de algas e aqui, assegura, a

investigação tem vindo a registar progressos importantes, nomeadamente em Portugal e, mais

globalmente, a nível europeu.
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"Mar tem potencial para ser uma poderosa base produtiva de Portugal"

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 21/10/2011

Meio: Jornal de Negócios - Negócios

Mais

Jornalistas: João Maltez

 

Conferências CGD - Economia do mar

 

Extensão da plataforma continental portuguesa pode colocar o País no grupo dos dez com maior área

marítima do mundo

 

JOÃO MALTEZ

 

Com uma plataforma continental que poderá estender-se, oceano adentro, por 3,6 milhões de

quilómetros quadrados, Portugal tem no mar “uma poderosa base produtiva”. Partindo desta ideia-

chave, o jurista Tiago Pitta e Cunha, consultor para o ambiente, a ciência e o mar da Presidência da

República, acredita que é tempo de apostar em definitivo no aproveitamento do nosso território

marítimo, para o qual temos estado de costas voltadas. O desafio foi feito por este especialista na

conferência “Economia do Mar - Uma parceria para a competitividade”, iniciativa conjuntada Caixa

Geral de Depósitos e do Negócios, que teve como palco a Universidade do Algarve.

“O mar tem potencial para ser uma poderosa base produtiva de Portugal, frisou Tiago Pitta e Cunha.

“Assim que saibamos destapar o seu potencial, seguramente que o mar pode transformar-se numa

das bases produtivas do país para os próximos 50 anos” completou, considerando que para tanto é

preciso deixar de lado a ideia pré-concebida, e

cimentada pela forma como somos olhados pelos actores dos mercados financeiros, de que somos um

país pequeno, periférico, pobre e falido.

“Virámos costas à nossa geografia. Estamos na encruzilhada de três continentes- Europa, Africa e

América-, além de nos encontrarmos no centro de algumas das principais rotas da logística de

transporte do comércio internacional. Se olharmos à nossa geografia, não seremos o 1100 país da

Nações Unidas em área com a extensão da nossa plataforma continental, seremos um dos dez

maiores países do mundo em jurisdição marítima. Isso deve levar-nos a constatar que não somos

pequeninos”, enfatizou o consultor da Presidência da República.

Portugal submeteu em 2009 à apreciação da Organização das Nações Unidas uma proposta de

extensão da plataforma continental. Caso seja aceite, a área sob jurisdição nacional irá estender-se

até aos 3,6 milhões de quilómetros quadrados, contra os actuais 1,8 milhões.

“Temos de compreender a centralidade atlântica que o mar nos confere. Nomeadamente a nível
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portuário. O novo canal do Panamá vai criar uma revolução tremenda no que são os fluxos do

comércio mundial, já que o transporte de mercadorias se faz em 90% pelo mar. Até por questões de

segurança, relacionadas com o Corno de Africa, o comércio entre o Oriente e o Ocidente tenderá a ser

desviado pelo canal do Panamá”, sustenta Pitta e Cunha, frisando que o Porto de Sines poderá, a

partir de 2014, ser a opção válida para o fluxo de mercadorias destinado, nomeadamente à Península

Ibérica. Para tanto, será contudo necessária a ligação ferroviária em direcção a Espanha.

 

Um cluster diferente dos outros

Pitta e Cunha evidencia ainda que, hoje, quando se fala de economia no País, poderia estar a falar-se

da Áustria ou da Eslováquia, países do centro europeu. Isto, porque não se reflecte em torno da

geografia que nos caracteriza. Basta pensar, frisou o especialista, que em Portugal não existem as

actividades que dominam os clusters do mar nos restantes países europeus com orla costeira.

“Normalmente, o cluster do mar é dominado pelos transportes marítimos. O País não tem transportes

marítimos. O que vem a seguir nos outros países é o turismo marítimo. Em Portugal, este é incipiente.

Temos muitíssimo turismo costeiro, mas não temos turismo marítimo, em escala”, afirmou, para

depois frisar que na economia do mar o vem em Portugal à frente de tudo são os portos e depois as

pescas. Actividades que, segundo adiantou, “dispõem de uma muito menor importância nos outros

clusters europeus”.

Até por isto, a definição estratégica de um cluster do mar deve ser dos objectivos prioritários quando

se pensa em aproveitaras potencialidades económicas oferecidas pelo nos-

so território marítimo.

Nesta altura de crise, “temos uma oportunidade inica de desenvolver um modelo virtuoso da economia

do mar. Devemos fazê-lo em conjunto e aproveitando sinergias. E fundamental que as pessoas não se

contentem como debate, devem antes pensarem como podem contribuir para uma nova visão do mar

para Portugal”.

 

 

Investigador português estuda aumento da eficiência dos medicamentos no
organismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/10/2011

Meio: Netfarma.pt - Netfarma

Farmácia.pt

URL: http://farmacia.netfarma.pt/index2.php?option=com_content&task=view&id=7115&Item
id=49

 

19-Oct-2011

 

 Um investigador da Universidade do Algarve está a desenvolver um novo tipo de nano contentores

capazes de transportar medicamentos dentro do corpo humano, evitando que se degradem no
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estômago e libertando-os apenas no local onde devem atuar.

 

 José Paulo da Silva, do Centro de Investigação em Química do Algarve (CIQA), disse à agência "Lusa"

que os novos contentores, centenas de milhões de vezes mais pequenos do que o metro, permitem

proteger as moléculas no seu interior, possibilitando um aumento da eficiência do medicamento com

menor quantidade de substância ativa.

 

 Os nano contentores medem alguns nanómetros, sendo o nanómetro uma unidade de medida

microscópica mil milhões de vezes mais pequena do que o metro linear.

 

 Se encapsularmos a substância ativa dentro dos nano contentores e eles protegerem a molécula

durante a sua passagem vai ficar disponível maior quantidade dessa substância ativa, o que permite

que se tome muito menor quantidade de medicamento, explicou.

 

 O especialista, que está a colaborar com várias universidades espanholas e norte-americanas,

precisou que os nano contentores já são usados para o transporte de medicamentos, mas trata-se

agora de um novo tipo de transporte, que permitirá alargar o espetro de medicamentos susceptíveis

de ser encapsulados.

 

 Os nano contentores de gerações mais velhas baseiam-se nas reações dos compostos ao contato com

a água, enquanto os que agora são estudados reagem às diferenças de acidez (ph) nos vários locais

do corpo.

 

 Ao atravessar o estômago, que tem um pH relativamente baixo, se a molécula tiver tendência para se

proteger do pH indo para dentro do contentor, ele protege-a. Uma vez saída do estômago, com a

subida do pH, ela poderá sair do contentor e desempenhar a sua ação. Tudo depende do mecanismo

que faz com que a molécula entre e saia do contentor, explicou.

 

 Além dos usos clínicos, os nano contentores agora em estudo poderão ter outras utilizações, tais

como a fabricação de novos materiais e, até, o controlo da natalidade nas aquiculturas. Os peixes são

capazes de detectar substâncias dissolvidas na água. Se pusermos cápsulas na água, algumas dessas

substâncias entram para dentro dessas cápsulas e o peixe deixa de ter a percepção de que o

composto existe na água. Isto é uma maneira de controlar o comportamento do animal. Se forem

essas as substâncias que desencadeiam a reprodução, por exemplo, os peixes deixam de se reproduzir

por um período, o que pode ter interesse para controlo da natalidade, explicou o cientista.

 

 A investigação em curso na Universidade do Algarve também trabalha o comportamento das nano

cápsulas como catalisadores, que permitem acelerar reações e obter compostos difíceis ou impossíveis

de obter de outro modo.
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 As novas nano-cápsulas poderão ainda ser utilizadas na bioquímica e na biologia e também em

ciências do ambiente, energia e ciências dos materiais, ou seja, em qualquer aplicação que tire partido

do armazenamento de compostos chave nestes nano contentores, acrescentou José Paulo da Silva.

 

 O trabalho do CIQA desenvolve-se em parceria com as universidades norte-americanas de Columbia,

Dakota do Norte e Miami e as universidades espanholas de Huelva e Santiago de Compostela.

 

 Actualizado em ( 20-Oct-2011 )

 

 

«Liderança» é tema de workshop promovido pela ANJE
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121222

 

A Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE) promove, no próximo dia 26 de outubro, um

workshop sob o tema Liderança, no âmbito do curso Formação - Ação em Empreendedorismo Med

Technopolis.

 

 Trata-se de um projeto que envolve ainda o CRIA - Divisão de Empreendedorismo e Transferência de

Tecnologia da Universidade do Algarve, a Câmara Municipal de Faro e um conjunto de parceiros

europeus.

 

 O workshop contará com a presença de João Amaro, atualmente coordenador da Tertúlia Algarvia -

Centro de Conhecimento em Cultura e Alimentação Tradicional do Algarve, consultor e gestor de

projetos, tendo já desenvolvido actividade como coordenador da ANJE Algarve e do CRIA.

 

 O palestrante abordará pontos como criar, motivar, comunicar com uma equipa, entre outros. Como

caso prático, o workshop contará com a presença de Parreira Afonso, do Grupo Rolear, que irá

partilhar a experiência do seu percurso empresarial.

 

 A participação é gratuita mas sujeita a inscrição, face à lotação da sala, limitada aos lugares

d i s p o n í v e i s .  P o d e  p r e e n c h e r  o  f o r m u l á r i o  d e  i n s c r i ç ã o  n o  s í t i o

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=pt_PT&pli=1&formkey=dEZQOF90aFVfMVBNNDNI

b3A5T01Bcmc6MA#gid=0.

 

 Redacção/RS
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 08:42 sexta-feira, 21 outubro 2011

 

 

Workshop sobre o novo acordo ortográfico na biblioteca municipal de Loulé
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121224

 

A biblioteca municipal de Loulé recebe, dia 12 de novembro, entre as 10:00 horas e as 12:00, o

workshop O Novo Acordo Ortográfico, apresentado por Célio Conceição.

 

 Face ao novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, que entrou em vigor no sistema educativo

português no ano letivo 2011/2012 e que a partir do próximo dia 1 de janeiro será também aplicado

ao governo, organismos, entidades e serviços que dele dependem, assim como à publicação no Diário

da República, a biblioteca organiza um pequeno workshop para apresentar as alterações ao acordo.

 

 Para ministrar este workshop, a biblioteca convidou Célio Conceição, com doutoramento na área de

linguística desde 2001 pela Universidade Nova de Lisboa e docente da Universidade do Algarve onde,

para além de professor convidado, é atualmente pró-reitor para os assuntos académicos e para a

cooperação da Universidade com o ensino básico e secundário.

 

 Esta iniciativa é destinada a educadores, professores, animadores, mediadores de leitura, técnicos de

biblioteca e público em geral.

 

 Para inscrições e informações, os interessados deverão utilizar o telefone 289400850 ou o endereço

eletrónico biblioteca@cm-loule.pt.

 

 Redacção/RS

 

 07:04 sexta-feira, 21 outubro 2011
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Universidade do Algarve integra rede internacional para estudo do mar apoiada por
Espanha
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121250

 

A Universidade do Algarve integra uma rede com academias de Espanha e Marrocos que foi distinguida

pelo Governo espanhol, que vai apoiar o projeto, disse hoje o reitor da instituição portuguesa.

 

 O Campus de Excelência Internacional do Mar (CEI.MAR) tem como parceiros, além da universidade

algarvia, as congéneres espanholas de Huelva, Cádiz, Granada, Almeiria e Málaga e Tânger

(Marrocos), enumerou João Guerreiro.

 

 Uma escola para doutoramentos, um observatório para as dinâmicas costeiras e uma base que

articulará os conhecimentos docentes reunidos nas sete instituições são objetivos do projeto,

acrescentou.

 

 O reconhecimento da rede universitária destinada ao estudo do mar foi feito pelo Ministério da

Educação do Governo Espanhol, classificando-a como Campus de Excelência Internacional de âmbito

Regional Europeu (CEIR) e vai beneficiar de um financiamento de cinco milhões de euros por parte das

autoridades espanholas, a nível nacional e autonómico.

 

 A mobilidade de professores entre as sete universidades vai também ser possível no âmbito do

CEI.MAR, o mesmo sucedendo com alunos de mestrados e doutoramentos.

 

 João Guerreiro referiu que uma parceria do género já funcionava entre a Universidade do Algarve e a

sua congénere de Cádiz.

 

 Para a fase final de apresentação dos projetos candidadtos ao reconhecimento e apoio do governo

espanhol foram selecionados oito projetos, três dos quais foram distinguidos, entre eles a CEI.MAR.

 

 Redacção/RS

 

 21:16 sexta-feira, 21 outubro 2011
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   	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:02:33

 	Hora de emissão: 13:29:00 
ID: 38132789

 
21/10/2011

Reitor da Universidade do Algarve

 

Já se sabe que grande parte dos cortes na despesa do Estado em 2012 vai ser nos Ministérios da

Saúde e da Educação. Esta semana o Reitor da Universidade de Coimbra queixou-se mesmo e disse

que se o Governo tirar mais 100 milhões de euros às universidades o Ensino Superior pode

desaparecer em 2013. Menos dramático, João Guerreiro, o Reitor da Universidade do Algarve, pede ao

Governo que não tire pelo menos a autonomia de gestão às instituições.

 

 

Português premiado nos Estados Unidos

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 21/10/2011

Meio: Correio da Manhã - Primeiro Emprego

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve comemora 10
anos | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/10/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=5046

 

Por Sul Informação 21 de Outubro de 2011 Comentar

 

 Música, Universidade

 

 &nbsp

 

 A Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve celebra o seu 10º aniversário

com uma cerimónia que terá lugar a partir das 16h30 do dia 26 de outubro, no Grande Auditório dode

Página 37



A38

Gambelas.

 

 O programa desta comemoração inclui a entrega de prémios de mérito aos melhores alunos da FCHS

e um concerto da Orquestra do Algarve.

 

 O concerto apresentará a obra As Quatro Estações de Antonio Vivaldi, tendo como maestro e solista

Krassimir Dzhambazov e apresentando também os solistas de violino Laurentiu Simões, Emil Chitakov

e Helena Duarte.

 

 A entrada é livre.

 

 

Relações entre arqueologia e reabilitação urbana motivam debate de especialistas em
Silves | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/10/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=5093

 

Por Elisabete Rodrigues 21 de Outubro de 2011 Comentar

 

 Arqueologia, Silves

 

 &nbsp

 

 A mesa redonda sobre Arqueologia e Reabilitação Urbana, marcada para sábado, dia 22, às 10h00,

será um dos pontos altos do 9º Encontro de Arqueologia do Algarve, que está a decorrer em Silves, na

Fissul.

 

 Rui Parreira, da Direção Regional de Cultura, que será uma dos participantes nesta iniciativa que vai

ocupar toda a manhã de sábado salienta que a arqueologia é uma componente fundamental do

ordenamento do território, estando em Portugal muito associada a obras públicas e privadas, na sua

vertente de arqueologia de salvaguarda.

 

 Que arqueologia e obras estão intimamente associadas indicam os dados revelados por Pedro Barros.

Segundo este técnico do Igespar, nos dois últimos anos registou-se um decréscimo no número de

trabalhos arqueológicos no Algarve, que passaram de 250 a 300 por ano para os atuais 150.

 

 E o que está por trás deste decréscimo? Pedro Barros sublinha que a construção influencia o mercado
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da arqueologia de salvaguarda, que corresponde a 97% do mercado dos trabalhos arqueológicos em

Portugal. Ou seja, se não há obras, não há arqueologia.

 

 Tendo em conta a atual aposta do Governo na reabilitação urbana - esta semana reforçada com a

aprovação do programa Jessica - a questão que será debatida pela mesa redonda tem todo o

interesse. A iniciativa será moderada por Dália Paulo, diretora regional de Cultura, e contará ainda

com a participação de Maria Ramalho, do Igespar, Miguel Reimão Costa, da Universidade do Algarve,

Teresa Valente, da Divisão de Regeneração Urbana da Câmara de Faro e Rui Parreira.

 

 Mas ao longo dos três dias do Encontro, que começou esta quinta-feira e termina no sábado, os 130

participantes inscritos vão apresentar e debater os resultados de dois anos de investigação

arqueológica no Algarve.

 

 Na primeira manhã, dedicada à Pré-História, Oswaldo Arteaga apresentou os últimos dados sobre os

contributos da geoarqueologia para definir os contornos da Baía de Lagos há 6500 anos, bem

diferentes dos atuais, Nuno Inácio apresentou os resultados das datações radiocarbónicas do Túmulo

Megalítico e da Necrópole de Santa Rita, Maria João Neves falou sobre o contributo da

arqueotanatologia e das Tecnologias de Informação Geográfica para interpretar as práticas funerárias

no hipogeu de Monte Canelas (Portimão), e Mário Varela Gomes revelou as suas descobertas sobre o

abrigo, com gravuras rupestres, da Quinta do Penedo, em São Bartolomeu de Messines.

 

 À tarde, o tema genérico das comunicações foi a Proto-História, e estiveram em evidência, por

exemplo, as intervenções de emergência na empreitada da variante Norte de Loulé (Artur Fontinha),

ou ainda o curioso tema Entre ovos, penas e carne: oem jazidas algarvias da Idade do Ferro à Época

Moderna.

 

 Hoje, o dia será inteiramente dedicado ao período Romano. Irá falar-se do Castelinho dos Mouros

(Alcoutim), da Boca do Rio (Vila do Bispo), da Marateca (Lagos), da Villa Romana da Corte (São

Bartolomeu de Messines) e do sítio romano do Espargal (Loulé) - que à tarde serão alvo de uma visita

de estudo -, do Vale da Velha (Altura, Castro Marim) e das lucernas do Museu de Faro.

 

 Amanhã, sábado, depois da mesa redonda, à tarde os participantes no Encontro irão falar sobre a

época Medieval Islâmica e Cristã, com a apresentação dos resultados de investigações nas sepulturas

Alto Medievais de São Bartolomeu de Messines, nas cerâmicas dos séculos IX e X encontradas no

Castelo de Silves, dos dados preliminares resultantes do acompanhamento arqueológico na construção

do novo campo de golfe de Palmares (Lagos), do sítio islâmico da Barrada (Aljezur), e do sítio

medieval do Poço Antigo, em Cacela Velha.

 

 Neste avançar pelos séculos de história, o Encontro termina com o tema do Moderno. A Gafaria de

Lagos e os estudos antropológicos nos Conventos de Nossa Senhora da Graça e do Carmo, em Tavira
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estarão na mira dos participantes.

 

 

Fotografias selecionadas do concurso «Vive PCI» mostram-se na Fnac do
AlgarveShopping | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/10/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=5165

 

Por Sul Informação 21 de Outubro de 2011 Comentar

 

 Albufeira, Fotografia, Património

 

 &nbsp

 

 Grupo I 1º prémio: Fábio Valente Preparar o pão

 

 A exposição de fotografia das obras selecionadas do concurso Vive PCI abre no dia 29 de outubro na

Fnac AlgarveShopping, na Guia, onde poderá ser vista até 24 de janeiro do próximo ano.

 

 A Direção Regional de Cultura do Algarve e a FNAC AlgarveShopping, no Ano Internacional da

Juventude (2010-2011) promovido pelas Nações Unidas, associaram-se para valorizar o Património

Cultural Imaterial do Algarve, lançando o Concurso de Fotografia e Vídeo, denominado de Vive PCI -

Património Cultural Imaterial, que procurou reforçar o sentimento de cidadania e de identidade dos

jovens com o património da comunidade, preservando, vivendo e promovendo a memória das

tradições algarvias.

 

 A partir de Fevereiro do próximo ano, a exposição fotográfica do Vive PCI, será apresentada noutro

locais da região e do país. Assim, em fevereiro de 2012 a exposição itinerante poderá se vista na

Biblioteca da Universidade do Algarve, em março percorrerá as escolas da região que participaram no

concurso, em abril ficará patente nos monumentos afetos à Direção Regional de Cultura do Algarve,

em maio estará de novo em escolas da região que participaram no concurso e em junho estará no

Museu da Fundação INATEL, sito no Palácio do Barrocal, em Évora.

 

 A principal novidade do concurso Vive PCI centrou-se na realização de um roadshow pelas escolas

secundárias e universidades da região do Algarve, com o apoio da Direção Regional de Educação e da

Associação Cultural "Ao Luar Teatro".
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 Através da peça em formato stand-up "Caminhos de pedra", procurou abordar e sensibilizar os jovens

para a temática do Património Cultural Imaterial (abreviadamente PCI) da região, desafiando-os de

forma leve e divertida a viver o Algarve e a captar a essência algarvia através das artes da imagem -

fotografia e vídeo - envolvendo-os e apelando à sua participação no concurso.

 

 As inscrições realizaram-se online no URL oficial do concurso -- e terminaram a 15 de março. A

receção dos trabalhos finalizou no dia 30 de junho. Após a avaliação de todos os trabalhos submetidos

a concurso por um júri, foram selecionadas as melhores fotografias e vídeos inscritos que ficaram

disponíveis no site do concurso para visualização e votação online.

 

 No dia 30 de julho realizou-se a festa de entrega dos prémios na Fnac AlgarveShopping, onde foram

revelados os vencedores do concurso e entregues os prémios.

 

 

Património cultural em debate
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/10/2011

Meio: Avezinha.com

URL: http://www.jornalavezinha.com/noticia.asp?idEdicao=258&id=12777&idSeccao=2317&A
ction=noticia

 

No Cine-Teatro Louletano

 

 A 28 de outubro, o Cine-Teatro Louletano recebe um conjunto de personalidades ligadas às áreas da

cultura e do património que irão debater a temática "Património Cultural - Uma nova Convenção do

Conselho da Europa para o Século XXI".

 

 O responsável pela Divisão do Património Cultural e Paisagem do Conselho da Europa e vice-diretor

da Cultura e Património Cultural e Natural (Estrasburgo), Daniel Thérond, será um dos oradores desta

conferência. Dag Myklebust, Senior Adviser, Directorate for Cultural Heritage, Noruega (Oslo), e José

María Ballester, presidente do júri dos Prémios do Património da União Europeia/Concurso Europa

Nostra, são as outras personalidades do panorama europeu que virão a Loulé.

 

 Dos nomes nacionais, marcarão presença Guilherme d'Oliveira Martins, presidente do Centro Nacional

de Cultura, Cláudio Torres, arqueólogo e presidente do Campo Arqueológico de Mértola, João

Guerreiro, reitor da Universidade do Algarve, a escritora Lídia Jorge, e o presidente da Autarquia de

Loulé, Seruca Emídio.

 

 Os interessados em assistir a esta conferência poderão fazer a sua inscrição através da Divisão de
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Cultura e Museus, telefone 289 400 885 ou dcm@cm-loule.pt

 

 Esta é uma iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Loulé e do Centro Nacional de Cultura. O

programa completo da conferência será anunciado em breve.

 

 

A Arqueologia tem 9.º Encontro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/10/2011

Meio: Avezinha.com

URL: http://www.jornalavezinha.com/noticia.asp?idEdicao=258&id=12795&idSeccao=2312&A
ction=noticia

 

Em Silves

 

 Decorre de 20 a 22 de outubro, na FISSUL, em Silves, o 9.º Encontro de Arqueologia do Algarve. A

iniciativa é organizada conjuntamente entre a Câmara Municipal de Silves, a Universidade do Algarve,

o Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico e a Direção Regional de Cultura do

Algarve.

 

 Pré-História, Proto-História, Romano, Medieval Islâmico e Cristão e Moderno são as temáticas que,

conjuntamente com uma mesa redonda sobre Arqueologia e Reabilitação Urbana, irão ser abordadas

por diversos especialistas nesta nona edição.

 

 Divulgar os trabalhos arqueológicos de maior relevância no biénio 2010/2011, promover o debate

científico relativo a problemáticas relacionadas com a actividade arqueológica no contexto geográfico

do Algarve e sensibilizar para a promoção social da atividade arqueológica, preservação e valorização

do património arqueológico são os principais objetivos deste Encontro.

 

 

Gramofone

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 20/10/2011

Meio: Barlavento

 

g r a m o f o n e g  Honoris causa Já se sabia (foto dois) António Pina descobriu aquilo que toda a

gente já sabia – o Allgarve vai mesmo acabar! Só que  para chegar a esta conclusão pagou 40 mil

euros à Universidade do Algarve e no fim virá dizer que ele até era um defensor  do programa, mas o
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conhecimento científico impõe que ele  acabe.  A rivalidade entre Luís Patrão, o presidente do Turismo

 de Portugal e António Pina, levou a que o dinheiro fosse desviado para o Alentejo (Allentejo) e agora

não há  pilim nem para mandar cantar um cego.

Elidérico Viegas, presidente da assembleia da  ERTA, já preparou a pergunta para a próxima  reunião:

«se não há dinheiro para pagar vencimentos, porquê gastar 40 mil euros num estudo que não serve

para nada, quando já se  sabia que o Allgarve estava condenado à  Revelação Após o sucesso da

manif contra as portagens, José Vitorino foi coroado militante-honoriscausa do Bloco de Esquerda. O

rosto regional do Bloco João Vaconcelos ao pé de Vitorino  tornou-se numa imagem desfocada e

Francisco Louçã já disse que gostaria muito de conversar com o antigo presidente da Câmara de Faro.

Na próxima vinda de Francisco Louçã  ao Algarve, que terá lugar em Olhão para um círculo muito

restrito de militantes, um dos  assuntos a discutir será a coligação do CFC+BE para a candidatura à

Câmara de Faro.

A garra com que José Vitorino fala deixa a quilómetros de distância qualquer dos velhos militantes da

UDP e a estratégia do Bloco de Esquerda passa por injetar sangue novo  e pessoas com capacidade de

intervenção. À boa maneira dos tempos do PREC o slogan  vai ser: «o centrão (PS+PSD) vai apanhar

um abanão!».

Marquês do Farrobo O velho guerreiro Marquês do Farrobo desembainhou a espada e prepara-se para

a luta.  Correia Martins, quer o PS queira ou não, vai ser o candidato socialista à presidência da

Câmara de São Brás de Alportel em 2013. Para já prepara a candidatura à liderança da  Concelhia e a

seguir Miguel Freitas que se cuide.

O antigo presidente da Administração Regional de Saúde já anda a reunir apoios para  se apresentar

como alternativa à liderança da Federação do PS levando consigo o apoio  do setor da saúde e das

mulheres socialistas.  Com estas duas armas em punho, Correia  Martins conta arrastar consigo

aqueles que estão sempre a ver para onde cai o poder. João  Marques, da Concelhia de Faro, já

descolou de José Apolinário, e se Correia Martins for o  líder da Federação vai propor como candidato à

Câmara de Faro Luís Coelho.

Diretor regional A próxima manifestação  contra as portagens na Via do  Infante não vai ser a brincar.

Quem ficou nos vídeos  captados pelos serviços secretos foi José Vitorino, mas  os verdadeiros

estrategas não  deram a cara.  A operação que  está na calha passa por organizar um jantar num

restaurante da EN 125 até altas horas e  a seguir, tipo operação 25 de  abril, de vários pontos do

Algarve vão sair colunas de carros em direção ao aeroporto,  fechando o acesso a partir das  cinco da

manhã. Não há data  marcada, nem comunicações  no face book. À maneira antiga, três rádios locais

vão passar à mesma hora a canção de  António Mourão «Ó tempo  volta para trás» e só depois o

povo vai para a rua.

Os aviões vão ser obrigados a partir sem passageiros  e a CNN, em direto de Faro,  dirá: «o Algarve

barrou os turistas, oferecendo-lhes mais  um dia de bom clima!».

A ministra Assunção Cristas, que por acaso é ministra da Lavoura, quando veio ao Algarve foi às

nuvens depois de beber um copo de vinho de Tavira «Terra da Luz». «Quem é o  produtor?»,

perguntou a jovem governanta. Os militantes do PSD proclamaram em uníssono que era do

companheiro Carlos Silva e Sousa e os centristas ficaram cabisbaixos.  Conversa puxa conversa, copo
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atrás de copo, surge a polémica sobre quem irá ser o  próximo diretor da Agricultura e Pescas do

Algarve. António Farrajota (CDS) é o homem  que estava em lista de espera, mas a ministra, depois

de conhecer o néctar algarvio, entendeu que o próximo diretor regional deveria ser o produtor de

vinhos Carlos Silva e Sousa.

«Mas ele é advogado!», lembraram os centristas. «O que tem isso?», retorquiu a ministra, «eu

também não percebo da poda e sou a ministra da lavoura e das pescas!».

Ainda não é desta que Valentina Calixto vai ser apeada do poder. A mulher  forte do ambiente no

Algarve prepara-se para dar mais um golpe de rins  e manter-se na crista da onda. Quando todos

pensavam que a presidente da  ARH e administradora do Polis da Ria Formosa tinha simpatia pelos

social-democratas e até  mesmo um amor serôdio pelos socialistas, eis a revelação – Valentina Calixto

tem em Paulo Portas o seu ídolo e já manifestou num círculo  de amigos muito restrito que pondera

inscrever-se no CDS-PP.  Um amigo de Valentina já lhe segredou que  seria bom começar a frequentar

a igreja e  inscrever-se na Opus Dei, pois era mais importante do que no CDS-PP.

Avanços e recuos Desidério Silva tem andado aos avanços e recuos em relação  à decisão de apoiar a

construção do aeródromo de Loulé. Ele  não sabia era o preço que iria pagar pela sua indecisão

política e por ter declinado as responsabilidades deste assunto no  seu adversário interno, o presidnete

da Assembleia Municipal Carlos Silva e Sousa.

Tem-se especulado que Desidério Silva está disponível  para muitos lugares mas, como se pode

constatar, ainda continua sentado na cadeira de presidente da Câmara e correndo o risco de acabar o

mandato prisioneiro de Albufeira.

O assunto aeródromo chegou a Belém e Cavaco  Silva, à boa maneira do filho do senhor Teodoro  das

bombas de Boliqueime, mandou um recado  a Passos Coelho – não admito que quem quer  que seja

esteja a boicotar o concelho de Loulé! Desidério Silva vai ter que convidar Seruca Emídio para tomar

um chá tilia para acalmar os nervos que andam à flor da pele.

Manifestação na Via do Infante Já se sabia António Pina descobriu aquilo que toda a  gente já sabia –

o Allgarve vai mesmo acabar! Só que para chegar a esta conclusão pagou 40 mil euros à Universidade

do Algarve e  no fim virá dizer que ele até era um defensor do programa, mas o conhecimento

científico impõe que ele acabe.  A rivalidade entre Luís Patrão, o presidente do Turismo de  Portugal e

António Pina, levou a que o dinheiro fosse desviado para o Alentejo (Allentejo) e agora não há pilim

nem  para mandar cantar um cego.

Elidérico Viegas, presidente da assembleia da ERTA, já  preparou a pergunta para a próxima reunião:

«se não  há dinheiro para pagar vencimentos, porquê gastar  40 mil euros num estudo que não serve

para nada,  quando já se sabia que o Allgarve estava condenado à morte?». Tal como diria Alberto

João  Jardim, decisões polítricas não se questionam, muito menos o preço a pagar.
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Faro

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 20/10/2011

Meio: Barlavento

 

Concerto.

Quarta-feira, dia 26, às 21h30,  na Universidade do Algarve,  espetáculo musical no âmbito do Ciclo

Solistas da Orquestra do Algarve. O programa é inteiramente dedicado a  Vivaldi e é interprtado pelos

violinistas Laurentiu Simões,  Emil Chitakov, Helena Duarte e Krassimir Dzahambazov que terá

simultaneamente o papel de maestro.

Música.

Quinta-feira, dia 20, às  21h30, no Teatro das Figuras, concerto musical com o  grupo Mão Morta que

apresenta «Pelux in Motion». Entrada: 12 euros.

Fado.

Sábado, dia 22, às 21h30,  no Teatro Lethes, espetáculo com Sara Gonçalves & Os  Alma que

apresentam Fado  na Alma. Entrada: 10 euros.

Palestra.

Quinta-feira, dia 20, às 17h00,  no Museu Regional do Algarve, palestra «O Museu Etnográfico no

Estado Novo: relações com o turismo», pela  Prof. Doutora Carla Almeida.

Agualusa.

Sexta-feira, dia 21, às 18h30,  no Pátio de Letras, José  Águalusa apresenta o seu  novo livro «A

educação sentimental dos pássaros».

Pátio de Letras.

Sexta-feira, dia 21, às 22h00,  no Pátio de Letras, música ao  vivo com José Manuel Ferreira e os

Allgarviados. Sábado, dia 22, às 17h00, conversas sobre a arte de curar,  aliviar e consolar com o Dr.

Soares Albergaria.

Feira.

Até ao dia 23 de outubro, no  Largo de S. Francisco, realiza-se a tradicional Feira de  Santa Iria. No

certame poderá visitar as barraquinas de  artesanato, vestuário, bolos  regioansi, furtos secos e

apreciar a castanha assada.

Exposição.

Até ao dia 31 de outubro, nas  instalações do Instituto Português da Juventude, pode  visitar a

exposição de fotografia dedicada à sustentabilidade florestal da Associação  InLoco.  7décadas up.

Até ao dia 31 de dezembro, no  Museu Municipal, vai estra  patente a exposição Projecto  7décadas

UP, uma exposição  sobre os que não viram calçada tornar-se asfalto.  Fotografia.

Até 31 de outubro, na Galeria  Trem, exposição de fotografia de Eduardo Gageiro. No  Museu

Municipal, patentes  trabalhos de Francisco Tropa. Ambas no âmbito do Allgarve’11 - Fotografia na

Coleção EDP.  Faro Câmara - 289870870 GNR - 289887600 PSP - 289899899 PJ - 289884500

Bombeiros M. - 289888000 Bombeiros V. - 289803604 Centro Saúde - 289830300 Hospital -
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289891100 Capitania - 289887540

 

 

Universidade búlgara atribui doutoramento honoris causa a docente da UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/10/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51490

 

Educação

 

 José Leitão, professor catedrático da Universidade do Algarve, foi distinguido com o grau de Doutor

Honoris Causa, pela Universidade Agrária de Plovdiv, na Bulgária, no passado mês de setembro.

 

 José Leitão licenciou-se em Engenharia Agronómica (especialidade Agricultura Tropical e Subtropical),

em 1982, na Universidade Agrária de Plovidiv, com a nota média de curso de 5,73, num máximo de 6,

e com a nota máxima de 6 no exame final de Estado.

 

 A partir de 1982 foi aluno de doutoramento da mesma Universidade, tendo recebido em 1987 o grau

de Ph.D. em Biologia Celular outorgado pela Academia de Ciências da Bulgária.

 

 O Professor José Leitão mantém, desde há largos anos, colaboração com o Departamento de Genética

e Melhoramento de Plantas da referida universidade.

 

 20 de Outubro de 2011 | 13:40

 

 barlavento

 

 

Investigador português estuda aumento da eficiência dos medicamentos no

organismo

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 20/10/2011

Meio: Diário dos Açores

 

Um investigador da Universidade do Algarve está a  desenvolver um novo tipo de  nano contentores

capazes de  transportar medicamentos  dentro do corpo humano,  evitando que se degradem  no

Página 46



estômago e libertando-os  apenas no local onde devem  actuar Segundo o “Ciência Hoje”  José Paulo

da Silva, do Centro de Investigação em Química do Algarve (CIQA),  disse à agência Lusa que os

novos contentores, centenas  de milhões de vezes mais  pequenos do que o metro,  permitem

proteger as moléculas no seu interior, possibilitando um aumento da  eficiência do medicamento  com

menor quantidade de  substância ativa.

Os nano contentores medem alguns nanómetros,  sendo o nanómetro uma  unidade de medida

microscópica mil milhões de vezes  mais pequena do que o metro linear.

“Se encapsularmos a  substância activa dentro dos  nano contentores e eles protegerem a molécula

durante a sua passagem vai ficar  disponível maior quantidade dessa substância activa,  o que permite

que se tome  muito menor quantidade de  medicamento”, explicou.

O especialista, que está  a colaborar com várias universidades espanholas e  norte-americanas,

precisou  que os nano contentores já  são usados para o transporte de medicamentos, mas  trata-se

agora de “um novo  tipo de transporte”, que permitirá alargar o espectro de  medicamentos

suscetíveis  de ser encapsulados.

Os nano contentores de  gerações mais velhas baseiam-se nas reacções dos  compostos ao contacto

com  a água, enquanto os que  agora são estudados reagem  às diferenças de acidez (ph)  nos vários

locais do corpo.

“Ao atravessar o estômago, que tem um pH relativamente baixo, se a molécula tiver tendência para

se  proteger do pH indo para  dentro do contentor, ele  protege-a. Uma vez saída  do estômago, com

a subida  do pH, ela poderá sair do  contentor e desempenhar a  sua acção. Tudo depende do

mecanismo que faz com que  a molécula entre e saia do  contentor”, explicou.

Além dos usos clínicos,  os nano contentores agora  em estudo poderão ter outras utilizações, tais

como  a fabricação de novos materiais e, até, o controlo da natalidade nas aquiculturas.

“Os peixes são capazes de  detcetar substâncias dissolvidas na água. Se pusermos  cápsulas na água,

algumas  dessas substâncias entram  para dentro dessas cápsulas  e o peixe deixa de ter a percepção

de que o composto  existe na água. Isto é uma  maneira de controlar o comportamento do animal. Se

forem essas as substâncias  que desencadeiam a reprodução, por exemplo, os peixes deixam de se

reproduzir  por um período, o que pode  ter interesse para controlo  da natalidade”, explicou o

cientista.

A investigação em curso  na Universidade do Algarve  também trabalha o comportamento das nano

cápsulas  como catalisadores, que  permitem acelerar reações  e obter compostos difíceis  ou

impossíveis de obter de  outro modo.

As novas nano-cápsulas  poderão ainda ser utilizadas na bioquímica e na biologia e também em

ciências  do ambiente, energia e ciências dos materiais, ou seja,  “em qualquer aplicação que  tire

partido do armazenamento de compostos chave  nestes nano contentores”,  acrescentou José Paulo da

 Silva.

O trabalho do CIQA desenvolve-se em parceria  com as universidades norte-americanas de Columbia,

Dakota do Norte e Miami e  as universidades espanholas de Huelva e Santiago de  Compostela.

Investigador português estuda aumento da  eficiência dos medicamentos no organismo
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Ex-presidente é candidato à AAUALG

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 20/10/2011

Meio: Correio da Manhã - Algarve

Jornalistas: Autor Desconhecido

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Aluna premiada

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 20/10/2011

Meio: Correio da Manhã - Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Bolsa de Investigação II (m/f)(20-10-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/10/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=44659&bl=1&viewall=true

 

CCMAR - Centro de Ciências do Mar do Algarve

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR) - abre concurso para atribuição de uma Bolsa de

Investigação - para Mestre, no âmbito do projecto PTDC/MAR/099887/2008, designado por "Genética

paisagística duma lagoa costeira; uma abordagem empírica e de modelação usando a erva marinha

Zostera noltii na Ria Formosa", financiado por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e a

Tecnologia - FCT (PIDDAC), nas seguintes condições:

 

 Funções a desempenhar:

 

 ·         Amostragem e processamento de amostras recolhidas.
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 ·         Supervisão do técnico de investigação (licenciatura) associado a este projecto

 

 ·         Organização e catalogação do material biológico recolhido: a) tecidos vegetais conservados em

sílica e b) correspondentes amostras de  ADN.

 

 ·         Extracção, purificação e quantificação de ADN das amostras de tecido vegetal recolhidas.

 

 ·         Amplificação via PCR de multiplexes contendo 9 loci microssatélites.

 

 ·         Coordenação com os serviços do CCMAR para o envio de amostras para sequenciação.

 

 ·         Leitura dos fragmentos resultantes da sequenciação com recurso ao software Strand e

MsatAllele.

 

 ·         Organização das encomendas realizadas no âmbito do projecto.

 

 ·         Manutenção do equipamento de laboratório esencial à realização do projecto.

 

 ·         Redacção de relatórios de progresso.

 

 Orientação Cientifica: Doutor Filipe Alberto, Investigador Associado CCMAR

 

 Requisitos:

 

 1.                  Mestrado em Biologia, Biotecnologia, Bioquímica, ou área afim.

 

 2.                  Experiência por períodos superiores a 12 meses com as técnicas laboratoriais

associadas à genotipagem com recurso a marcadores microssatélites (extracção de ADN, amplificação

via PCR, leitura de fragmentos após sequenciação).

 

 3.                  Conhecimento de inglês escrito e falado

 

 Critérios de avaliação:

 

 1.                  Experiência na execução das técnicas de genotipagem de loci microssatélites. (65%)

 

 2.                  Notas curriculares. (25%)

 

 3.                  Número de publicações (10%).
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 Nota: O Júri reserva-se o direito de, perante dúvidas suscitadas na análise das candidaturas,

entrevistar os candidatos que considere necessários para esclarecimentos adicionais.

 

 Condições da bolsa:

 

 Duração de 12 meses, com inicio previsto para Dezembro de 2011, em regime de exclusividade,

podendo ser eventualmente renovada por períodos adicionais até à totalidade de 18 meses, conforme

regulamento de formação avançada de recursos humanos da FCT em http://goo.gl/ELyKI.

 

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

pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. (980.00EUR/mês - BI para Mestre).

 

 Prazos de recepção: De 31 de Outubro a 14 de Novembro de 2011.

 

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

obtido em http://goo.gl/n4EDo e incluir carta de motivação, uma cópia do certificado de habilitações,

Curriculum vitae detalhado, cópia de Bilhete de Identidade ou passaporte, número de identificação

fiscal, e eventualmente referências.

 

 Envio de candidaturas: As candidaturas devem ser enviadas com a Ref. ª: CCMAR/BI/0045/2011, por

e-mail para ccmar@ualg.pt ou para Centro de Ciências do Mar, Gab. 2.90, Edifício 7, Universidade do

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

por escrito.

 

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

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

 

 Comissão responsável pela selecção: Professora Doutora Ester Serrão, Professora Assistente da

Universidade do Algarve e Investigadora no CCMAR (presidente do júri), Doutor Filipe Alberto

Investigador Associado no CCMAR (Vogal) e Doutor Gareth Pearson Investigador Associado no CCMAR

(Vogal)

 

 (disponível em www.eracareers.pt a 20-10-11)

 

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

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

Twitter em http://twitter.com/NaturJobs]
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Café Oceano debate economia do mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/10/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=47812

 

19-10-2011 18:27:00

 

 O tema"Relação universidade - empresa - mar: Quais os desafios?", apresentado por Hugo Pinto,

docente e investigador da Universidade do Algarve e será abordado na tertúlia Café Oceano às 18h30,

dia 20, no Pátio de Letras em Faro.

 

 Entre as questões a bordar está a importância do mar nas relações existentes ou em desenvolvimento

entre universidades e empresas.

 

 Quais as oportunidades para o Algarve e os desafios a médio e longo prazo no chamado cluster

económico do é outra das matérias a abordar este mês, no Café Atlântico, um espaço de discussão

informal sobre assuntos relacionados com o oceano

 

 O convidado desta sessão, Hugo Pinto é Mestre em Economia Regional pela Universidade do Algarve

(UAlg) e está a a concluir tese de Doutoramento no Centro de Estudos Sociais da Universidade de

Coimbra sobre mudança institucional e transferência de conhecimento em Portugal.

 

 É investigador do Centro de Investigação sobre Espaço e Organizações (CIEO) da UAlg no Centro de

Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra.

 

 

«Acorda a tua Academia» é o mote para candidatura à Associação Académica da
Universidade do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121173

 

Um grupo de alunos universitários algarvios vai apresentar uma candidatura à liderança dos órgãos
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sociais da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg), com base no mote Acorda a

tua Academia.

 

 Este projeto inclui "três pilares basilares", entendidos pelos seus responsáveis como "cruciais" para a

vida da associação.

 

 "Devolver a estabilidade económico-financeira à AAUALG, reaproximar a academia da cidade e de

todo o tecido económico e social envolvente e, por último - mas não menos importante - devolver a

todos os estudantes a necessária afirmação e a correta e real intervenção nas decisões político-

pedagógicas que influenciam o seu dia-a-dia na instituição", referem os alunos.

 

 O lançamento público do projeto está marcado para dia 24 de outubro, às 18:00 horas, no auditório

da Escola Superior de Gestão Hoteleira e Turismo da Universidade do Algarve, situada no Campus da

Penha.

 

 O ex-presidente da AAUAlg, Pedro Barros, e João Pedro Ferreira são dois dos rostos do projeto.

 

 Redacção/RS

 

 12:54 quinta-feira, 20 outubro 2011

 

 

Café Oceano está de volta com novos desafios
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/10/2011

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=9d70ada63ee39c2f16e678bbf698df46

 

Tavira, 20 Out (Rádio Horizonte Algarve)

 

 O Café Oceano vai iniciar este ano letivo, precisamente esta tarde, às 18h30, no Pátio de Letras, em

Faro.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve A sessão tem como tema "Relação universidade - empresa -

mar: Quais os desafios?", apresentado por Hugo Pinto, docente e investigador no Centro de

Investigação sobre Espaço e Organizações (CIEO) da Universidade do Algarve e no Centro de Estudos

Sociais (CES) da Universidade de Coimbra.
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Aluna da Universidade do Algarve duplamente premiada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121172

 

Ana Machado foi distinguida com o prémio Mike Morgen Award pela Universidade de Bournemouth, no

Reino Unido, atribuído anualmente ao melhor aluno de mestrado, e premiada com uma bolsa no valor

de 5 mil libras.

 

 Depois de ter terminado, recentemente, o Master in European Tourism Management (ETM), oferecido

pela Universidade do Algarve em conjunto com mais seis universidades europeias, a aluna recebeu

também uma bolsa de 5 mil libras, atribuída por uma instituição financeira ao melhor aluno do espaço

ibero-americano.

 

 O prémio Mike Morgan Award distingue a melhor dissertação de mestrado e trata-se de uma

homenagem póstuma ao professor Mike Morgan, da Bournemouth University, um dos principais

responsáveis pelo ETM, além de ser um conhecido investigador em Turismo.

 

 Para Ana Machado, a importância deste prémio prende-se com o facto de o mestrado em ETM

decorrer em várias universidades europeias (Inglaterra, Suécia, Holanda, Portugal, Espanha, França e

Alemanha) e de reunir alunos de vários países, como Espanha, França, Bélgica, Suécia, Alemanha,

Portugal, China, Indonésia, Holanda ou Lituânia.

 

 "A minha dissertação sobre "Birdwatching tourism in Europe: case study of the Algarve analisa o

potencial desta forma de turismo como um produto alternativo, em prol do desenvolvimento

sustentável numa região como o Algarve, em que o sol, a praia e golfe são os principais produtos

turísticos, moldando a imagem da região no exterior", refere Ana Machado, citada pela universidade

algarvia.

 

 No seu trabalho, foram entrevistados operadores turísticos e guias de birdwatching a atuar na região

(portugueses e estrangeiros) e questionados 210 turistas de birdwatching europeus, que tenham

estado ou não no Algarve.

 

 Quanto às nacionalidades envolvidas, destacam-se britânicos, alemães, holandeses e alguns

escandinavos. O perfil, motivações e expetativas destes turistas também foram analisados, permitindo

chegar a várias conclusões.
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 Questionada sobre as perspetivas futuras, Ana Machado revela que neste momento se encontra à

procura de emprego no Reino Unido, ou mesmo de uma bolsa de doutoramento, também em

Inglaterra.

 

 Em jeito de desabafo, confessa ainda que prefere apostar em continuar carreira académica e

profissional num país estrangeiro, "não só porque a minha experiência tem sido boa e porque penso

que me adaptei bem ao estilo de vida inglês, mas também devido à situação que Portugal atravessa

de momento e de as oportunidades, por cá, serem, infelizmente, cada vez mais escassas".

 

 Redacção/RS

 

 08:54 quinta-feira, 20 outubro 2011

 

 

A única coisa que receio no futuro é a inexistência dele
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121184

 

Entrevista a Paulo Quaresma - escultor

 

 Paulo Quaresma nasceu em Odivelas em 1972 mas, com muito poucos meses de vida, veio viver para

o Algarve. Portimão é a cidade que o viu crescer e começar a entregar-se à escultura quando tinha

vinte e poucos anos.

 

 Em 2010 termina o Curso de Artes Visuais na Universidade do Algarve. Aí, sente que encontrou o que

lá foi procurar: liberdade. Durante os três anos que duraram o curso, Paulo Quaresma praticamente

não fez escultura mas experimentou outros suportes, materiais e modos de olhar.

 

 Habitualmente esculpe pedra, embora também trabalhe com metal, cerâmica e outros materiais.

Participou em diversas mostras individuais e colectivas em vários pontos do país, no México e na

Rússia.

 

 Outra descoberta que o tem entusiasmado imenso é a escultura na areia. Participou três vezes no

FIESA (Festival Internacional de Escultura na Areia) e uma no "Festival de Escultura na Areia" em S.

Petersburgo.

 

 Há muito que se dedica ao associativismo. É sócio fundador de várias associações, Presidente da
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Direcção da associação "A Gaveta", vocacionada para o teatro e Vice-presidente da Direcção da

associação "Cuneos-Arte", mais vocacionada para as artes plásticas. Neste momento criou e orienta o

Departamento de Escultura na Associação Min-Arifa.

 

 Esta entrevista vai acontecer on-line(Clique Aqui) no dia 24 de Outubro pelas 12:30 horas.

 

 informação ao abrigo do acordo com a Associação Min-Arifa

 

 Paula Ferro *

 

 22:00 quarta-feira, 19 outubro 2011

 

 

Universidade do Algarve integra Campus de Excelência Internacional do Mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121181

 

O reitor da Universidade do Algarve (UAlg), João Pinto Guerreiro, vai participar na apresentação dos

projetos selecionados na 1.ª fase do Programa Campus de Excelência Internacional 2011, que terá

lugar amanhã, quinta feira, 20, no Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, em Madrid.

 

 A Universidade do Algarve é a única instituição portuguesa parceira deste projeto, "fundamental e

estratégico para todas as áreas em torno do mar", sublinha-se em comunicado.

 

 A sessão de abertura (9:30 horas) será presidida pelo ministro da Educação de Espanha, Angel

Gabilondo, com a participação de representantes de mais 40 universidades, responsáveis por 9

projetos selecionados na primeira fase do Campus de Excelencia Internacional (CEI) 2011.

 

 Além disso, nove projetos do CEI 2009 darão conta dos resultados obtidos nestes anos. Todos os

projetos serão avaliados por uma Comissão Internacional de Peritos.

 

 O Campus de Excelência Internacional do Mar pretende criar um espaço comum de conhecimento e

inovação do meio marinho, através das suas áreas de especialização, onde estão presentes os ramos

da ciência, das engenharias e das humanidades.

 

 Com a coordenação da Universidade de Cadiz e a participação de universidades da Andaluzia

(Almeria, Granada, Málaga e Huelva), o estudo e a gestão do mar do litoral sul da Península Ibérica
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não estariam completos se não fossem realizados em consonância com as costas portuguesa e

marroquina.

 

 A Universidade do Algarve e a Universidade de Abdelmalek Essaâdi, em Marrocos, acompanham as

universidades e instituições espanholas na direção deste projeto, conferindo assim "um forte carácter

transfronteiriço e internacional ao campus".

 

 O reitor da UAlg defende que o projeto "assume especial importância pelo facto de termos a

possibilidade de aprofundar conhecimentos sobre a dinâmica do mar do golfo de Cádiz (no qual a

costa sul do Algarve se integra), relacionados com a gestão de recursos vivos e minerais, fontes de

recursos energéticos, alterações climáticas e turismo".

 

 "Juntamente com as universidades parceiras, valorizamos e reforçamos a internacionalização da

Universidade do Algarve na área das ciências do mar, em especial nas vertentes da formação

avançada e da investigação científica", acrescenta João Guerreiro.

 

 Redacção/RS

 

 21:01 quarta-feira, 19 outubro 2011

 

 

Monchique: Presidente da câmara reafirma oposição do município à prospeção de
minérios de feldspato
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121211

 

O presidente da Câmara de Monchique afirmou hoje que a autarquia "não emitiu" qualquer parecer

favorável para a prospeção de minérios de feldspato naquele concelho do Algarve.

 

 Numa resposta à agência Lusa e ao deputado Paulo Sá (PCP), o Ministério da Economia garantira que

o processo em análise pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) tinha recebido do Instituto de

Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB) e da autarquia pareceres "no sentido de que,

com as necessárias cautelas, os trabalhos podem vir a ter lugar".

 

 "Nunca emitimos qualquer perecer. Enviámos, por nossa autoria, a posição da câmara aprovada por

unanimidade, na reunião de 03 de maio, de total desaprovação pela prospeção e pesquisa de

depósitos minerais", afirmou à Lusa o presidente da câmara.
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 "A direção-geral não deve ter lido o documento todo", observou Rui André, reafirmando "total

oposição da autarquia a trabalhos de prospeção de minérios" naquele concelho da serra algarvia.

 

 Rui André acrescentou que a autarquia "nunca foi chamada a pronunciar-se" sobre os pedidos de

direitos de prospeção de minerais de feldspato, requeridos pelas empresas Felmica e Silica, e que

estão ainda a ser analisados pela DGEG.

 

 Contudo, o Ministério da Economia assegurou que a DGEG tem "levado a cabo um procedimento de

consulta às entidades competentes do ambiente e do município", embora saliente que "na fase de

atribuição de áreas de prospeção de depósitos minerais não [há] lugar a pedido de pareceres".

 

 Aquele ministério revelou que o parecer favorável emitido em 14 de agosto pelo ICNB impõe algumas

condicionantes para "minimizar o impacto das atividades no terreno", entre as quais a utilização de

equipamento portátil de pequenas dimensões e a circulação das viaturas de apoio apenas nos trilhos

existentes, devendo o material removido devido à prospeção ser reposto no local.

 

 A tutela referiu que no âmbito das consultas públicas realizadas foram rececionadas mais de 2.000

assinaturas contra a atribuição de áreas de pesquisa, através de abaixo assinados, reclamações

individuais e de associações ambientalistas.

 

 O Ministério da Economia salientou que "o conhecimento que hoje existe é confirmativo do elevado

valor dos recursos existentes no concelho" e acrescentou que os pedidos de prospeção vão no sentido

de "localizar sienitos mais brancos, com percentagens maiores de alumina e menores em ferro, de

modo a poder ser utilizada em cerâmicas de valor acrescentado, como é o caso da porcelana".

 

 Segundo o ministério, estudos efetuados pela Universidade do Algarve "referem a possibilidade de

existência em Monchique das chamadas 'terras raras', que escasseiam em todo o mundo", observando

que o Estado português "é muitas vezes questionado sobre os motivos que o levam ao não

aproveitamento mais efetivo de um recurso com potencial económico e social tão elevado".

 

 Redacção/RS

 

 20:21 quinta-feira, 20 outubro 2011
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   	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:05:25

 	Hora de emissão: 13:30:00 
ID: 38109761

 
20/10/2011

Universidade do Algarve

 

A Universidade do Algarve é a única instituição portuguesa parceira do Campus de Excelência

Internacional do Mar. Declarações do reitor da Universidade do Algarve, João Guerreiro.
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   	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:00:42

 	Hora de emissão: 13:35:00 
ID: 38109832

 
20/10/2011

Aluna da Universidade do Algarve

duplamente premiada

 

Ana Machado foi distinguida com o prémio «Mike Morgen Award» pela Universidade de Bournemouth,

no Reino Unido, atribuído anualmente ao melhor aluno de mestrado, e premiada com uma bolsa no

valor de 5 mil libras.

 

 

Workshop sobre novo Acordo Ortográfico na Biblioteca Municipal de Loulé
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/10/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=20551&visual=8&id=0&print_article
=1

 

20-10-11

 

 No próximo dia 12 de Novembro, entre as 10h00 e as 12h00, a Biblioteca Municipal de Loulé recebe o

workshop "O Novo Acordo Ortográfico", apresentado por Célio Conceição.

 

 Face ao novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa que entrou em vigor e que a partir do próximo

dia 1 de Janeiro será também aplicado ao Governo, organismos, entidades e serviços que dele

dependem, assim como à publicação no Diário da República, a Biblioteca organiza um pequeno

workshop para apresentar as alterações ao acordo.

 

 Para ministrar este workshop, a Biblioteca convidou o Professor Célio Conceição, com doutoramento

na área de linguística desde 2001 pela Universidade Nova de Lisboa, docente da Universidade do

Algarve onde, para além de professor convidado, é atualmente Pró-Reitor para os assuntos

académicos e para a cooperação da Universidade com o ensino básico e secundário.

 

 Para inscrições e informações contatar a Biblioteca através do telefone 289 400 850 ou

biblioteca@cm-loule.pt
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Monchique: Rui André contra a prospeção de minérios de feldspato no município
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/10/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=20565&visual=8&id=0&print_article
=1

 

20-10-11

 

 O presidente da Câmara de Monchique afirmou hoje que a autarquia "não emitiu" qualquer parecer

favorável para a prospeção de minérios de feldspato naquele concelho do Algarve.

 

 Numa resposta à agência Lusa e ao deputado Paulo Sá (PCP), o Ministério da Economia garantira que

o processo em análise pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) tinha recebido do Instituto de

Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB) e da autarquia pareceres "no sentido de que,

com as necessárias cautelas, os trabalhos podem vir a ter lugar".

 

 "Nunca emitimos qualquer perecer. Enviámos, por nossa autoria, a posição da câmara aprovada por

unanimidade, na reunião de 03 de maio, de total desaprovação pela prospeção e pesquisa de

depósitos minerais", afirmou à Lusa o presidente da câmara.

 

 "A direção-geral não deve ter lido o documento todo", observou Rui André, reafirmando "total

oposição da autarquia a trabalhos de prospeção de minérios" naquele concelho da serra algarvia.

 

 Rui André acrescentou que a autarquia "nunca foi chamada a pronunciar-se" sobre os pedidos de

direitos de prospeção de minerais de feldspato, requeridos pelas empresas Felmica e Silica, e que

estão ainda a ser analisados pela DGEG.

 

 Contudo, o Ministério da Economia assegurou que a DGEG tem "levado a cabo um procedimento de

consulta às entidades competentes do ambiente e do município", embora saliente que "na fase de

atribuição de áreas de prospeção de depósitos minerais não [há] lugar a pedido de pareceres".

 

 Aquele ministério revelou que o parecer favorável emitido em 14 de agosto pelo ICNB impõe algumas

condicionantes para "minimizar o impacto das atividades no terreno", entre as quais a utilização de

equipamento portátil de pequenas dimensões e a circulação das viaturas de apoio apenas nos trilhos

existentes, devendo o material removido devido à prospeção ser reposto no local.

 

 A tutela referiu que no âmbito das consultas públicas realizadas foram rececionadas mais de 2.000

assinaturas contra a atribuição de áreas de pesquisa, através de abaixo assinados, reclamações

individuais e de associações ambientalistas.
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 O Ministério da Economia salientou que "o conhecimento que hoje existe é confirmativo do elevado

valor dos recursos existentes no concelho" e acrescentou que os pedidos de prospeção vão no sentido

de "localizar sienitos mais brancos, com percentagens maiores de alumina e menores em ferro, de

modo a poder ser utilizada em cerâmicas de valor acrescentado, como é o caso da porcelana".

 

 Segundo o ministério, estudos efetuados pela Universidade do Algarve "referem a possibilidade de

existência em Monchique das chamadas 'terras raras', que escasseiam em todo o mundo", observando

que o Estado português "é muitas vezes questionado sobre os motivos que o levam ao não

aproveitamento mais efetivo de um recurso com potencial económico e social tão elevado".

 

 

Nomeados Prémios Juventude 2010

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 20/10/2011

Meio: Notícias de S. Braz

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Economia do Mar precisa de ação, além de debate | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/10/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=4601

 

Por Hugo Rodrigues 17 de Outubro de 2011 Comentar

 

 Mar, Pescas, Portos&Marinas, Turismo

 

 &nbsp

 

 Portugal pode esquecer-se da geografia, mas ela não se esquece de nós. Esta é apenas mais uma das

razões para o nosso país começar a ver no setor marítimo uma base produtiva para o futuro, na visão

do economista Tiago Pitta e Cunha, especialista português em Economia do Mar.

 

 A economia do mar foi o tema central de um debate promovido na passada semana pela Caixa geral
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de Depósitos, no Campus das Gambelas da Universidade do Algarve, que juntou representantes de

todas as áreas necessárias para dar o impulso necessário a um verdadeiro cluster do mar: estrategas,

investidores, empresários e produtores de conhecimento.

 

 A criação de um Cluster do Mar e de uma estratégia de desenvolvimento económico do setor ainda

continua na fase de debate, em Portugal, confessou Tiago Pitta e Cunha. Um facto que desespera os

mais pessimistas e que até já desanima os otimistas, nos quais afirmou incluir-se.

 

 Debater não é suficiente. Há mais aptidão [em Portugal] para falar do que para lançar ações

concretas para fomentar a Economia do Mar, ilustrou. Passar à ação é fundamental, para mais numa

altura de crise, já que, acredita, o mar tem potencial para ser uma poderosa base produtiva para

Portugal.

 

 Dentro da Economia do Mar, cabem atividades muito distintas, desde a Pesca e os Portos, os mais

rentáveis em Portugal na atualidade, até ao Transporte Náutico e Turismo Marítimo, que noutros

países são as principais atividades relacionadas com o mar, mas no nosso praticamente não tem peso

económico. A energia, a biotecnologia e os recursos naturais são outras oportunidades que esperam

por nós mesmo aqui ao lado.

 

 Tiago Pitta e Cunha ajudou a criar a estratégia para o mar da Comissão Europeia e desde há um ano

e meio que voltou para Portugal, sendo atualmente consultor da Presidência da República para a área

do Mar e Ambiente.

 

 Mas, durante todo este tempo, pouco ou nada avançou. Portugal continua sem implantar a estratégia

que já foi criada para desenvolver o setor. E um dos principais responsáveis é o setor público, que cria

um clima desfavorável ao investimento e ao aparecimento das Pequenas e Médias Empresas.

 

 Temos muito discurso retórico, mas zero em investimento público, disse. A União Europeia permite

aos seus membros uma ajuda excecional às empresas no setor dos transportes marítimos. Portugal é

o único país costeiro da UE que não tem uma isenção especial para aliviar estas empresas,

exemplificou.

 

 E nem sempre são necessárias situações complicadas, para melhorar as condições para surgir

investimento privado. Como não temos frota de transporte marítimo, a aplicação da isenção não iria

ter qualquer peso nas contas do Estado, pelo que poderia ser aplicada desde já sem custos, disse

Tiago Pitta e Cunha.

 

 A cultura da administração pública portuguesa, em geral, peca por excesso de garantismo. Querem

que tudo fique garantido num papel de secretaria. E depois há défice na fiscalização, que onde devia

estar o enfoque, defendeu.
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 Para o economista, um Cluster do Mar e o desenvolvimento do setor só poderão acontecer com uma

mudança de atitude por parte dos organismos públicos. Por outro lado, é necessário um tecido

empresarial forte, algo que hoje não existe.

 

 Se houver condições, o investimento surge

 

 Se o Estado português quase nunca está do lado da solução, no que ao Mar diz respeito, o mesmo

não tem acontecido com a Caixa Geral de Depósitos, que tem apostado em muitos projetos nesta

área, mesmo quando as portas de outras instituições bancárias se mantêm solidamente fechadas.

 

 João Navalho, administrador da empresa algarvia Necton, um dos oradores convidados, reconheceu

publicamente o apoio dado a este projeto, na sua fase inicial. Quando mostrávamos o projeto a outros

bancos, eles perguntavam se não tínhamos nada mais simples para mostrar. Na CGD, apoiaram-nos

logo, disse.

 

 O banco português parece estar determinado a ser um dos impulsionadores do setor do Mar em

Portugal. O administrador da CGD Nuno Fernandes Thomaz assumiu mesmo o compromisso público de

investir num fundo para o Mar, cuja criação defende.

 

 Há muitos investidores interessados em contribuir para um Fundo para a Economia do Mar, que

também beneficiaria de Fundos Comunitários. A CGD colocará dinheiro num fundo desta natureza,

assegurou.

 

 

Universidade búlgara atribui doutoramento honoris causa a docente da Universidade
do Algarve | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/10/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=4929

 

Por Sul Informação 20 de Outubro de 2011 Comentar

 

 Universidade

 

 &nbsp

 

 José Leitão, professor catedrático da Universidade do Algarve, foi distinguido com o grau de Doutor,
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pela Universidade Agrária de Plovdiv, na Bulgária, no passado mês de setembro.

 

 José Leitão licenciou-se em Engenharia Agronómica (especialidade Agricultura Tropical e Subtropical),

em 1982, na Universidade Agrária de Plovidiv com a nota média de curso de 5,73, num máximo de 6,

e com a nota máxima de 6 no exame final de Estado.

 

 A partir de 1982 foi aluno de doutoramento da mesma Universidade, tendo recebido em 1987 o grau

de Ph.D. em Biologia Celular outorgado pela Academia de Ciências da Bulgária.

 

 O Professor José Leitão mantém, desde há largos anos, colaboração com o Departamento de Genética

e Melhoramento de Plantas da referida universidade

 

 

Peça de investigador do CIAC da Universidade do Algarve vence Prémio Bernardo
Santareno | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/10/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=5036

 

Por Sul Informação 20 de Outubro de 2011 Comentar

 

 Teatro, Universidade

 

 &nbsp

 

 Egas Moniz

 

 A peça de teatro "Em viagem para Belle Reve", de Armando Nascimento Rosa, investigador do Centro

de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC) da Universidade do Algarve, foi distinguida com o

Prémio Nacional de Teatro Bernardo Santareno 2011.

 

 A mesma peça será apresentada em Nova Iorque, acompanhada de sessão de leitura e debate, com o

apoio do CIAC, com o título "Doctor Feelgood - A journey back to Belle Reve".

 

 A peça distinguida, já com leituras encenadas, em inglês, agendadas para Nova Iorque (a 1 de

novembro) e Lisboa (fevereiro de 2012,) tem como personagens centrais o médico português Egas

Moniz, Prémio Nobel de Medicina, e Tennessee Williams (cuja irmã sofreu uma lobotomia).
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 Nascimento Rosa já havia sido distinguido na edição anterior com uma menção honrosa, com a peça

"O sonho de Rosa Damasceno ou Públia Hortênsia, Marinheira Estática".

 

 Doutorado em Literatura Portuguesa Dramática do século XX, pela Universidade Nova de Lisboa,

atualmente é professor na Escola Superior de Teatro e Cinema do Instituto Politécnico de Lisboa e

investigador do CIAC - UAlg.

 

 

Universidade do Algarve integra Campus de Excelência Internacional do Mar | Sul
Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/10/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=5040

 

Por Sul Informação 20 de Outubro de 2011 Comentar

 

 Ciência&Investigação, Mar, Universidade

 

 &nbsp

 

 O reitor da Universidade do Algarve João Guerreiro participa esta quinta-feira, na apresentação dos

projetos selecionados na 1ª fase do Programa, que tem lugar no, em Madrid.

 

 A Universidade do Algarve é a única instituição portuguesa parceira deste projeto, fundamental e

estratégico para todas as áreas em torno do mar.

 

 A sessão de abertura (9h30) será presidida pelo ministro da Educação de Espanha Angel Gabilondo,

com a participação de representantes de mais 40 universidades, responsáveis por nove projetos

selecionados na primeira fase do.

 

 Além disso, nove projetos do CEI 2009 darão conta dos resultados obtidos nestes anos. Todos os

projetos serão avaliados por uma Comissão Internacional de Peritos.

 

 A Universidade do Algarve integra o, que pretende criar um espaço comum de conhecimento e

inovação do meio marinho, através das suas áreas de especialização, onde estão presentes os ramos

da Ciência, das Engenharias e das Humanidades.

 

 Com a coordenação da Universidade de Cadiz e a participação de universidades da Andaluzia
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(Almeria, Granada, Málaga e Huelva), o estudo e a gestão do Mar do litoral sul da Península Ibérica

não estariam completos se não fossem realizados em consonância com as costas portuguesa e

marroquina.

 

 A Universidade do Algarve e a Universidade de Abdelmalek Essaâdi, em Marrocos, acompanham as

universidades e instituições espanholas na direção deste projeto, conferindo assim um forte carácter

transfronteiriço e internacional ao Campus.

 

 Foram definidas cinco áreas de especialização, identificadas em função da força e potencialidade do,

sendo elas o Conhecimento do Mar, o Mar como Fonte de Recursos, a Gestão do Mar, as Engenharias

e o Mar, e o Valor Cultural do Mar.

 

 A propósito do CEI-Mar, o reitor da UAlg defende que este"assume especial importância pelo facto de

termos a possibilidade de aprofundar conhecimentos sobre a dinâmica do Mar do Golfo de Cádiz (no

qual a costa sul do Algarve se integra), relacionados com a gestão de recursos vivos e minerais, fontes

de recursos energéticos, alterações climáticas e turismo".

 

 João Guerreiro explica ainda que "juntamente com as Universidades parceiras que formam ode

Excelência Internacional do Mar (CEI-MAR), valorizamos e reforçamos a internacionalização da

Universidade do Algarve (UAlg) na área das ciências do mar, em especial nas vertentes da formação

avançada e da investigação científica".

 

 "O convite para a Universidade do Algarve integrar o CEI-MAR deve-se ao reconhecimento

internacional da investigação científica praticada na UAlg e à proximidade geográfica desta

Universidade com o mar, em particular com golfo de Cádiz", refere com satisfação.

 

 

Universidade do Algarve integra Campus de Excelência Internacional do Mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/10/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51488

 

Educação

 

 João Guerreiro

 

 O reitor da Universidade do Algarve João Guerreiro, vai participar na apresentação dos projetos

selecionados na 1ª fase do Programa Campus de Excelência Internacional 2011, que terá lugar hoje,
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dia 20, no Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, em Madrid. De realçar que a Universidade do

Algarve é a única instituição portuguesa parceira deste projeto, fundamental e estratégico para todas

as áreas em torno do mar.

 

 A sessão de abertura (9h30) será presidida pelo ministro da Educação de Espanha, Angel Gabilondo,

com a participação de representantes de mais 40 universidades, responsáveis por 9 projetos

selecionados na primeira fase do Campus de Excelencia Internacional (CEI) 2011. Além disso, nove

projetos do CEI 2009 darão conta dos resultados obtidos nestes anos. Todos os projetos serão

avaliados por uma Comissão Internacional de Peritos (Ver documentos em anexo).

 

 Sobre Campus de Excelência Internacional do Mar (CEI-MAR)

 

 A Universidade do Algarve integra o Campus de Excelência Internacional do Mar, que pretende criar

um espaço comum de conhecimento e inovação do meio marinho, através das suas áreas de

especialização, onde estão presentes os ramos da Ciência, das Engenharias e das Humanidades. Com

a coordenação da Universidade de Cadiz e a participação de universidades da Andaluzia (Almeria,

Granada, Málaga e Huelva), o estudo e a gestão do Mar do litoral sul da Península Ibérica não

estariam completos se não fossem realizados em consonância com as costas portuguesa e

marroquina. A Universidade do Algarve e a Universidade de Abdelmalek Essaâdi, em Marrocos,

acompanham as universidades e instituições espanholas na direção deste projeto, conferindo assim

um forte carácter transfronteiriço e internacional ao Campus. Foram definidas cinco áreas de

especialização, identificadas em função da força e potencialidade do Campus, sendo elas o

Conhecimento do Mar, o Mar como Fonte de Recursos, a Gestão do Mar, as Engenharias e o Mar, e o

Valor Cultural do Mar.

 

 A propósito do CEI-Mar, o reitor da UAlg defende que este Campus "assume especial importância pelo

fato de termos a possibilidade de aprofundar conhecimentos sobre a dinâmica do Mar do Golfo de

Cádiz (no qual a costa sul do Algarve se integra), relacionados com a gestão de recursos vivos e

minerais, fontes de recursos energéticos, alterações climáticas e turismo ??.

 

 João Guerreiro explica ainda que "juntamente com as Universidades parceiras que formam o Campus

de Excelência Internacional do Mar (CEI-MAR), valorizamos e reforçamos a internacionalização da

Universidade do Algarve (UAlg) na área das ciências do mar, em especial nas vertentes da formação

avançada e da investigação científica??.

 

 "O convite para a Universidade do Algarve integrar o CEI-MAR deve-se ao reconhecimento

internacional da investigação científica praticada na UAlg e ? proximidade geográfica desta

Universidade com o mar, em particular com golfo de Cádiz??, refere com satisfação.

 

 19 de Outubro de 2011 | 21:51
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 barlavento

 

 

"Acorda a tua Academia?? apresenta lista candidata ? Associação da UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/10/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51484

 

Educação

 

 O Projeto "Acorda a tua Academia vai dar uma conferência para apresentação da sua candidatura aos

órgãos da Associação Académica da Universidade do Algarve.

 

 "Acorda a tua Academia?? visa três pilares basilares, cruciais para a vida da Associação Académica da

Universidade do Algarve.

 

 Esses pilares são: devolver a estabilidade económico-financeira ? AAUALG, reaproximar a Academia

da Cidade e de todo o tecido económico e social envolvente e, por último - mas não menos importante

- devolver a todos os estudantes a necessária afirmação e a correta e real intervenção nas decisões

político-pedagógicas que influenciam o seu dia- a- dia na Instituição.

 

 Convidamo-lo, assim, a estar no lançamento público do projeto supracitado, que terá lugar no

Auditório da Escola Superior de Gestão Hoteleira e Turismo da Universidade do Algarve - situada no

Campus da Penha - no próximo dia 24 de Outubro de 2011 e principiará pelas 18h00.

 

 Os rostos do projeco "Acorda a tua Academia?? irão, nesta sessão, ser apresentados, assim como a

explicação das linhas de orientação e motivações que tornaram possível este Projeto.

 

 19 de Outubro de 2011 | 21:44

 

 barlavento
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Aluna da Universidade do Algarve duplamente premiada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/10/2011

Meio: CiênciaPT.net

URL: http://www.cienciapt.net/pt/index2.php?option=com_content&task=view&id=104900&p
op=1&page=0&Itemid=336

 

Escrito por CienciaPT

 

 20-Oct-2011

 

 Para Ana Machado a importância deste prémio prende-se com o facto de o mestrado em ETM decorrer

em várias universidades Europeias (Inglaterra, Suécia, Holanda, Portugal, Espanha, França e

Alemanha) e de reunir alunos de vários países, como Espanha, França, Bélgica, Suécia, Alemanha,

Portugal, China, Indonésia, Holanda ou Lituânia.

 

 "A minha dissertação sobre "Bird-watching tourism in Europe: case study of the Algarve" analisa o

potencial desta forma de Turismo como um produto alternativo, em prol do desenvolvimento

sustentável numa região como o Algarve, em que o sol, a praia e golfe são os principais produtos

turísticos, moldando a imagem da região no exterior", refere Ana Machado. No seu trabalho foram

entrevistados operadores turísticos e guias de bird-watching a atuar na região (portugueses e

estrangeiros) e questionados 210 turistas de bird-watching europeus, que tenham estado ou não no

Algarve. Quanto às nacionalidades envolvidas, destacam-se britânicos, alemães, holandeses e alguns

escandinavos. O perfil, motivações e expetativas destes turistas também foram analisados, permitindo

chegar a várias conclusões.

 

 Questionada sobre as perspetivas futuras, Ana Machado revela que neste momento se encontra à

procura de emprego no Reino Unido, ou mesmo de uma bolsa de doutoramento, também em

Inglaterra. Em jeito de desabafo, confessa ainda que prefere apostar em continuar carreira académica

e profissional num país estrangeiro, "não só porque a minha experiência tem sido boa e porque penso

que me adaptei bem ao estilo de vida inglês, mas também devido à situação que Portugal atravessa

de momento e de as oportunidades, por cá, serem, infelizmente, cada vez mais escassas".

 

 Sobre o prémio "Mike Morgan Award"

 

 Este prémio distingue a melhor dissertação de Mestrado. Trata-se de uma homenagem póstuma ao

professor Mike Morgan da Bournemouth University, um dos principais responsáveis pelo ETM, além de

s e r  u m  c o n h e c i d o  i n v e s t i g a d o r  e m  T u r i s m o .  ( M a i s  i n f o r m a ç õ e s :

h t t p : / / b u h a l i s . b l o g s p o t . c o m / 2 0 1 0 / 1 2 / r e s t - i n - p e a c e - m i c h a e l - m o r g a n . h t m l ) .
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Investigador português estuda aumento da eficiência dos medicamentos no

organismo

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 19/10/2011

Meio: Diário dos Açores

 

QUÍMICA  Investigador português estuda aumento da eficiência dos medicamentos no  organismo Um

investigador da Universidade do Algarve  está a desenvolver um novo tipo de nano contentores

capazes de transportar medicamentos dentro  do corpo humano, evitando que se degradem no

estômago e libertando-os apenas no local onde devem  atuar.

José Paulo da Silva, do Centro de Investigação  em Química do Algarve (CIQA), disse à agência  Lusa

que os novos contentores, centenas de milhões  de vezes mais pequenos do que o metro, permitem

proteger as moléculas no seu interior, possibilitando um aumento da eficiência do medicamento com

menor quantidade de substância ativa.

Os nano contentores medem alguns nanómetros, sendo o nanómetro uma unidade de medida

microscópica mil milhões de vezes mais pequena  do que o metro linear.

“Se encapsularmos a substância ativa dentro  dos nano contentores e eles protegerem a molécula

durante a sua passagem vai ficar disponível maior  quantidade dessa substância ativa, o que permite

que se tome muito menor quantidade de medicamento”, explicou.

acordo ortográfico

 

 

A linguagem das piranhas

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 19/10/2011

Meio: Focus

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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Coelhos no Parlamento

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 19/10/2011

Meio: Focus

Jornalistas: Pedro Barros Costa

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Em Portugal só há um pedido de uso de embriões para investigação

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 19/10/2011

Meio: i

Jornalistas: Marta Ferreira Reis

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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Silves promove encontro de arqueologia do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/10/2011

Meio: Jornal do Algarve.pt

URL: http://www.jornaldoalgarve.pt/2011/10/silves-promove-encontro-de-arqueologia-do-
algarve/

 

Wednesday, October 19th, 2011

 

 Decorre de 20 a 22 de outubro, no pavilhão da Fissul, em Silves, o 9.º Encontro de Arqueologia do

Algarve. A iniciativa é organizada conjuntamente entre a câmara de Silves, a Universidade do Algarve,

o Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico e a Direção Regional de Cultura do

Algarve.

 

 Pré-História, Proto-História, Romano, Medieval Islâmico e Cristão e Moderno são as temáticas que,

conjuntamente com uma mesa redonda sobre arqueologia e reabilitação urbana, irão ser abordadas

por diversos especialistas nesta nona edição.

 

 Divulgar os trabalhos arqueológicos de maior relevância no biénio 2010/2011, promover o debate

científico relativo a problemáticas relacionadas com a atividade arqueológica no contexto geográfico do

Algarve e sensibilizar para a promoção social da atividade arqueológica, preservação e valorização do

património arqueológico são os principais objetivos deste encontro.

 

ncouto

 

 

Eficiência dos medicamentos investigada

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 19/10/2011

Meio: Correio da Manhã

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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Honoris causa

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 19/10/2011

Meio: Correio da Manhã - Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Investigador português estuda aumento da eficiência dos medicamentos no
organismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/10/2011

Meio: Netfarma.pt - Netfarma

Farmácia.pt

URL: http://farmacia.netfarma.pt/index2.php?option=com_content&task=view&id=7115&Item
id=1

 

19-Oct-2011

 

 Um investigador da Universidade do Algarve está a desenvolver um novo tipo de nano contentores

capazes de transportar medicamentos dentro do corpo humano, evitando que se degradem no

estômago e libertando-os apenas no local onde devem atuar.

 

 José Paulo da Silva, do Centro de Investigação em Química do Algarve (CIQA), disse à agência "Lusa"

que os novos contentores, centenas de milhões de vezes mais pequenos do que o metro, permitem

proteger as moléculas no seu interior, possibilitando um aumento da eficiência do medicamento com

menor quantidade de substância ativa.

 

 Os nano contentores medem alguns nanómetros, sendo o nanómetro uma unidade de medida

microscópica mil milhões de vezes mais pequena do que o metro linear.

 

 Se encapsularmos a substância ativa dentro dos nano contentores e eles protegerem a molécula

durante a sua passagem vai ficar disponível maior quantidade dessa substância ativa, o que permite

que se tome muito menor quantidade de medicamento, explicou.

 

 O especialista, que está a colaborar com várias universidades espanholas e norte-americanas,

precisou que os nano contentores já são usados para o transporte de medicamentos, mas trata-se

agora de um novo tipo de transporte, que permitirá alargar o espetro de medicamentos susceptíveis
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de ser encapsulados.

 

 Os nano contentores de gerações mais velhas baseiam-se nas reações dos compostos ao contato com

a água, enquanto os que agora são estudados reagem às diferenças de acidez (ph) nos vários locais

do corpo.

 

 Ao atravessar o estômago, que tem um pH relativamente baixo, se a molécula tiver tendência para se

proteger do pH indo para dentro do contentor, ele protege-a. Uma vez saída do estômago, com a

subida do pH, ela poderá sair do contentor e desempenhar a sua ação. Tudo depende do mecanismo

que faz com que a molécula entre e saia do contentor, explicou.

 

 Além dos usos clínicos, os nano contentores agora em estudo poderão ter outras utilizações, tais

como a fabricação de novos materiais e, até, o controlo da natalidade nas aquiculturas. Os peixes são

capazes de detectar substâncias dissolvidas na água. Se pusermos cápsulas na água, algumas dessas

substâncias entram para dentro dessas cápsulas e o peixe deixa de ter a percepção de que o

composto existe na água. Isto é uma maneira de controlar o comportamento do animal. Se forem

essas as substâncias que desencadeiam a reprodução, por exemplo, os peixes deixam de se reproduzir

por um período, o que pode ter interesse para controlo da natalidade, explicou o cientista.

 

 A investigação em curso na Universidade do Algarve também trabalha o comportamento das nano

cápsulas como catalisadores, que permitem acelerar reações e obter compostos difíceis ou impossíveis

de obter de outro modo.

 

 As novas nano-cápsulas poderão ainda ser utilizadas na bioquímica e na biologia e também em

ciências do ambiente, energia e ciências dos materiais, ou seja, em qualquer aplicação que tire partido

do armazenamento de compostos chave nestes nano contentores, acrescentou José Paulo da Silva.

 

 O trabalho do CIQA desenvolve-se em parceria com as universidades norte-americanas de Columbia,

Dakota do Norte e Miami e as universidades espanholas de Huelva e Santiago de Compostela.
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   	Meio: Antena 1 - Notícias

 	Duração: 00:04:17

 	Hora de emissão: 09:05:00 
ID: 38080282

 
19/10/2011

Plano estratégico de transportes

 

O plano estratégico de transportes, prevê o encerramento de 630 quilómetros de ferrovia até ao fim

do ano. De acordo com as estimativas da CP esse encerramento vai afetar cerca de 830 mil

passageiros por ano. Comentários de Manuel Tão, especialista em transportes e professor da

Universidade do Algarve, de Raul Castro da CM de Leiria e de Francisco Ribeiro, presidente da CM de

Santa Marta de Penaguião.
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Faro: Café Oceano debate economia do mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/10/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=47812

 

19-10-2011 18:27:00

 

 O tema"Relação universidade - empresa - mar: Quais os desafios?", apresentado por Hugo Pinto,

docente e investigador da Universidade do Algarve e será abordado na tertúlia Café Oceano às 18h30,

dia 20, no Pátio de Letras em Faro.

 

 Entre as questões a bordar está a importância do mar nas relações existentes ou em desenvolvimento

entre universidades e empresas.

 

 Quais as oportunidades para o Algarve e os desafios a médio e longo prazo no chamado cluster

económico do é outra das matérias a abordar este mês, no Café Atlântico, um espaço de discussão

informal sobre assuntos relacionados com o oceano

 

 O convidado desta sessão, Hugo Pinto é Mestre em Economia Regional pela Universidade do Algarve

(UAlg) e está a a concluir tese de Doutoramento no Centro de Estudos Sociais da Universidade de

Coimbra sobre mudança institucional e transferência de conhecimento em Portugal.

 

 É investigador do Centro de Investigação sobre Espaço e Organizações (CIEO) da UAlg no Centro de

Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra.
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Células estaminais. Em Portugal só há um pedido de uso de embriões para
investigação | iOnline
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/10/2011

Meio: i Online

URL: http://www.ionline.pt/portugal/celulas-estaminais-portugal-so-ha-pedido-uso-embrioes-
investigacao

 

A decisão apanhou de surpresa os especialistas europeus em células estaminais e está a ser

considerada um obstáculo ao avanço na investigação clínica na Europa. O Tribunal de Justiça da UE

considerou ilegal patentear investigações que tenham por base células estaminais extraídas de

embriões, uma das apostas da medicina regenerativa que começa a dar frutos. Os cientistas temem a

perda de interesse privado e a fuga de cérebros.

 Em Portugal, só há um pedido de utilização deste tipo de células para investigação, disse ao i o

presidente da Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (PMA), Eurico Reis. A lei da

PMA, de 2006, permite que embriões excedentários de tratamentos de fertilidade, mediante a

apresentação de um projecto ao conselho, possam ser usados em ciência. O primeiro pedido foi feito

pelo Centro de Neurociências e Biologia Celular de Coimbra em Junho mas vai ser devolvido à equipa

nos próximos dias, para que melhorem a fundamentação. "Tudo o que não passe por nós - mesmo

embriões importados - é crime com pena de prisão", alerta Eurico Reis.

 No centro da polémica - que o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida classificou de

"decisão alinhada com posições ultraconservadora de algumas correntes católicas" - está uma patente

atribuída em 1997 a um cientista de Bona pela produção de neurónios a partir de células

embrionárias. Neste estado inicial as células podem dar origem a diferentes tecidos, algo que atrai os

cientistas que procuram solução para doenças degenerativas. Face à escassez de embriões e

complicações éticas, a última aposta é fazer regressar células adultas a este estado, mas o passo

ainda não é claro. O caso que agora parece barrar o caminho mais consensual chegou a Bruxelas

através da Greenpeace. José Belo, especialista da Universidade do Algarve, disse ao i que, mais do

que a patente - que poderá conter erros de formulação como os que impedem a patente de genes - é

a leitura do tribunal que preocupa, pela ideologia. "Um processo que envolva a extracção de uma

célula estaminal de um embrião humano no estádio de blastocisto [quatro ou cinco dias depois da

fecundação] e a destruição do embrião não pode ser patenteado", decidiu o tribunal, alegando

violação da protecção da dignidade humana.

 "Vai fazer com que os países da Ásia e EUA que não têm estas limitações aproveitem a investigação

básica europeia, que continuará a depender de fundos públicos", diz José Belo. A migração de

especialistas é outra hipótese. Durante a administração Bush, a Califórnia foi o primeiro estado a

liberalizar a investigação com embriões e tornou--se uma referência mundial. Em 2010 arrancou nos
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EUA o primeiro ensaio clínico com doentes para tratar lesões da coluna com este tipo de células.

 

 

Rede de especialistas em criatividade nasceu no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121119

 

A ECCIXII Conferência Europeia de Criatividade e Inovação, que decorreu no Algarve em setembro, já

apresenta resultados concretos, com a criação de uma rede europeia de especialistas, que continuarão

a colaborar e a refletir sobre estas temáticas, revelou a Universidade do Algarve.

 

 Foi no seminário CREA NET 2.0, realizado no âmbito da ECCIXII, com participação de alguns dos

maiores pensadores europeus na área da criatividade e inovação, que se deram os primeiros passos

para a criação de um grupo colaborativo.

 

 Recorde-se, o seminário foi organizado pelo CRIA - Divisão de Empreendedorismo e Transferência de

Tecnologia da Universidade do Algarve, um dos parceiros nacionais do projeto CREA NET 2.0.

 

 O seminário CREA NET 2.0 não configurou um processo de collaborative design thinking, uma das

principais ferramentas para a inovação nas organizações, mas foi ao encontro daquilo que a oradora

convidada Katja Tschimmel explanou na sua intervenção.

 

 A especialista no tema explicou o conceito e deixou bem claro que não é necessário ser um designer

para o colocar em marcha. "O collaborative design thinking acaba por ser a capacidade de um sistema

vivo em gerar novas ideias", resumiu.

 

 O uso da criatividade para melhorar um negócio e levá-lo a um patamar superior, também se pode e

deve aprender. As ferramentas ao dispor dos empreendedores são muitas e as principais foram

focadas na Conferência Europeia de Criatividade e Inovação.

 

 Dimis Michaelides, outros dos oradores convidados, também frisou a importância de tornar o processo

criativo o mais abrangente possível. "Uma das evoluções recentes foi a passagem da noção de

criatividade de poucos grandes criativos, para muitos criativos de menores dimensões", ilustrou.

 

 No que toca à organização e inovação empresarial, o especialista grego instou os empreendedores a

perceber, à partida, "qual o sabor de inovação que mais lhes convém", antes de aplicar mudanças nas

suas empresas.
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 A inovação é positiva quando bem focada e orientada para resultados, explicou, mas pode ter efeitos

nefastos quando mal orientada.

 

 Entre as questões debatidas, destaque para a aplicação da criatividade ao serviço da inovação em

diferentes culturas. Para Gijs Wulfen, as diferenças culturais podem ser um fator determinante, mas

Paul Corney acredita, baseado na sua experiência, que há métodos universais de estímulo à

criatividade.

 

 O CREA NET 2.0 é um projecto co-financiado pelo Programa de Cooperação Territorial INTERREG IVB

SUDOE e junta parceiros de Espanha, Portugal e França.

 

 Redacção/RS

 

 07:51 quarta-feira, 19 outubro 2011

 

 

Universidade búlgara atribui doutoramento honoris causa a docente da Universidade
do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121149

 

José Leitão, professor catedrático da Universidade do Algarve, foi distinguido com o grau de doutor

honoris causa pela Universidade Agrária de Plovdiv, na Bulgária, no passado mês de setembro.

 

 Leitão licenciou-se em Engenharia Agronómica (especialidade Agricultura Tropical e Subtropical), em

1982, na Universidade Agrária de Plovdiv, com a nota média de curso de 5,73, num máximo de 6, e

com a nota máxima de 6 no exame final de estado.

 

 A partir de 1982 foi aluno de doutoramento da mesma Universidade, tendo recebido em 1987 o grau

de Ph.D. em Biologia Celular outorgado pela Academia de Ciências da Bulgária.

 

 O professor José Leitão mantém, desde há largos anos, colaboração com o departamento de Genética

e Melhoramento de Plantas da referida universidade.

 

 Redacção/RS
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 12:04 quarta-feira, 19 outubro 2011

 

 

Aluna da Universidade do Algarve duplamente premiada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/10/2011

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=265e5f95d04550eb5b53ab39f4860336

 

Tavira, 19 Out (Rádio Horizonte Algarve)

 

 Ana Machado foi distinguida com o prémio "Mike Morgen Award" pela Universidade de Bournemouth,

no Reino Unido, atribuído anualmente ao melhor aluno de mestrado.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve Tendo terminado recentemente o Master in European Tourism

Management (ETM), oferecido pela Universidade do Algarve em conjunto com mais seis universidades

europeias, a aluna também já foi premiada com uma bolsa no valor de cinco mil libras, atribuída por

uma instituição financeira ao melhor aluno do espaço ibero-americano.

 

 

I Jornadas Científicas debatem a Medicina no Futuro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/10/2011

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-
1&cat=educacao&scat=ciencia&id=12361

 

- 06.09.11

 

 O Núcleo de Estudantes de Medicina da Associação Académica da Universidade do Algarve

(NEMed/AAUAlg) realiza, no dia 17 de Setembro, as I Jornadas Científicas NEMed/AAUAlg,

subordinadas ao tema Medicina no Futuro. A iniciativa decorre no Anfiteatro Verde (Edifício 8), no

Campus de Gambelas. O programa das jornadas contempla 3 mesas redondas, que abordarão as

seguintes temáticas: "Emergência Médica - Que futuro?", "Investigação laboratorial e aplicações

futuras na prática médica" e "Organização e Gestão de Saúde - Que futuro? Veja mais NA HORA ou

em ALGARVE PRESS DIÁRIO

 

Página 80



A81

 - e-mail

 

 

Aluna da Universidade do Algarve duplamente premiada com "Birdwatching Algarvio"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/10/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=20534&visual=8&id=0&print_article
=1

 

19-10-11

 

 Ana Machado foi distinguida com o prémio "Mike Morgen Award" pela Universidade de Bournemouth,

no Reino Unido, atribuído anualmente ao melhor aluno de mestrado.

 

 Tendo terminado recentemente o Master in European Tourism Management (ETM), oferecido pela

Universidade do Algarve em conjunto com mais seis universidades europeias, a aluna também já foi

premiada com uma bolsa no valor de cinco mil libras, atribuída por uma instituição financeira ao

melhor aluno do espaço ibero-americano.

 

 Para Ana Machado a importância deste prémio prende-se com o facto de o mestrado em ETM decorrer

em várias universidades Europeias (Inglaterra, Suécia, Holanda, Portugal, Espanha, França e

Alemanha) e de reunir alunos de vários países, como Espanha, França, Bélgica, Suécia, Alemanha,

Portugal, China, Indonésia, Holanda ou Lituânia.

 

 "A minha dissertação sobre "Bird-watching tourism in Europe: case study of the Algarve" analisa o

potencial desta forma de Turismo como um produto alternativo, em prol do desenvolvimento

sustentável numa região como o Algarve, em que o sol, a praia e golfe são os principais produtos

turísticos, moldando a imagem da região no exterior", refere Ana Machado.

 

 No seu trabalho foram entrevistados operadores turísticos e guias de bird-watching a atuar na região

(portugueses e estrangeiros) e questionados 210 turistas de bird-watching europeus, que tenham

estado ou não no Algarve.

 

 Quanto às nacionalidades envolvidas, destacam-se britânicos, alemães, holandeses e alguns

escandinavos. O perfil, motivações e expetativas destes turistas também foram analisados, permitindo

chegar a várias conclusões.

 

 Questionada sobre as perspetivas futuras, Ana Machado revela que neste momento se encontra à
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procura de emprego no Reino Unido, ou mesmo de uma bolsa de doutoramento, também em

Inglaterra.

 

 Em jeito de desabafo, confessa ainda que prefere apostar em continuar carreira académica e

profissional num país estrangeiro, "não só porque a minha experiência tem sido boa e porque penso

que me adaptei bem ao estilo de vida inglês, mas também devido à situação que Portugal atravessa

de momento e de as oportunidades, por cá, serem, infelizmente, cada vez mais escassas".

 

 

Manuel Tão alerta para riscos do encerramento das linhas ferroviárias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/10/2011

Meio: RTP Online

URL: http://www0.rtp.pt/noticias/?t=Manuel-Tao-alerta-para-riscos-do-encerramento-das-
linhas-ferroviarias.rtp&headline=46&visual=9&article=490174&tm=8

 

Em declarações à Antena1, o especialista em transportes Manuel Tão afirma que o Plano Estratégico

de Transportes dita o princípio do fim da ferrovia em Portugal. O professor da Universidade do Algarve

prevê que o sistema ferroviário resvale para uma "dimensão raquítica" de tal forma que é melhor

fechar quase todas as linhas.

 

 2011-10-19 09:29:54

 

 

Cabo Verde quer produzir algas marinhas com base em projecto do Algarve | Green
Savers
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/10/2011

Meio: Green Savers Online

URL: http://www.greensavers.pt/2011/10/19/cabo-verde-quer-produzir-algas-marinhas-com-
base-em-projecto-do-algarve/

 

Publicado em 19 de October de 2011.

 

 O Governo cabo-verdiano está a estudar a possibilidade de instalar no arquipélago uma unidade de

produção de algas marinhas para extracção de beta-caroteno, que é utilizado na indústria alimentar

como corante, com base num projecto da Universidade do Algarve.

 

 A intenção foi manifestada durante uma visita que o Adalberto Vieira, secretário de Estado dos
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Recursos Marinhos de Cabo Verde, realizou recentemente a Portugal - mais propriamente ao pólo

universitário algarvio. O projecto envolve também uma empresa portuguesa que produz algas na

região algarvia.

 

 Na sequência da visita do governante cabo-verdiano, ficou definida, para breve, a assinatura de um

acordo para a instalação, em Cabo Verde, de uma unidade de produção de algas marinhas para a

extracção de beta-caroteno.

 

 As unidades de extracção de algas marinhas podem ser instaladas próximas de fontes de emissão de

dióxido de carbono, como, por exemplo, uma dessalinizadora, muito utilizadas em Cabo Verde. Para

tal, aproveita-se a emissão do dióxido de carbono para o respectivo cultivo de algas.

 

 

Loulé integra Rede de Arquivos do Algarve

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 19/10/2011

Meio: Região Sul

 

Loulé integra Rede de Arquivos  do Algarve O Arquivo Municipal de Loulé (AML) vai integrar a Rede de

Arquivos do Algarve, uma infraestrutura informal e voluntária  que procura congregar organizações

profissionais ligadas à  gestão arquivística, sejam elas  públicas ou privadas, informou  a autarquia

local.

A adesão à rede vai permitir ao AML e à própria autarquia  melhorar a gestão da informação, quer ao

nível da arquivística, quer ao nível da preservação, conservação e difusão do  património documental,

independentemente do suporte que  apresente.

A Rede de Arquivos de Algarve surgiu pela necessidade  do Arquivo Distrital de Faro  em dinamizar o

diálogo e a  cooperação técnica entre os  arquivistas, tendo como missão  valorizar os arquivos como

sistemas de informação essenciais  às organizações, promover a  preservação, gestão e divulgação do

património arquivístico  algarvio, através de projetos  com qualidade técnico-científica no âmbito da

arquivística, refletindo boas práticas,  normalização e capacidade de  concretização.

Entre os objetivos desta  rede está a proteção, conservação e difusão do património  documental,

mediante ações  que impulsionem atividades de  sensibilização, salvaguarda e  recuperação de

arquivos e documentos, bem como a criação  de equipas interdisciplinares  para o desenvolvimento e

implementação de sistemas de  gestão integrada da informação.

Por outro lado, pretendese impulsionar o ensino e a  profissionalização da arquivística, publicar e

divulgar documentação técnico-científica da  área e promover o intercâmbio  e parcerias com

organizações  congéneres, nacionais e internacionais.

Neste momento, já fazem  parte desta Rede de Arquivos  do Algarve os arquivos do Hospital Distrital

de Faro, Turismo  do Algarve, Universidade do  Algarve e municípios de Albufeira, Faro, Lagoa, Lagos,
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Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo e Vila  Real de Santo António.

 

 

Doutorando da UAlg ganha prémio da IEEE Photonics Society (IPS) nos EUA

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 19/10/2011

Meio: Região Sul

 

_19 out 2011 Doutorando da UAlg  ganha prémio da IEEE  Photonics Society  (IPS) nos EUA  O

algarvio Bruno Romeira, que está a desenvolver a tese de  doutoramento na Universidade do Algarve,

recebeu na semana  passada, nos Estados Unidos (EUA), o prémio da IEEE Photonics  Society (IPS)

Fellowships Graduate Student 2011.

Trata-se da primeira vez que este prémio é atribuído a um  estudante de doutoramento de uma

universidade portuguesa,  visando um trabalho de investigação que compreende o estudo  de circuitos

optoelectrónicos integrados não lineares capazes de  produzirem sinais óticos e elétricos com níveis de

ruído bastante  baixos na banda de frequências das micro-ondas.

As funcionalidades destes circuitos incluem a conversão de  sinais elétricos em sinais óticos e vice-

versa, assim como a geração e controlo de portadoras elétricas e óticas caóticas. Estes  osciladores

optoelectrónicos permitirão simplificar os sistemas de  distribuição de sinais de micro-ondas nas redes

de comunicação  rádio sobre fibra e aumentar a largura de banda dos pontos de  acessos às redes

sem fios.  Bruno Romeira, natural de Faro, concluiu o curso de Física e  Química na Universidade do

Algarve em 2006 e, entre 2006 e 2008,  foi investigador no Centro de Eletrónica, Optoelectrónica e

Telecomunicações (CEOT) da Universidade do Algarve, investigando a  área das nanoestruturas.

Desde 2008 que se encontra a desenvolver a sua tese de doutoramento no CEOT do departamento de

Física da Universidade do  Algarve, sob a supervisão de José Figueiredo, em colaboração com  a

Universidade de Glasgow, no Reino Unido, e com a Universidade  de Sevilha, em Espanha.  Nos

últimos quatro anos, Bruno Romeira tem participado ativamente em programas nacionais e

internacionais de pesquisa. É autor e coautor de artigos em revistas internacionais, dois capítulos  de

livros, três patentes, além de ter apresentado cerca de vinte  comunicações em eventos e conferências

internacionais.

Já participou em várias reuniões do IEEE, incluindo o IEEE/LEOS  Student Graduate (2008), na

Conferência Luso-Americana para o  Desenvolvimento (FLAD, (2008), na Conferência Europeia

Physical  Society para Jovens Cientistas (2011), além de ter recebido vários  prémios, designadamente

da Fundação Calouste Gulbenkian.

O prémio IEEE Photonics Society Graduate Student Fellowship  tem como objetivo distinguir o

desempenho de estudantes de doutoramento membros da sociedade IEEE Photonics Society. A IEEE

Photonics Society é uma rede internacional de mais de 7000 profissionais nas áreas da optoelectrónica

e da fotónica.

O jovem investigador revelou à agência Lusa que pretende  optar por uma carreira no estrangeiro,
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afirmando que realizar investigação científica de qualidade em Portugal em tempos de crise  requer

“vontade para vencer as dificuldades” e “mais oportunidades para que os melhores e mais capazes

possam fazer a diferença,  em vez de emigrarem” em busca de oportunidades.

“Felizmente, a qualidade da investigação em Portugal, em algumas áreas, é capaz de igualar os

melhores exemplos internacionais, mas a nossa dimensão reduzida e fraca produtividade limitam  a

capacidade de transformar a ciência de qualidade em produtos e  tecnologia com impacto

internacional”, criticou.

O investigador pensa que Portugal precisa de uma estratégia  para aliar a investigação científica

realizada nas universidades à  inovação empresarial para poder criar novos produtos tecnológicos  e

ser competitivo no mercado internacional.

Depois do prémio, Bruno Romeira disse que os seus objetivos  passam por terminar nos próximos

meses o doutoramento para depois se dedicar à investigação “numa instituição internacional com

reconhecido mérito científico”.

“Neste momento, tenho preferência por laboratórios ou instituições europeias, mas não excluo outras

instituições, nomeadamente norte-americanas com elevado impacto científico, que promovam a

inovação e a investigação de novas ideias com elevado  impacto tecnológico”, justificou.

O investigador adiantou ainda que a sua principal meta “a médio e longo prazo é realizar uma linha de

investigação na área  da fotónica que possibilite o desenvolvimento de novos produtos  tecnológicos”.

 

 

Pedro Barros encabeça lista de "pesos pesados" à direção da Associação Académica
da UAlg | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/10/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=4933

 

Por Hugo Rodrigues 19 de Outubro de 2011 Comentar

 

 Associação Académica, Universidade

 

 &nbsp

 

 Pedro Barros vai voltar a ser candidato a presidente da Associação Académica da Universidade do

Algarve (AAUAlg) e será a cara do projeto Acorda a Tua Academia que será apresentado na próxima

segunda-feira, em Faro. Daqui, irá sair uma lista concorrente às eleições à AAUAlg, que decorrerão em

dezembro.

 

 Em declarações ao Sul Informação, Pedro Barros assumiu que este será um mega-projeto, que surge
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numa altura em que a AAUAlg atravessa uma grave crise financeira e por causa desse facto.

 

 Queremos aproximar a AAUAlg das estruturas empresariais da região, uma ligação que se foi

perdendo, e tentar encontrar a estabilidade económico-financeira necessária, disse o futuro

recandidato a presidente da AAUAlg.

 

 Juntámos um grupo de pessoas que viveram a academia de forma intensa e que querem ajudar nesta

altura. O nosso objetivo é conseguir encontrar esta estabilidade ao longo do próximo ano. Acho que,

com força de vontade e trabalho, não será impossível, acrescentou Pedro Barros.

 

 A lista a apresentar, assegurou o porta-voz do projeto Hugo Vieira, contará com vários elementos

muito experientes e que ocuparam lugares de destaque em anteriores Direções Gerais da Académica

algarvia.

 

 Os quatro elementos principais, o presidente, o tesoureiro, o secretário-geral e o secretário-geral

adjunto, são todos bem conhecidos e Pedro Barros nem é o único ex-presidente da DG do grupo,

revelou. A equipa completa é dada a conhecer no dia 24 de outubro, às 18 horas, no Auditório da

Escola Superior de Gestão Hoteleira e Turismo da Universidade do Algarve, na Penha.

 

 O projeto preconiza uma estrutura mais consciente e com maior maturidade, no que toca à gestão

financeira da AAUAlg, disse Hugo Vieira. O ex-tesoureiro da AAUAlg, que não é candidato, mas apenas

apoiante e assessor da candidatura, acrescentou que não se trata de uma candidatura de rotura com a

atual.

 

 Não pode ser visto como candidatura de rutura. Há muitas pessoas da atual Direção Geral que nós

convidámos e aceitaram o desafio. Mas vamos aliar a estes outros elementos com muita experiência e

provas dadas, disse Hugo Vieira.

 

 Os nomes já anunciados, nos quais se inclui um dos alunos mais antigos e ativos da academia João

Pedro Ferreira e os objetivos assumidos, fazem desta uma candidatura que pode quase ser vista como

uma "Junta de Salvação" da AAUAlg.

 

 Neste momento, a mais de um mês das eleições, ainda não é conhecida mais nenhuma lista

candidata. Certo é que, tendo em conta declarações recentes, o atual presidente Guilherme Portada

não irá recandidatar-se a um terceiro mandato consecutivo.

 

 O projeto Acorda a Tua Academia vai assentar em três pilares basilares: devolver a estabilidade

económico-financeira à AAUALG, reaproximar a Academia da Cidade e de todo o tecido económico e

social envolvente e, por último - mas não menos importante - devolver a todos os estudantes a

necessária afirmação e a correta e real intervenção nas decisões político-pedagógicas que influenciam
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o seu dia- a- dia na Instituição.

 

 

Aluna da Universidade do Algarve duplamente premiada por tese de mestrado sobre
Birdwatching | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/10/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=4923

 

Por Sul Informação 19 de Outubro de 2011 Comentar

 

 Ambiente, Birdwatching, Ciência&Investigação, Universidade

 

 &nbsp

 

 Ana Machado foi distinguida com o prémio "Mike Morgen Award" pela Universidade de Bournemouth,

no Reino Unido, atribuído anualmente ao melhor aluno de mestrado.

 

 Tendo terminado recentemente o Master in European Tourism Management (ETM), oferecido pela

Universidade do Algarve em conjunto com mais seis universidades europeias, a aluna também já foi

premiada com uma bolsa no valor de cinco mil libras, atribuída por uma instituição financeira ao

melhor aluno do espaço ibero-americano.

 

 Para Ana Machado, a importância deste prémio prende-se com o facto de o mestrado em ETM

decorrer em várias universidades europeias (Inglaterra, Suécia, Holanda, Portugal, Espanha, França e

Alemanha) e de reunir alunos de vários países, como Espanha, França, Bélgica, Suécia, Alemanha,

Portugal, China, Indonésia, Holanda ou Lituânia.

 

 "A minha dissertação sobre "Birdwatching tourism in Europe: case study of the Algarve" analisa o

potencial desta forma de Turismo como um produto alternativo, em prol do desenvolvimento

sustentável numa região como o Algarve, em que o sol, a praia e golfe são os principais produtos

turísticos, moldando a imagem da região no exterior", refere Ana Machado.

 

 No seu trabalho, foram entrevistados operadores turísticos e guias dea atuar na região (portugueses

e estrangeiros) e questionados 210 turistas deeuropeus, que tenham estado ou não no Algarve.

 

 Quanto às nacionalidades envolvidas, destacam-se britânicos, alemães, holandeses e alguns

escandinavos. O perfil, motivações e expetativas destes turistas também foram analisados, permitindo
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chegar a várias conclusões.

 

 Questionada sobre as perspetivas futuras, Ana Machado revela que, neste momento, se encontra à

procura de emprego no Reino Unido, ou mesmo de uma bolsa de doutoramento, também em

Inglaterra.

 

 Em jeito de desabafo, confessa ainda que prefere apostar em continuar carreira académica e

profissional num país estrangeiro, "não só porque a minha experiência tem sido boa e porque penso

que me adaptei bem ao estilo de vida inglês, mas também devido à situação que Portugal atravessa

de momento e de as oportunidades, por cá, serem, infelizmente, cada vez mais escassas".

 

 Sobre o prémio "Mike Morgan Award"

 

 Este prémio distingue a melhor dissertação de Mestrado. Trata-se de uma homenagem póstuma ao

professor Mike Morgan da Bournemouth University, um dos principais responsáveis pelo ETM, além de

ser um conhecido investigador em Turismo.

 

 (Mais informações: http://buhalis.blogspot.com/2010/12/rest-in-peace-michael-morgan.html).

 

 

Café Oceano volta amanhã com novos desafios | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/10/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=4744

 

Por Sul Informação 19 de Outubro de 2011 Comentar

 

 Ambiente, Mar, Portos&Marinas, Universidade

 

 &nbsp

 

 O Café Oceano vai iniciar este ano letivo com o tema "Relação universidade - empresa - mar: Quais

os desafios?", apresentado por Hugo Pinto, docente e investigador no Centro de Investigação sobre

Espaço e Organizações (CIEO) da Universidade do Algarve e no Centro de Estudos Sociais (CES) da

Universidade de Coimbra. A iniciativa realiza-se às 18h30 de amanhã, quinta-feira, dia 20, no Pátio de

Letras, em Faro.

 

 Como é que se criam ligações entre universidades e empresas? Qual a importância do mar nas
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relações existentes ou em desenvolvimento? Quais as oportunidades para o Algarve e os desafios a

médio e longo prazo? Se estiver interessado em saber algumas destas respostas, participe no Café

Oceano.

 

 Hugo Pinto é Economista. Mestre em Economia Regional pela Universidade do Algarve, encontra-se a

concluir tese de Doutoramento no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra sobre

mudança institucional e transferência de conhecimento em Portugal.

 

 É também investigador colaborador no Instituto de Estudos Sociais Avançados do Conselho Superior

de Investigações Científicas (Espanha) e no Centro de Investigação sobre Espaço e Organizações

(Universidade do Algarve).

 

 O orador tem uma sólida experiência na gestão de projetos europeus em organizações, como o

Business Innovation Centre Algarve, Universidade do Algarve e o Centro de Ciências do Mar.

 

 Está atualmente envolvido no KIMERAA - Transferência de Conhecimento para Melhorar a Economia

Marítima nas Regiões do Espaço Atlântico. Os seus principais interesses de investigação ligam-se com

o desenvolvimento regional e a Economia enquanto ciência. É docente convidado na Faculdade de

Economia da Universidade do Algarve onde leciona Economia e Econometria.

 

 O Café Oceano é um espaço de discussão informal sobre assuntos relacionados com o oceano, que

nasceu de uma ideia original dos alunos de Oceanografia da antiga Faculdade de Ciências do Mar e do

Ambiente (FCMA) e da professora Cristina Veiga Pires, também docente naquela faculdade e

atualmente subdiretora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UAlg.

 

 Esta tertúlia decorre normalmente uma vez por mês, num café-bar de Faro. Para participar, não é

preciso ser especialista, bastam a curiosidade e o interesse pelas matérias em debate.

 

 O painel de especialistas, responsável pela apresentação mensal de cada tema, e a moderação da

discussão, assegurada habitualmente por Cristina Veiga Pires, incentivam à participação de toda a

população.

 

 

Tertúlia Farense convidou o Padre Júlio Tropa para falar sobre «A Questão Social em
Faro» | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/10/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=4825
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Por Hugo Rodrigues 19 de Outubro de 2011 Comentar

 

 Crise, Faro, pobreza

 

 &nbsp

 

 O ponto da situação social que se vive no concelho de Faro vai ser o tema central de mais uma

Tertúlia farense, que irá decorrer na quinta-feira, dia 20 de outubro, no restaurante Adega Nortenha,

às 21h30. O grupo informal de discussão de Faro convidou o pároco de Santa Bárbara de Nexe Júlio

Tropa para fazer uma apresentação sobre o tema A Questão Social em Faro.

 

 Com este debate iniciaremos a abordagem das questões económicas e sociais bem pertinentes nesta

fase do nosso país. Está prevista para breve a presença de um professor da Faculdade de Economia da

Universidade do Algarve, revelou a Tertúlia Farense.

 

 A Tertúlia Farense vai comemorar o sue quinto aniversário em abril de 2012 e tem levado à

discussão, desde o seu nascimento, questões relativas á cidade e concelho de Faro nas mais diversas

áreas. A sua composição é também muito variada, com pessoas ligadas a diferentes setores de

atividade.

 

 

Turismo em conferência reúne investigadores de todo o mundo em Olhão | Sul
Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/10/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=4742

 

Por Sul Informação 19 de Outubro de 2011

 

 A Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT) da Universidade do Algarve organiza a

primeira conferência internacional, que decorrerá de 26 a 29 de outubro, no Real Marina Hotel & SPA,

em Olhão.

 

 Participantes vindos de mais de trinta países dos cinco continentes vão apresentar um total de 177

comunicações, distribuídas por cinquenta sessões paralelas, que abrangem uma grande variedade de

temas relacionados com os estudos turísticos e com a gestão turística e hoteleira. De destacar ainda

as cinco conferências plenárias, que terão como oradores: Abraham Pizam (University of Central
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Florida, USA), Dimitrius Buhalis (University of Bournemouth, UK), Jafar Jafari (University of Wiscosin-

Stout, USA), Jonathan Edwards (University of Bournemouth, UK) e Richard Butler (University of

Strathclyde, UK).

 

 Tendo também como objetivo estimular a discussão interdisciplinar, o encontro promoverá a

cooperação académica e o trabalho em rede entre investigadores de todo o mundo.

 

 Questionado sobre a importância desta conferência, José António Santos, docente da ESGHT e

membro da Comissão Organizadora, é perentório em afirmar que "sendo o ensino e a investigação em

Turismo uma das apostas fortes da Universidade do Algarve, nomeadamente através da ESGHT e da

Faculdade de Economia, a realização de uma grande conferência internacional de investigação em

Turismo contribui para a afirmação da Universidade do Algarve nessa área a nível nacional e

internacional.

 

 Por outro lado, refere, "esta conferência surge associada à revista da ESGHT,, que se encontra numa

fase de internacionalização. O nosso objetivo é que este encontro, que planeamos realizar de dois em

dois anos, se torne uma referência no vasto panorama das conferências internacionais".

 

 Em relação ao Algarve, José António Santos pensa que a conferência trará contributos importantes,

que ajudarão a repensar a região num contexto particularmente difícil.

 

 "Nesse sentido, os contributos académicos são importantes e sabemos que irão ser apresentados

estudos que incidem sobre o Algarve e que podem apontar caminhos a seguir. Paralelamente, esta

iniciativa trará muitos investigadores vindos de vários países, que irão conhecer melhor a região e

ajudar na sua divulgação internacional."

 

 Tal como o nome indica, esta conferência vai privilegiar a gestão turística e os chamados, que

abrangem as várias temáticas multidisciplinares do turismo, ou seja, os contributos das diferentes

áreas ou disciplinas.

 

 "Existe uma grande diversidade de temas que vão ser abordados, desde a gestão e marketing do

turismo, passando pelas questões da sustentabilidade, até aos aspetos cultuais e sociais que

envolvem, quer turistas quer a população residente", conclui José António Santos.

 

 Este encontro está aberto a todos os interessados. Espera-se uma ampla participação de estudantes e

de profissionais ligados ao sector do turismo, assim como de entidades públicas e de outros

interessados nas temáticas em discussão. O preço é de 60 euros para o público e 50 euros para

estudantes.

 

 Para mais informações, consulte o sítio da conferência: www.esght.ualg.pt/conferencia
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Aluna da Universidade do Algarve ganha prémio no Reino Unido
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/10/2011

Meio: TSF Online

URL: http://www.tsf.pt/Common/print.aspx?content_id=2068812

 

Uma estudante portuguesa da Universidade do Algarve foi premiada como a melhor aluna de

mestrado em Turismo Ambiental numa universidade do Reino Unido.

 

 A estudante começou por tirar uma licenciatura em Biologia Marinha e ainda trabalhou na área, mas

foi o Turismo Ambiental que a levou a fazer mestrado na Universidade de Bournemouth, no Reino

Unido.

 

 Entre universidades de sete países - Inglaterra, Espanha, Alemanha, França ,Suécia, Holanda e

Portugal -, Ana Machado foi considerada a melhor aluna de mestrado.

 

 Tenho consciência de que trabalhei muito para ter uma boa tese, mas uma pessoa fica sempre

surpreendida porque nunca esperamos ser os melhores, confessou a aluna, em declarações à TSF.

 

 Ana Machado defendeu uma tese sobre o turismo de observação de aves no Algarve, considrando que

é um segmento que merece aposta.

 

 No entanto, depois da tese concluída, a aluna revelou que não pretende ficar em Portugal,

sublinhando que, neste sector, os britânicos podem dar lições.

 

 publicado a 2011-10-19 às 17:57

 

 Para mais detalhes consulte:

 

 http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Vida/Interior.aspx?content_id=2068812

 

 GRUPO CONTROLINVESTE

 

 Copyright © - Todos os direitos reservados
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Universidade búlgara atribui doutoramento honoris causa a docente da Universidade
do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/10/2011

Meio: CiênciaPT.net

URL: http://www.cienciapt.net/pt/index2.php?option=com_content&task=view&id=104886&p
op=1&page=0&Itemid=302

 

Escrito por CienciaPT

 

 18-Oct-2011

 

 Na foto: Reitor da Universidade Agrária de Plovdiv, Prof. Doutor Dimitar Grekov, entrega o diploma de

Doutor Honoris Causa ao Professor José Leitão

 

 José Leitão licenciou-se em Engenharia Agronómica (especialidade Agricultura Tropical e Subtropical),

em 1982, na Universidade Agrária de Plovidiv, com a nota média de curso de 5,73, num máximo de 6,

e com a nota máxima de 6 no exame final de Estado.

 

 A partir de 1982 foi aluno de doutoramento da mesma Universidade, tendo recebido em 1987 o grau

de Ph.D. em Biologia Celular outorgado pela Academia de Ciências da Bulgária.

 

 O Professor José Leitão mantém, desde há largos anos, colaboração com o Departamento de Genética

e Melhoramento de Plantas da referida universidade.

 

 

Investigador português estuda aumento da eficiência dos medicamentos no
organismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/10/2011

Meio: Destak.pt

URL: http://www.destak.pt/artigo/108787-investigador-portugues-estuda-aumento-da-
eficiencia-dos-medicamentos-no-organismo

 

Investigação

 

 18 | 10 | 2011   13.35H

 

 Um investigador da Universidade do Algarve está a desenvolver um novo tipo de nano contentores
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capazes de transportar medicamentos dentro do corpo humano, evitando que se degradem no

estômago e libertando-os apenas no local onde devem actuar.

 

 José Paulo da Silva, do Centro de Investigação em Química do Algarve (CIQA), disse à agência Lusa

que os novos contentores, centenas de milhões de vezes mais pequenos do que o metro, permitem

proteger as moléculas no seu interior, possibilitando um aumento da eficiência do medicamento com

menor quantidade de substância activa.

 

 Os nano contentores medem alguns nanómetros, sendo o nanómetro uma unidade de medida

microscópica mil milhões de vezes mais pequena do que o metro linear.

 

 "Se encapsularmos a substância activa dentro dos nano contentores e eles protegerem a molécula

durante a sua passagem vai ficar disponível maior quantidade dessa substância activa, o que permite

que se tome muito menor quantidade de medicamento", explicou.

 

 O especialista, que está a colaborar com várias universidades espanholas e norte-americanas,

precisou que os nano contentores já são usados para o transporte de medicamentos, mas trata-se

agora de "um novo tipo de transporte", que permitirá alargar o espectro de medicamentos

susceptíveis de ser encapsulados.

 

 Os nano contentores de gerações mais velhas baseiam-se nas reacções dos compostos ao contacto

com a água, enquanto os que agora são estudados reagem às diferenças de acidez (ph) nos vários

locais do corpo.

 

 "Ao atravessar o estômago, que tem um pH relativamente baixo, se a molécula tiver tendência para

se proteger do pH indo para dentro do contentor, ele protege-a. Uma vez saída do estômago, com a

subida do pH, ela poderá sair do contentor e desempenhar a sua acção. Tudo depende do mecanismo

que faz com que a molécula entre e saia do contentor", explicou.

 

 Além dos usos clínicos, os nano contentores agora em estudo poderão ter outras utilizações, tais

como a fabricação de novos materiais e, até, o controlo da natalidade nas aquiculturas."Os peixes são

capazes de detectar substâncias dissolvidas na água. Se pusermos cápsulas na água, algumas dessas

substâncias entram para dentro dessas cápsulas e o peixe deixa de ter a percepção de que o

composto existe na água. Isto é uma maneira de controlar o comportamento do animal. Se forem

essas as substâncias que desencadeiam a reprodução, por exemplo, os peixes deixam de se reproduzir

por um período, o que pode ter interesse para controlo da natalidade", explicou o cientista.

 

 A investigação em curso na Universidade do Algarve também trabalha o comportamento das nano

cápsulas como catalisadores, que permitem acelerar reacções e obter compostos difíceis ou

impossíveis de obter de outro modo.
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 As novas nano-cápsulas poderão ainda ser utilizadas na bioquímica e na biologia e também em

ciências do ambiente, energia e ciências dos materiais, ou seja, "em qualquer aplicação que tire

partido do armazenamento de compostos chave nestes nano contentores", acrescentou José Paulo da

Silva.

 

 O trabalho do CIQA desenvolve-se em parceria com as universidades norte-americanas de Columbia,

Dakota do Norte e Miami e as universidades espanholas de Huelva e Santiago de Compostela.

 

Destak/Lusa |
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9º ENCONTRO DE ARQUEOLOGIA DO ALGARVE EM SILVES
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/10/2011

Meio: Algarve Digital Online

URL: http://www.algarvedigital.pt/algarve/print.php?sid=5446

 

Em Foco / Silves

 

 Enviado por Admin em 18/10/11 - 10:11

 

 Decorre de 20 a 22 de outubro, na FISSUL, em Silves, o 9.º Encontro de Arqueologia do Algarve. A

iniciativa é organizada conjuntamente entre a Câmara Municipal de Silves, a Universidade do Algarve,

o Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico e a Direção Regional de Cultura do

Algarve.

 

 Pré-História, Proto-História, Romano, Medieval Islâmico e Cristão e Moderno são as temáticas que,

conjuntamente com uma mesa redonda sobre Arqueologia e Reabilitação Urbana, irão ser abordadas

por diversos especialistas nesta nona edição.

 

 Divulgar os trabalhos arqueológicos de maior relevância no biénio 2010/2011, promover o debate

científico relativo a problemáticas relacionadas com a actividade arqueológica no contexto geográfico

do Algarve e sensibilizar para a promoção social da atividade arqueológica, preservação e valorização

do património arqueológico são os principais objetivos deste Encontro.

 

 Consulte o programa.

 

 Este artigo é de Algarve Digital

 

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

 

 O endereço para este artigo é:

 

 http://www.algarvedigital.pt/algarve/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=5446

 

 Ligações neste artigo
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Tertúlia Farense aborda «A questão social em Faro»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121085

 

A sessão do mês de outubro da Tertúlia Farense decorre na próxima quinta feira, 20, a qual contará

com a presença do padre Júlio Tropa, que apresentará o tema A questão social em Faro.

 

 Com este debate, aquela tertúlia inicia a abordagem das questões económicas e sociais, "bem

pertinentes nesta fase do nosso país". Está prevista para breve a presença de um professor da

Faculdade de Economia da Universidade do Algarve.

 

 O evento de quinta feira decorre no restaurante Adega Nortenha, a partir das 21:30 horas, sendo

antecedido de jantar.

 

 Mais informações pelo endereço eletrónico leitao_correia_faro@hotmail.com.

 

 Redacção/RS

 

 07:03 terça-feira, 18 outubro 2011

 

 

Investigador português estuda aumento da eficiência dos medicamentos no
organismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/10/2011

Meio: MSN Online

URL: http://noticias.pt.msn.com/Tecnologia/article.aspx?cp-documentid=159519752

 

Faro, 18 out (Lusa) - Um investigador da Universidade do Algarve está a desenvolver um novo tipo de

nano contentores capazes de transportar medicament...

 

 Investigador português estuda aumento da eficiência dos medicamentos no organismo
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 Faro, 18 out (Lusa) - Um investigador da Universidade do Algarve está a desenvolver um novo tipo de

nano contentores capazes de transportar medicamentos dentro do corpo humano, evitando que se

degradem no estômago e libertando-os apenas no local onde devem atuar.

 

 José Paulo da Silva, do Centro de Investigação em Química do Algarve (CIQA), disse à agência Lusa

que os novos contentores, centenas de milhões de vezes mais pequenos do que o metro, permitem

proteger as moléculas no seu interior, possibilitando um aumento da eficiência do medicamento com

menor quantidade de substância ativa.

 

 Os nano contentores medem alguns nanómetros, sendo o nanómetro uma unidade de medida

microscópica mil milhões de vezes mais pequena do que o metro linear.

 

 "Se encapsularmos a substância ativa dentro dos nano contentores e eles protegerem a molécula

durante a sua passagem vai ficar disponível maior quantidade dessa substância ativa, o que permite

que se tome muito menor quantidade de medicamento", explicou.

 

 O especialista, que está a colaborar com várias universidades espanholas e norte-americanas,

precisou que os nano contentores já são usados para o transporte de medicamentos, mas trata-se

agora de "um novo tipo de transporte", que permitirá alargar o espectro de medicamentos suscetíveis

de ser encapsulados.

 

 Os nano contentores de gerações mais velhas baseiam-se nas reações dos compostos ao contacto

com a água, enquanto os que agora são estudados reagem às diferenças de acidez (ph) nos vários

locais do corpo.

 

 "Ao atravessar o estômago, que tem um pH relativamente baixo, se a molécula tiver tendência para

se proteger do pH indo para dentro do contentor, ele protege-a. Uma vez saída do estômago, com a

subida do pH, ela poderá sair do contentor e desempenhar a sua ação. Tudo depende do mecanismo

que faz com que a molécula entre e saia do contentor", explicou.

 

 Além dos usos clínicos, os nano contentores agora em estudo poderão ter outras utilizações, tais

como a fabricação de novos materiais e, até, o controlo da natalidade nas aquiculturas.

 

 "Os peixes são capazes de detetar substâncias dissolvidas na água. Se pusermos cápsulas na água,

algumas dessas substâncias entram para dentro dessas cápsulas e o peixe deixa de ter a perceção de

que o composto existe na água. Isto é uma maneira de controlar o comportamento do animal. Se

forem essas as substâncias que desencadeiam a reprodução, por exemplo, os peixes deixam de se

reproduzir por um período, o que pode ter interesse para controlo da natalidade", explicou o cientista.
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 A investigação em curso na Universidade do Algarve também trabalha o comportamento das nano

cápsulas como catalisadores, que permitem acelerar reações e obter compostos difíceis ou impossíveis

de obter de outro modo.

 

 As novas nano-cápsulas poderão ainda ser utilizadas na bioquímica e na biologia e também em

ciências do ambiente, energia e ciências dos materiais, ou seja, "em qualquer aplicação que tire

partido do armazenamento de compostos chave nestes nano contentores", acrescentou José Paulo da

Silva.

 

 O trabalho do CIQA desenvolve-se em parceria com as universidades norte-americanas de Columbia,

Dakota do Norte e Miami e as universidades espanholas de Huelva e Santiago de Compostela.

 

 JMP.

 

 Lusa/fim

 

 

Investigador português estuda aumento da eficiência dos medicamentos no
organismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/10/2011

Meio: MSN Online

URL: http://noticias.pt.msn.com/Sociedade/article.aspx?cp-documentid=159519780

 

Faro, 18 out (Lusa) - Um investigador da Universidade do Algarve está a desenvolver um novo tipo de

nano contentores capazes de transportar medicament...

 

 Investigador português estuda aumento da eficiência dos medicamentos no organismo

 

 Faro, 18 out (Lusa) - Um investigador da Universidade do Algarve está a desenvolver um novo tipo de

nano contentores capazes de transportar medicamentos dentro do corpo humano, evitando que se

degradem no estômago e libertando-os apenas no local onde devem atuar.

 

 José Paulo da Silva, do Centro de Investigação em Química do Algarve (CIQA), disse à agência Lusa

que os novos contentores, centenas de milhões de vezes mais pequenos do que o metro, permitem

proteger as moléculas no seu interior, possibilitando um aumento da eficiência do medicamento com

menor quantidade de substância ativa.

 

 Os nano contentores medem alguns nanómetros, sendo o nanómetro uma unidade de medida
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microscópica mil milhões de vezes mais pequena do que o metro linear.

 

 "Se encapsularmos a substância ativa dentro dos nano contentores e eles protegerem a molécula

durante a sua passagem vai ficar disponível maior quantidade dessa substância ativa, o que permite

que se tome muito menor quantidade de medicamento", explicou.

 

 

Investigador do CCMAR publica estudo sobre características de espécies nos oceanos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121118

 

O investigador Peter Wirtz, do Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve (UAlg)

publicou recentemente um estudo, em parceria com outros cientistas, que elucida sobre as

características das espécies com maior capacidade de dispersão nos oceanos.

 

 O estudo revelou que "quanto maiores os peixes de recife adultos e quanto menos exigentes nas

condições de habitat, maior o sucesso em ultrapassar barreiras naturais que existem nos oceanos".

 

 Para tentar compreender como é que novas populações se estabelecem através de barreiras

marinhas, cientistas de vários países e instituições internacionais, entre os quais o investigador do

Centro de Ciências do Mar (CCMAR), analisaram as características biológicas de 985 espécies de

peixes de recifes tropicais.

 

 O estudo foi levado a cabo entre duas barreiras marinhas, o Oceano Atlântico e a pluma de água doce

dos rios Amazonas-Orenoco, e demonstrou que a variação no modo de desenvolvimento larvar que se

assumia estar relacionada com potencial de dispersão por migração é afinal menos importante do que

se pensava.

 

 Comparando as espécies bem sucedidas no atravessamento daquelas barreiras com as que não

conseguem fazê-lo, concluiu-se que há características dos peixes adultos que podem ser decisivas

nesta dispersão.

 

 "As espécies que se encontram em ambos os lados destas barreiras naturais tendem a ter adultos

maiores e são menos exigentes sobre o tipo de habitat que colonizam, comparativamente com as

espécies que só se podem encontrar num dos lados das barreiras", refere Peter Wirtz.

 

 O estudo foi publicado recentemente na revista Proceedings of the Royal Society B: Biological
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Sciences.

 

 Redacção/RS

 

 15:51 terça-feira, 18 outubro 2011

 

 

Química: Investigador português estuda aumento da eficiência dos medicamentos no
organismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121100

 

Um investigador da Universidade do Algarve está a desenvolver um novo tipo de nano contentores

capazes de transportar medicamentos dentro do corpo humano, evitando que se degradem no

estômago e libertando-os apenas no local onde devem atuar.

 

 José Paulo da Silva, do Centro de Investigação em Química do Algarve (CIQA), disse à agência Lusa

que os novos contentores, centenas de milhões de vezes mais pequenos do que o metro, permitem

proteger as moléculas no seu interior, possibilitando um aumento da eficiência do medicamento com

menor quantidade de substância ativa.

 

 Os nano contentores medem alguns nanómetros, sendo o nanómetro uma unidade de medida

microscópica mil milhões de vezes mais pequena do que o metro linear.

 

 "Se encapsularmos a substância ativa dentro dos nano contentores e eles protegerem a molécula

durante a sua passagem vai ficar disponível maior quantidade dessa substância ativa, o que permite

que se tome muito menor quantidade de medicamento", explicou.

 

 O especialista, que está a colaborar com várias universidades espanholas e norte-americanas,

precisou que os nano contentores já são usados para o transporte de medicamentos, mas trata-se

agora de "um novo tipo de transporte", que permitirá alargar o espectro de medicamentos suscetíveis

de ser encapsulados.

 

 Os nano contentores de gerações mais velhas baseiam-se nas reações dos compostos ao contacto

com a água, enquanto os que agora são estudados reagem às diferenças de acidez (ph) nos vários

locais do corpo.
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 "Ao atravessar o estômago, que tem um pH relativamente baixo, se a molécula tiver tendência para

se proteger do pH indo para dentro do contentor, ele protege-a. Uma vez saída do estômago, com a

subida do pH, ela poderá sair do contentor e desempenhar a sua ação. Tudo depende do mecanismo

que faz com que a molécula entre e saia do contentor", explicou.

 

 Além dos usos clínicos, os nano contentores agora em estudo poderão ter outras utilizações, tais

como a fabricação de novos materiais e, até, o controlo da natalidade nas aquiculturas.

 

 "Os peixes são capazes de detetar substâncias dissolvidas na água. Se pusermos cápsulas na água,

algumas dessas substâncias entram para dentro dessas cápsulas e o peixe deixa de ter a perceção de

que o composto existe na água. Isto é uma maneira de controlar o comportamento do animal. Se

forem essas as substâncias que desencadeiam a reprodução, por exemplo, os peixes deixam de se

reproduzir por um período, o que pode ter interesse para controlo da natalidade", explicou o cientista.

 

 A investigação em curso na Universidade do Algarve também trabalha o comportamento das nano

cápsulas como catalisadores, que permitem acelerar reações e obter compostos difíceis ou impossíveis

de obter de outro modo.

 

 As novas nano-cápsulas poderão ainda ser utilizadas na bioquímica e na biologia e também em

ciências do ambiente, energia e ciências dos materiais, ou seja, "em qualquer aplicação que tire

partido do armazenamento de compostos chave nestes nano contentores", acrescentou José Paulo da

Silva.

 

 O trabalho do CIQA desenvolve-se em parceria com as universidades norte-americanas de Columbia,

Dakota do Norte e Miami e as universidades espanholas de Huelva e Santiago de Compostela.

 

 Redacção/RS

 

 14:17 terça-feira, 18 outubro 2011

 

 

Silves: 9.º Encontro de Arqueologia do Algarve decorre na FISSUL
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121128

 

A FISSUL, em Silves, vai receber, entre quinta feira e sábado, dias 20 a 22, o 9.º Encontro de

Arqueologia do Algarve, abordando diversas temáticas e divulgando os trabalhos arqueológicos de
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maior relevância no biénio 2010/2011.

 

 A pré-história, proto-história, romano, medieval islâmico e cristão e moderno são as temáticas que,

conjuntamente com uma mesa redonda sobre arqueologia e reabilitação urbana, serão discutidas no

evento, organizado em conjunto pela Câmara Municipal de Silves, Universidade do Algarve, Instituto

de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico e direção regional de Cultura.

 

 Divulgar os trabalhos arqueológicos de maior relevância no biénio 2010/2011, promover o debate

científico relativo a problemáticas relacionadas com a actividade arqueológica no contexto geográfico

do Algarve e sensibilizar para a promoção social da atividade arqueológica, preservação e valorização

do património arqueológico são os principais objetivos deste encontro.

 

 Redacção/RS

 

 16:46 terça-feira, 18 outubro 2011

 

 

Loulé debate: "Património Cultural - Uma nova convenção do Conselho da Europa
para o Século XXI"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121129

 

A cultura e o património vão estar em análise no debate "Património Cultural - Uma nova Convenção

do Conselho da Europa para o Século XXI", que decorre no Cineteatro Louletano, no próximo dia 28 de

outubro, e que conta com um conjunto de personalidades nacionais e internacionais ligadas a esta

área.

 

 O debate surge no seguimento da entrada em vigor, no passado dia 1 de junho, da Convenção de

Faro do Conselho da Europa sobre "Valor do Património Cultural para a Sociedade", assinado no

Algarve por 46 países, em 2005.

 

 O documento criado na reunião de Ministros da Cultura europeus, realizada em Faro e aprovada pela

Assembleia da República em Portugal, em julho de 2008, visa promover o reconhecimento do

património comum europeu sob todas as formas, constituindo "fonte partilhada de memória,

compreensão, identidade, coesão e criatividade". Segundo este documento a diversidade cultural e o

pluralismo têm de ser preservados contra a homogenização e harmonização e ainda, favorece a

utilização sustentável do património cultural, a sua valorização e potencialidades "enquanto factor de
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desenvolvimento económico sustentável, o desenvolvimento da utilização da tecnologia digital a fim

de reforçar o acesso ao património cultural e aos benefícios que lhe são inerentes".

 

 O responsável pela Divisão do Património Cultural e Paisagem do Conselho da Europa e vice-diretor

da Cultura e Património Cultural e Natural, Daniel Thérond, será um dos oradores desta conferência.

Dag Myklebust, Senior Adviser, Directorate for Cultural Heritage, Noruega , e José María Ballester,

presidente do júri dos Prémios do Património da União Europeia/Concurso Europa Nostra, são as

outras das personalidades do panorama europeu que visitam Loulé.

 

 Dos nomes nacionais, marcarão presença Guilherme d'Oliveira Martins, presidente do Centro Nacional

de Cultura, Cláudio Torres, arqueólogo e presidente do Campo Arqueológico de Mértola, João

Guerreiro, reitor da Universidade do Algarve, a escritora Lídia Jorge e o presidente da Autarquia de

Loulé, Seruca Emídio.

 

 Esta é uma iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Loulé e do Centro Nacional de Cultura.

 

 Redacção/RS

 

 17:00 terça-feira, 18 outubro 2011
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Estudo sobre óptica dá prémio a investigador português
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/10/2011

Meio: Mundo Português.org

URL: http://www.mundoportugues.org/content/1/9920/estudo-sobre-optica-premio-
investigador-portugues/

 

:

 

 :

 

 Primeira vez? Registe-se gratuitamente.

 

 Esqueceu-se da sua password?.

 

 Terça-Feira, 18 Outubro de 2011

 

 A investigação sobre conversão de sinais eléctricos em sinais ópticos, valeu a um investigador

portuguesa o prémio IEEE Photonics Society Graduate Student Fellowship.

 

 Bruno Romeira foi o primeiro aluno português a estudar numa universidade portuguesa, neste caso a

do Algarve, a receber o galardão.

 

 Este prémio "reconhece o mérito" de dez doutorandos de todo o mundo, membros da sociedade

norte-americana de fotónica IEEE Photonics e "distingue a excelência do trabalho desenvolvido na área

da fotónica ao longo do período de doutoramento", explicou a o investigador ao Ciência Hoje.

 

 O currículo do candidato e a "relevância da investigação realizada nas áreas científicas da sociedade:

lasers, dispositivos ópticos, fibras ópticas e tecnologias associadas", são os critérios de avaliação para

a entrega do prémio, acrescentou.

 

 A investigação de Bruno Romeira debruça-se no estudo e implementação de circuitos osciladores

optoelectrónicos, capazes de produzirem sinais ópticos e eléctricos "com níveis de ruído bastante

reduzidos e baixo consumo de energia", como explicou o investigador. As áreas de aplicação incluem

"novos sistemas de comunicação sem fios combinados com fibra óptica e outras aplicações

inovadoras".
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 Bruno Romeira pretende agora continuar o seu trabalho no estrangeiro, já que, explica,  "é usual

existir alguma mobilidade após o doutoramento para estabelecer novos contactos e ter a oportunidade

de aprender e trabalhar com investigadores especialistas na nossa área".

 

 No entanto, admite que gostava de voltar a Portugal. Os motivos para continuar a investigação no

estrangeiro não estão "relacionados apenas com motivos económicos".

 

 A principal dificuldade para ter impacto em investigação realizada em Portugal, como disse ao Ciência

Hoje, "reside na crescente dificuldade em obter um financiamento sustentado, especialmente nas

Universidades mais pequenas como a Universidade do Algarve, que permita o desenvolvimento de

uma linha de investigação a médio prazo".
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Professor da UALG Doutor Honoris Causa da Universidade Agrária de Plovdiv, na
Bulgária
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/10/2011

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-1&cat=educacao&scat=&id=12712

 

- 18.10.11

 

 José Leitão, professor catedrático da Universidade do Algarve, foi distinguido com o grau de Doutor

Honoris Causa, pela Universidade Agrária de Plovdiv, na Bulgária, no passado mês de setembro. José

Leitão licenciou-se em Engenharia Agronómica (especialidade Agricultura Tropical e Subtropical), em

1982, na Universidade Agrária de Plovidiv, com a nota média de curso de 5,73, num máximo de 6, e

com a nota máxima de 6 no exame final de Estado. Veja mais em ALGARVE PRESS DIÁRIO ou NA

HORA

 

 - e-mail

 

 

Universidade búlgara atribui doutoramento honoris causa a docente da UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/10/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=20518&visual=8&id=0&print_article
=1

 

18-10-11

 

 José Leitão, professor catedrático da Universidade do Algarve, foi distinguido com o grau de Doutor

Honoris Causa, pela Universidade Agrária de Plovdiv, na Bulgária, no passado mês de setembro.

 

 José Leitão licenciou-se em Engenharia Agronómica (especialidade Agricultura Tropical e Subtropical),

em 1982, na Universidade Agrária de Plovidiv, com a nota média de curso de 5,73, num máximo de 6,

e com a nota máxima de 6 no exame final de Estado.
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 A partir de 1982 foi aluno de doutoramento da mesma Universidade, tendo recebido em 1987 o grau

de Ph.D. em Biologia Celular outorgado pela Academia de Ciências da Bulgária.

 

 O Professor José Leitão mantém, desde há largos anos, colaboração com o Departamento de Genética

e Melhoramento de Plantas da referida universidade.

 

 

Investigador português estuda aumento da eficiência dos medicamentos no
organismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/10/2011

Meio: RCM Pharma.com

URL: http://www.rcmpharma.com/actualidade/id/18-10-11/investigador-portugues-estuda-
aumento-da-eficiencia-dos-medicamentos-no-orga

 

18/10/2011 - 14:28

 

 Um investigador da Universidade do Algarve está a desenvolver um novo tipo de nano contentores

capazes de transportar medicamentos dentro do corpo humano, evitando que se degradem no

estômago e libertando-os apenas no local onde devem actuar.

 

 José Paulo da Silva, do Centro de Investigação em Química do Algarve (CIQA), disse à agência Lusa

que os novos contentores, centenas de milhões de vezes mais pequenos do que o metro, permitem

proteger as moléculas no seu interior, possibilitando um aumento da eficiência do medicamento com

menor quantidade de substância activa.

 

 Os nano contentores medem alguns nanómetros, sendo o nanómetro uma unidade de medida

microscópica mil milhões de vezes mais pequena do que o metro linear.

 

 "Se encapsularmos a substância activa dentro dos nano contentores e eles protegerem a molécula

durante a sua passagem vai ficar disponível maior quantidade dessa substância activa, o que permite

que se tome muito menor quantidade de medicamento", explicou.

 

 O especialista, que está a colaborar com várias universidades espanholas e norte-americanas,

precisou que os nano contentores já são usados para o transporte de medicamentos, mas trata-se

agora de "um novo tipo de transporte", que permitirá alargar o espectro de medicamentos

susceptíveis de ser encapsulados.

 

 Os nano contentores de gerações mais velhas baseiam-se nas reacções dos compostos ao contacto

com a água, enquanto os que agora são estudados reagem às diferenças de acidez (ph) nos vários
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locais do corpo.

 

 "Ao atravessar o estômago, que tem um pH relativamente baixo, se a molécula tiver tendência para

se proteger do pH indo para dentro do contentor, ele protege-a. Uma vez saída do estômago, com a

subida do pH, ela poderá sair do contentor e desempenhar a sua acção. Tudo depende do mecanismo

que faz com que a molécula entre e saia do contentor", explicou.

 

 Além dos usos clínicos, os nano contentores agora em estudo poderão ter outras utilizações, tais

como a fabricação de novos materiais e, até, o controlo da natalidade nas aquiculturas.

 

 "Os peixes são capazes de detectar substâncias dissolvidas na água. Se pusermos cápsulas na água,

algumas dessas substâncias entram para dentro dessas cápsulas e o peixe deixa de ter a percepção de

que o composto existe na água. Isto é uma maneira de controlar o comportamento do animal. Se

forem essas as substâncias que desencadeiam a reprodução, por exemplo, os peixes deixam de se

reproduzir por um período, o que pode ter interesse para controlo da natalidade", explicou o cientista.

 

 A investigação em curso na Universidade do Algarve também trabalha o comportamento das nano

cápsulas como catalisadores, que permitem acelerar reacções e obter compostos difíceis ou

impossíveis de obter de outro modo.

 

 As novas nano-cápsulas poderão ainda ser utilizadas na bioquímica e na biologia e também em

ciências do ambiente, energia e ciências dos materiais, ou seja, "em qualquer aplicação que tire

partido do armazenamento de compostos chave nestes nano contentores", acrescentou José Paulo da

Silva.

 

 O trabalho do CIQA desenvolve-se em parceria com as universidades norte-americanas de Columbia,

Dakota do Norte e Miami e as universidades espanholas de Huelva e Santiago de Compostela.
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Alunos do ensino superior vão sugerir medidas de eficiência energética para edifícios
universitários | Green Savers
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/10/2011

Meio: Green Savers Online

URL: http://www.greensavers.pt/2011/10/18/alunos-do-ensino-superior-vao-sugerir-medidas-
de-eficiencia-energetica-para-edificios-universitarios/

 

Publicado em 18 de October de 2011.

 

 Até ao final de Novembro, equipas de alunos, docentes ou colaboradores de instituições de ensino

superior ou politécnico vão sugerir um conjunto de medidas para aumentarem a eficiência energética

de um edifício do campus a que pertençam.

 

 O concurso chama-se Green Campus, é organizado pelo MIT Portugal e Instituto Superior Técnico

(IST) e é financiado pelo PPEC (Plano de Promoção da Eficiência no Consumo da Energia Eléctrica),

iniciativa promovida pela ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos).

 

 O concurso pretende promover e divulgar a adopção de medidas de eficiência energética nos campus

das instituições da rede de ensino universitário e politécnico e vai reunir 44 instituições de ensino

portuguesas, que poderão avaliar até 52 edifícios. Os três melhores projectos receberão,

respectivamente, EUR6.000, EUR3.000 e EUR1.500.

 

 "As instituições de ensino superior, com um papel fulcral quer na descoberta de novas soluções quer

na sensibilização das populações, são parceiros essenciais na implementação de um modelo energético

mais sustentável e competitivo nas sociedades em que se inserem", explicou, em comunicado, o

professor Cruz Serra, Presidente do IST.

 

 "Cada vez se torna mais importante valorizar medidas que potenciem a redução dos consumos

energéticos nos campus universitários, que, ao mesmo tempo, promovam uma mudança dos

comportamentos individuais de todos os seus ocupantes, alunos, professores e restantes

funcionários", continuou o professor.

 

 Para além do MIT Portugal e IST, promovem o Green Campus a SelfEnergy e a INTELI - Inteligência

em Inovação.

 

 Consulte o site do Green Campus.
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 Paralelamente, e no decorrer deste ano lectivo, serão realizados webinars (seminários online) em

temas relacionados com as várias áreas de abrangência do desafio, servindo de inputs para o trabalho

a desenvolver pelas equipas.

 

 Consulte todos os edifícios a concurso.

 

 As sessões vão abordar, por exemplo, temas relacionados com as auditorias energéticas, sistemas de

aquecimento e arrefecimento, sistemas de produção eficiente de energia eléctrica ou térmica, factores

comportamentais, gestão inteligente de consumos e a envolvente de edifícios. Estas sessões de

formação serão coordenadas por convidados especialistas de mérito reconhecido em cada uma das

diferentes áreas.

 

 Durante Outubro e Novembro, serão realizadas sessões de informação sobre o Green Campus em

cinco locais do país, nomeadamente:

 

 20 de Outubro, 16:00 -, Instituto Superior Técnico

 

 25 de Outrubro, 11:30 -, Universidade do Algarve

 

 25 de Outrubro, 18:00 -, Universidade de Évora

 

 2 de Novembro, 10:30 -, Instituto Superior Engenharia do Porto

 

 2 de Novembro, 15:00 -, Faculdade de Economia

 

 

Pré-História, Proto-História, Romano, Medieval Islâmico e Cristão e Moderno são
temas do 9º Encontro de Arqueologia do Algarve | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/10/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=4771

 

Por Sul Informação 18 de Outubro de 2011 Comentar

 

 Arqueologia, Silves

 

 &nbsp
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 O 9.º Encontro de Arqueologia do Algarve decorre de 20 a 22 de outubro, na FISSUL, em Silves. A

iniciativa é organizada conjuntamente entre a Câmara Municipal de Silves, a Universidade do Algarve,

o Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico e a Direção Regional de Cultura do

Algarve.

 

 Pré-História, Proto-História, Romano, Medieval Islâmico e Cristão e Moderno são as temáticas que,

conjuntamente com uma mesa redonda sobre Arqueologia e Reabilitação Urbana, irão ser abordadas

por diversos especialistas nesta nona edição.

 

 Divulgar os trabalhos arqueológicos de maior relevância no biénio 2010/2011, promover o debate

científico relativo a problemáticas relacionadas com a actividade arqueológica no contexto geográfico

do Algarve e sensibilizar para a promoção social da atividade arqueológica, preservação e valorização

do património arqueológico são os principais objetivos deste Encontro.

 

 Veja aqui o programa do Encontro:

 

 Programa 9EAA

 

 

Universidade do Algarve organiza Maratona Interuniversitária de Programação | Sul
Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/10/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=4746

 

Por Sul Informação 18 de Outubro de 2011 Comentar

 

 Universidade

 

 &nbsp

 

 A Maratona Interuniversitária de Programação (MIUP) realiza-se este ano na Universidade do Algarve,

no dia 22 de outubro. O Departamento de Engenharia Eletrónica e Informática (DEEI) da Faculdade de

Ciências e Tecnologia (FCT) organiza este concurso anual de programação, enquadrado na ACM

International Collegiate Programming Contest, para estudantes do ensino superior.

 

 A equipa vencedora tem acesso direto à próxima fase, a SWERC 2011, que terá lugar em Madrid, nos
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dias 19 e 20 de novembro.

 

 Porquê participar na MIUP?

 

 A MIUP proporciona uma excelente oportunidade para testar a capacidade de resolução de problemas.

Para além do aspeto competitivo, a iniciativa possibilita também o convívio e troca de experiências

entre alunos e professores das universidades portuguesas.

 

 O concurso é disputado por equipas de 3 elementos e envolve uma prova de programação de cinco

horas, para a resolução de 9 problemas, com recurso às linguagens de programação C, C++ e Java.

 

 Para mais informações, consulte a seguinte página:

 

 http://deei.fct.ualg.pt/MIUP2011/

 

 

Pré-História, Proto-História, Romano, Medieval Islâmico e Cristão e Moderno no
Encontro de Arqueologia do Algarve | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/10/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=4771

 

Por Sul Informação 18 de Outubro de 2011 Comentar

 

 Arqueologia, Silves

 

 &nbsp

 

 O 9.º Encontro de Arqueologia do Algarve decorre de 20 a 22 de outubro, na FISSUL, em Silves. A

iniciativa é organizada conjuntamente entre a Câmara Municipal de Silves, a Universidade do Algarve,

o Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico e a Direção Regional de Cultura do

Algarve.

 

 Pré-História, Proto-História, Romano, Medieval Islâmico e Cristão e Moderno são as temáticas que,

conjuntamente com uma mesa redonda sobre Arqueologia e Reabilitação Urbana, irão ser abordadas

por diversos especialistas nesta nona edição.

 

 Divulgar os trabalhos arqueológicos de maior relevância no biénio 2010/2011, promover o debate
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científico relativo a problemáticas relacionadas com a actividade arqueológica no contexto geográfico

do Algarve e sensibilizar para a promoção social da atividade arqueológica, preservação e valorização

do património arqueológico são os principais objetivos deste Encontro.

 

 Veja aqui o programa do Encontro:

 

 Programa 9EAA

 

 

Especialistas nacionais e internacionais debatem Educação, Currículo e Didácticas

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 17/10/2011

Meio: Atlântico Expresso

 

Especialistas nacionais e internacionais debatem  Educação, Currículo e Didácticas    Na Universidade

dos Açores de 27 a 29 de Outubro  Nos dias 27, 28 e 29 de Outubro, terá lugar, na Universidade dos

Açores, em Ponta  Delgada, o I Encontro Internacional sobre o  tema geral: Educação, Currículo e

Didácticas:  Tendências, Contextos e Dinâmicas.  A Sessão de Abertura será no dia 27, às  9h00, no

Anfi teatro C, e contará com a presença do  Reitor da Universidade dos Açores e do  Secretário

Regional da Ciência, Tecnologia e  Equipamentos. De seguida, terá lugar a Conferência de Abertura a

proferir pelo Professor  Doutor António Nóvoa, Reitor da Universidade de Lisboa. Neste Encontro

participarão  professores e investigadores de várias universidades portuguesas, designadamente da

Universidade dos Açores, da Universidade do Porto, da Universidade de Évora, da Universidade  do

Algarve, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, da Universidade de Lisboa  e da

Universidade de Aveiro. Do Estrangeiro  participarão professores e investigadores da  Universidade

Católica de Petrópolis (Brasil),  da Universidade Federal do Rio Grande do Sul  (Brasil), da

Universidade de Nantes (França) e  da Universidade de Barcelona (Espanha), bem  como de

Universidades dos Estados Unidos da  América.  A Conferência de Encerramento será proferida, no dia

29, às 11h15, no Anfi teatro C,  pelo Professor Manuel Ferreira Patrício, da  Universidade de Évora.

No Encontro serão apresentados e discutidos trabalhos em diversas sub-temáticas,  em sessões

plenárias, como, por exemplo, “Educação e Formação: Desafi os da  Contemporaneidade”, “Currículo e

Didácticas: problemáticas e perspectivas”, “Formação de Educadores e Professores”, “Currículo:

concepções, Organização, Contextos e  Dinâmicas”, “Avaliação em Educação”, “Caminhos de

Investigação e Construção do Conhecimento”. Em sessões paralelas, mediante  inscrições, serão

trabalhadas as seguintes subtemáticas: “Currículo e Didácticas”, “Projectos  Educativos e

Curriculares”, “Tecnologias na  Educação”, “Temas e Questões de Educação”,  “Temas e Questões de

Didácticas”.  Para apresentarem comunicações estão inscritos professores de todos os níveis de

ensino.  Segundo a Organização, “Pretende-se  que este Encontro seja uma Reunião Científi ca, na

qual sejam apresentados trabalhos  de investigação e refl exão desenvolvidos no  âmbito da Educação,
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Currículo e Didácticas,  numa perspectiva disciplinar, interdisciplinar,  transdisciplinar e num horizonte

transversal  dos saberes. É uma oportunidade para investigadores, educadores e professores darem  a

conhecer os resultados das suas pesquisas,  os seus projectos científi cos em desenvolvimento, a

públicos especializados mas também abrangentes e diversifi cados, induzindo,  assim, o interesse pelo

Conhecimento e pela  Investigação Científi ca, junto de estudantes de  licenciatura, mestrado e

doutoramento. Será,  pois, um espaço e uma oportunidade para cruzar saberes, perspectivas e

olhares no campo  da Educação, Currículo e Didácticas.

O tema/desígnio Educação, Currículo e  Didácticas constitui, em grande parte, um  património

genésico e genético que caracteriza o labor científi co e os modos de organização funcional no

Departamento de  Ciências da Educação da Universidade dos  Açores, designadamente na Secção de

Currículo e Didácticas. Existem Universidades, no  resto do País e do Mundo, com Departamentos

especializados em Educação, Currículo e Didácticas, como domínios separados, por vezes  sem pontes

e pontos de ligação. Um Encontro,  com a matriz referida, prefi gura uma unidade  e uma diversidade,

criando registos plurais de  tendências, orientações e pontos de vista existentes sobre as áreas

temáticas em análise no  Encontro.

Nesta Região Ultraperiférica, em termos  geofísicos, que são os Açores, queremos contribuir, em

matéria de Educação, para criar  novas centralidades, novos desafi os, fazendo  das margens

oportunidades para (re)construir  caminhos de signifi cação, cruzando discursos  e promovendo

intertextualidades científi cas a  partir de saberes específi cos, abertos a novas  confi gurações.

De acordo com as opções epistemológicas e metodológicas tomadas, o Encontro está  estruturado em

Comunicações Plenárias e Paralelas, nas quais participarão, respectivamente, investigadores

convidados e comunicações  resultantes de inscrições.”
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Tertúlia Farense debate situação social
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/10/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=47790

 

17-10-2011 16:36:00

 

 O Padre Júlio Tropa é o convidado do debate da Tertúlia Farense de 20 de Outubro, que inicia um

ciclo de abordagem às questões sociais. Saiba mais.

 

 O evento decorrerá na quinta-feira, 20 de outubro, a partir das 21h30 no restaurante Adega

Nortenha, localizado na Praça Ferreira de Almeida 25, vulgarmente conhecido como Largo da Palmeira

e será, como habitualmente antecedido de jantar.

 

 A tertúlia inicia com este debate a abordagem das questões económicas e sociais, que considera

pertinentes na atual conjuntura, prevendo a intervenção de um docente da Faculdade de Economia da

Universidade do Algarve para uma das próximas sessões.

 

 

Investigador do Algarve recebe prémio internacional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/10/2011

Meio: Boas Notícias Online

URL: http://www.boasnoticias.pt/noticias_Investigador-do-Algarve-recebe-pr%C3%A9mio-
internacional_8411.html

 

Segunda-feira, 17 de Outubro de 2011

 

 Um investigador da Universidade do Algarve foi premiado com o título de Fellowships Graduate

Student 2011, prémio atribuído pela instituição norte-americana IEEE Photonics Society (IPS). Bruno

Romeira é, assim, o primeiro português a vencer este prémio por um trabalho produzido em Portugal.

 

 O prémio foi atribuído a Bruno Romeira nos Estados Unidos pelos resultados do seu trabalho de

doutoramento. O português está desde 2008 a estudar os "circuitos optoeletrónicos integrados não
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lineares capazes de produzirem sinais óticos e elétricos com níveis de ruído bastante baixos na banda

de frequências das micro-ondas", resume a nota de imprensa da UALG.

 

 Em declarações à Lusa, o investigador explicou que o trabalho permite "simplificar os sistemas de

distribuição de sinais de micro-ondas nas redes de nova geração de comunicação e aumentar a largura

de banda dos pontos de acessos às redes sem fios".

 

 Bruno Romeira é natural de Faro e terminou o curso de Física e Química na Universidade do Algarve

em 2006. Nos dois anos seguintes fez trabalho de investigação no Centro de Eletrónica, Optoeletrónica

e Telecomunicações (CEOT) da instituição.

 

 Desde 2008 que está a desenvolver a sua tese de doutoramento do CEOT do Departamento de Física

da Universidade do Algarve, em colaboração com a Universidade de Glasgow (Reino Unido) e com a

Universidade de Sevilha (Espanha).

 

 O português revelou à Lusa que o galardão constitui "um enorme orgulho e satisfação" e disse

mesmo que não estava à espera de o ter recebido graças à "elevada competitividade" do concurso.

 

 Apesar de em 2007 uma portuguesa ter sido distinguida pelo IEEE Photonics Society, esta foi a

primeira vez que um português vence o prémio por um trabalho produzido em Portugal. Maria Ana

Cataluna foi distinguida, mas com um trabalho realizado na Universidade escocesa de Saint Andrews.

 

 "Esta distinção tem um sabor especial devido às dificuldades financeiras que existem em

Universidades de menor dimensão, como é o caso da UAlg", frisou Bruno Romeira à Lusa. "As áreas de

interesse desta investigação incluem as comunicações óticas utilizando a fibra ótica e outras

aplicações, tirando partido dos sinais caóticos na transmissão de informação confidencial".

 

 O prémio IEEE Photonics Society Graduate Student Fellowship é atribuido a estudantes de

doutoramento membros da sociedade IEEE Photonics Society, um rede com mais de sete mil

profissionais das áreas da optoeletrónica e da fotónica.

 

 [Notícia sugerida por Teresa Teixeira]

 

 

Loulé recebe debate sobre património cultural
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121051
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O Cine-Teatro Louletano vai acolher, dia 28 de outubro, o debate Património cultural - uma nova

convenção do Conselho da Europa para o séc. XXI, que juntará diversas personalidades para debater

as questões do património cultural e a nova convenção do Conselho da Europa.

 

 Em foco vai estar a Convenção de Faro, documento do Conselho da Europa assinado na capital

algarvia em 2005, relativo ao valor do património cultural para a sociedade que lembra as

responsabilidades individuais e coletivas face ao património cultural e aponta o contributo que este

pode trazer ao desenvolvimento humano e à promoção da diversidade cultural, desde que, enquanto

recurso, seja usado de modo sustentável.

 

 O evento arranca pelas 11:00 horas, com a sessão de boas-vindas apresentada pelo presidente da

Câmara Municipal de Loulé, Seruca Emídio, e início dos trabalhos. Segue-se a projeção do

documentário O Ciclo do Pão.

 

 O presidente do Centro Nacional de Cultura, Guilherme d'Oliveira Martins, irá falar sobre Um novo

conceito de património cultural - património, herança e memória, às 11:15. João Guerreiro, reitor da

Universidade do Algarve, e Cláudio Torres, arqueólogo e presidente do Presidente do Campo

Arqueológico de Mértola são os oradores seguintes.

 

 Já na parte da tarde, pelas 14:30, o responsável pela divisão do Património Cultural e Paisagem do

Conselho da Europa e vice-diretor da Cultura e Património Cultural e Natural (Estrasburgo), Daniel

Thérond, vai trazer a lume As contribuições inéditas da Convenção de Faro.

 

 Às 15:00, é a vez de Dag Myklebust, senior adviser do Directorate for Cultural Heritage, da Noruega

(Oslo), trazer algumas ideias à conferência. Após uma pausa para café, pelas 15:50, José María

Ballester, presidente do júri dos Prémios do Património da União Europeia / Concurso Europa Nostra

aborda o tema Que património, para que sociedade?.

 

 A conceituada escritora louletana, Lídia Jorge, irá falar nesta conferência pelas 16:20, seguindo-se o

debate final. O encerramento desta iniciativa acontece às 17:15, com o balanço dos trabalhos

apresentado por Guilherme d'Oliveira Martins.

 

 O que se vai debater é, nas palavras de Guilherme d'Oliveira Martins, "o património cultural, como

realidade complexa - desde o código genético e do genoma humano, até às tradições, às

comunidades, às instituições, aos hábitos e costumes, num conjunto vasto de que designamos por

património imaterial (o modo como os artesãos trabalham, como a culinária se desenvolve, como as

pessoas e as comunidades se relacionam), passando pelos vestígios arqueológicos, pelos

monumentos, pelo modo de organização das populações e das cidades, mas também pela valorização

da criação contemporânea e pela busca de uma relação equilibrada nesse diálogo entre o que hoje
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temos e queremos e aquilo que recebemos de antanho".

 

 Redacção/RS

 

 13:16 segunda-feira, 17 outubro 2011

 

 

S. Brás de Alportel: "Quintas de Cultura" discute "criar Ciências"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121067

 

"Quintas de Cultura" retomam as conversas informais sobre "criar", com a 4.ª sessão no próximo dia

27 de Outubro, pelas 22 horas na Galeria Zem Arte, em S. Brás de Alportel, desta vez destinada a

discutir "criar Ciências", identificando os entraves e os problemas, mas também os sucessos e as

oportunidades abertas aos investigadores que fazem Ciência na região.

 

 A sessão conta com a participação de três investigadores da Universidade do Algarve, Teresa

Noronha, Directora do Centro de Investigação em Espaço e Organizações (CIEO), Cristina Veiga Pires,

investigadora do Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA), e Vítor Reia-Baptista,

investigador do Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC).

 

 A entrada é livre e a organização espera que todos os interessados animem o debate participando na

discussão.

 

 As Quintas de Cultura são uma organização conjunta da Direcção Regional de Cultura do Algarve e da

Universidade do Algarve, destinada a promover conversas informais, em ambientes descontraídos,

sobre a vida científica e cultural da região.

 

 Redacção/RS

 

 17:50 segunda-feira, 17 outubro 2011
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Faro: Bruno Romeira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/10/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=8111&visual=8&id=0&print_article=
1

 

Bruno Romeira é natural de Faro, tendo terminado o curso de Física e Química na Universidade do

Algarve em 2006. Entre 2006 e 2008, foi investigador no Centro de Eletrónica, Optoeletrónica e

Telecomunicações (CEOT) da Universidade do Algarve, investigando a área das nanoestruturas.

 

 Desde 2008 que se encontra a desenvolver a sua tese de doutoramento no CEOT do Departamento

de Física da Universidade do Algarve, sob a supervisão do Prof. Doutor José Figueiredo, em

colaboração com a Universidade de Glasgow, no Reino Unido, e com a Universidade de Sevilha, em

Espanha.

 

 Nos últimos quatro anos, Bruno Romeira tem participado ativamente em programas nacionais e

internacionais de pesquisa.

 

 É autor e co-autor de artigos em revistas internacionais, dois capítulos de livros, três patentes, além

de ter apresentado cerca de vinte comunicações em eventos e conferências internacionais.

 

 Já participou em várias reuniões do IEEE, incluindo o IEEE/LEOS Student Graduate (2008), na

Conferência Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD, (2008), na Conferência Europeia Physical

Society para Jovens Cientistas (2011), além de ter recebido vários prémios, designadamente da

Fundação Calouste Gulbenkian.

 

 Bruno Romeira recebeu o prémio da IEEE Photonics Society (IPS) Fellowships Graduate Student 2011

nos Estados Unidos da América, o que acrescenta o seu reconhecimento à escala internacional.

 

 Esta é a primeira vez que este prémio é atribuído a um estudante de doutoramento de uma

universidade portuguesa, facto que coloca Bruno Romeira numa categoria superior e a merecer um

lugar de destaque neste espaço de homenagens.

 

 Este trabalho de investigação compreende o estudo de circuitos optoeletrónicos integrados não

lineares capazes de produzirem sinais óticos e elétricos com níveis de ruído bastante baixos na banda

de frequências das micro-ondas.

 

 As funcionalidades destes circuitos incluem a conversão de sinais elétricos em sinais óticos e vice-

versa, assim como a geração e controlo de portadoras elétricas e óticas caóticas.
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 Estes osciladores optoeletrónicos permitirão simplificar os sistemas de distribuição de sinais de micro-

ondas nas redes de comunicação rádio sobre fibra e aumentar a largura de banda dos pontos de

acessos às redes sem fios.

 

 Desta forma, Bruno Romeira coloca o Algarve e a Universidade que representa no topo das distinções.

 

 (Actualização:13.10.11)

 

 

Doutorando da UAlg ganha prémio nos EUA

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 17/10/2011

Meio: Diário Económico - Emprego & Universidades

 

Doutorando da UAlg ganha prémio nos EUA

 

Bruno Romeira – natural de Faro e licenciado em Física e Química pela Universidade do Algarve, em

2006 – recebeu, a semana passada, nos Estados Unidos, o prémio da IEEE Photonics Society (IPS)

Fellowships Graduate Student 2011. Este trabalho de investigação compreende o estudo de circuitos

optoelectrónicos integrados não lineares capazes de produzirem sinais ópticos e eléctricos com níveis

de ruído bastante baixos na banda de frequências das micro-ondas.
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Algarve: Património Cultural em debate no Cine-Teatro Louletano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/10/2011

Meio: Vai Passear Online

URL: http://www.vaipassear.com/novidades/arte-e-cultura/item/1712-algarve-
patrim%C3%B3nio-cultural-em-debate-no-cine-teatro-louletano

 

É já no próximo dia 28 de outubro que o Cine-Teatro Louletano recebe diversas personalidades que

aqui virão para debater as questões do património cultural e a nova Convenção do Conselho da

Europa.

Em foco vai estar a Convenção de Faro, documento do Conselho da Europa, assinado na capital

algarvia em 2005, relativo ao Valor do Património Cultural para a Sociedade. Lembrando as

responsabilidades individuais e coletivas face ao património cultural, a Convenção aponta o contributo

que este pode trazer ao desenvolvimento humano e à promoção da diversidade cultural, desde que,

enquanto recurso, seja usado de modo sustentável.

O evento arranca pelas 11h00, com a sessão de boas-vindas apresentada pelo presidente da Câmara

Municipal de Loulé, Seruca Emídio, e início dos trabalhos. Segue-se a projeção do documentário "O

Ciclo do Pão".

O presidente do Centro Nacional de Cultura, Guilherme d'Oliveira Martins, irá falar sobre "Um novo

Conceito de Património Cultural - Património, Herança e Memória", às 11h15. João Guerreiro, reitor da

Universidade do Algarve, e Cláudio Torres, arqueólogo e presidente do Presidente do Campo

Arqueológico de Mértola são os oradores seguintes.

Já na parte da tarde, pelas 14h30, o responsável pela Divisão do Património Cultural e Paisagem do

Conselho da Europa e vice-director da Cultura e Património Cultural e Natural (Estrasburgo), Daniel

Thérond, vai trazer a lume "As contribuições inéditas da Convenção de Faro".

Às 15h00, é a vez de Dag Myklebust, Senior Adviser, Directorate for Cultural Heritage, Noruega

(Oslo), trazer algumas ideias à conferência.

Após uma pausa para café, pelas 15h50, José María Ballester, Presidente do júri dos Prémios do

Património da União Europeia / Concurso Europa Nostra aborda o tema "Que Património, para que

sociedade?".

A conceituada escritora louletana, Lídia Jorge, irá falar nesta conferência pelas 16h20, seguindo-se o

debate final. O encerramento desta iniciativa acontece às 17h15, com o balanço dos trabalhos

apresentado por Guilherme d'Oliveira Martins.

O que se vai debater é, nas palavras de Guilherme d'Oliveira Martins, "o Património Cultural, como

realidade complexa - desde o código genético e do genoma humano, até às tradições, às

comunidades, às instituições, aos hábitos e costumes, num conjunto vasto de que designamos por

Património Imaterial (o modo como os artesãos trabalham, como a culinária se desenvolve, como as
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pessoas e as comunidades se relacionam), passando pelos vestígios arqueológicos, pelos

monumentos, pelo modo de organização das populações e das cidades, mas também pela valorização

da criação contemporânea e pela busca de uma relação equilibrada nesse diálogo entre o que hoje

temos e queremos e aquilo que recebemos de antanho. No fundo, o que vamos debater é a nova

Convenção-Quadro do Conselho da Europa sobre Património Cultural, que entrou em vigor no nosso

País no corrente ano, um instrumento inovador, onde se reconhece pela primeira vez que o Património

Cultural é uma realidade dinâmica, envolvendo monumentos, tradições e criação contemporânea".

 

 

Silves debate existência e natureza da alma
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/10/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51405

 

Cultura

 

 Piaget de Silves

 

 O Cérebro ? Procura da Alma é o tema do colóquio que a Escola Superior de Saúde Jean Piaget de

Silves leva a efeito no próximo dia 20 de outubro, no seu auditório, em parceria com a Biblioteca

Municipal de Silves.

 

 Especialistas de diversas áreas - da Psicologia ? Neurologia, da Psiquiatria ? Teologia, da Filosofia ?

Arte - debaterão a questão que ao longo da História sempre tem preocupado a Humanidade e

continua, na sociedade dos nossos dias, tema atual e pertinente: a existência e a natureza da alma.

 

 Esta iniciativa, que integra uma mostra bibliográfica e fílmica, conta com a participação de

personalidades ligadas ? investigação em variados setores que se relacionam com o tema em debate,

nomeadamente, Margarida Ferreira, docente do Instituto Piaget de Silves, Ana Teresa Martins, do

Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve,

Padre Carlos de Aquino, pároco de Silves e responsável pela Pastoral Litúrgica da Diocese do Algarve,

David Estevens, do Departamento de Saúde Mental do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio,

Helena Pinto, da Clínica PsicoMédica, Luisa Lopes, do Instituto de Medicina Molecular e Paulo Pires, do

Setor de Bibliotecas e Documentação do Município de Silves.

 

 Este colóquio integra-se no projeto Awakened Mind, um programa que pretende promover e divulgar

conteúdos e práticas inovadores ao nível do saber, da reflexão e do conhecimento científico e

humanista.
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 A entrada é livre, podendo participar, além de estudantes, professores e investigadores, simples

curiosos e o público em geral.

 

 O Instituto Piaget está presente no Algarve, no Campus Académico de Silves, há cerca de uma

década, sendo responsável pela formação de centenas de técnicos especializados, na área da saúde,

maioritariamente algarvios, que desempenham funções profissionais na nossa região.

 

 Tem como principais objetivos proporcionar um ensino de qualidade, criar conhecimento e difundir

valores humanos fundamentais para uma indispensável formação pessoal e intelectual de todos os

seus agentes - docentes, estudantes, trabalhadores e cooperantes.

 

 16 de Outubro de 2011 | 15:11

 

 barlavento
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Mais 444 alunos na Universidade do Algarve na segunda fase
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/10/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51407

 

Educação

 

 Universidade do Algarve

 

 Na 2ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, a Universidade do Algarve atraiu 444

novos candidatos. Estes alunos, associados aos quase mil da 1ª fase, garantem que o contingente de

2011 não se afasta do que aconteceu em anos anteriores.

 

 A estas duas fases faltará ainda acrescentar os candidatos que se apresentaram ao abrigo de

concursos especiais (transferências, reingressos, maiores de 23 anos ou diplomados no âmbito dos

CET), prevendo-se que o total de novos alunos se aproxime no número de vagas a concurso.

 

 Embora, o número de novos alunos se aproxime das vagas a concurso, há cursos que não

conseguiram captar os estudantes previstos. Outros, pelo contrário, superaram as expetativas.

 

 Uma grande parte dos cursos de artes e comunicação, ciências e tecnologias da saúde, economia,

turismo e gestão, psicologia, educação, sociologia e desporto obtiveram 100 por cento de colocações.

Alguns cursos das áreas da biologia e da engenharia conseguiram também bons resultados.

 

 Já os restantes registaram resultados sofríveis, notando-se pouca procura nos cursos oferecidos nos

regimes pós-laboral e de ensino ? distância.

 

 De salientar, ainda, que o insucesso destas ofertas não atingiu exclusivamente cursos da

Universidade do Algarve. Todas as universidades sentiram grande dificuldade em atrair públicos para

os regimes referidos.

 

 Os casos mais problemáticos incidiram na quase generalidade das engenharias dos subsistemas

politécnico e universitário. Por um lado, as provas de acesso para estes cursos foram mais difíceis; por

outro, o decréscimo de candidatos a engenharia foi acentuado, condicionantes que justificam esta

reduzida procura.

Página 125



A126

 

 A inversão desta tendência, necessária para a regeneração do tecido produtivo nacional, obrigará não

só a um esforço de promoção pública, mas também ? manutenção do nível de qualidade dos cursos

oferecidos.

 

 Ao longo deste ano letivo, a Universidade do Algarve reforçará as ações de esclarecimento junto dos

estudantes do ensino secundário, de forma a garantir que o crescimento do fluxo de candidatos ao

ensino superior mantenha o ritmo dos últimos anos, limitando os efeitos da crise e moderando as

dificuldades sentidas pelas famílias, através de uma melhor oferta de apoios sociais.

 

 16 de Outubro de 2011 | 10:16

 

 barlavento

 

 

Novo curso de especialização na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/10/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51404

 

Educação

 

 Higiene e Segurança no Trabalho

 

 A Universidade do Algarve vai abrir o Curso de Especialização de Técnico Superior e Higiene do

Trabalho (Nível 5). Os interessados deverão candidatar-se até ao final do mês de outubro, iniciando-se

as aulas em novembro, desde que haja um mínimo de 15 inscritos.

 

 Este curso tem como principal objetivo formar licenciados e bacharéis para o exercício da profissão de

Técnico Superior de Segurança e Higiene do Trabalho, proporcionando-lhes competências científicas,

tecnológicas e pessoais e contribuindo para melhorar a qualidade do desempenho no setor.

 

 Com 20 vagas disponíveis e a duração de 540 horas, 120 das quais de estágio profissional, este curso

será dado no Instituto Superior de Engenharia, em regime presencial, ? s sextas-feiras, em horário

pós-laboral e, aos sábados, das 9h30 ? s 18h00.

 

 16 de Outubro de 2011 | 15:12
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Maratona Interuniversitária de Programação informática disputada em Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/10/2011

Meio: Jornal do Algarve.pt

URL: http://www.jornaldoalgarve.pt/2011/10/maratona-interuniversitaria-de-programacao-
informatica-disputada-em-faro/

 

Sunday, October 16th, 2011

 

 A Universidade do Algarve recebe no sábado, dia 22, uma maratona nacional diferente dedicada à

programação informática. "Uma espécie de desporto universitário intelectual", explicou o coordenador

da iniciativa, Pedro Guerreiro. No campus de Gambelas serão conhecidos os alunos que se vão

qualificar para a etapa de Madrid e que podem almejar chegar à final mundial

 

 A Universidade do Algarve (UALg) é a anfitriã da edição de 2011 da maratona interuniversitária de

programação (MIUP) que está marcada para o próximo dia 22. Esta é a etapa que vai reunir os

melhores estudantes universitários nacionais na área da programação que se vão defrontar em busca

da qualificação para a maratona que vai decorrer em Madrid no próximo mês. Na etapa marcada para

a capital espanhola estarão as equipas de alunos da zona denominada pela organização deste

concurso mundial por "Europa do Sudoeste".

 

SCS

 

 

Café Oceano está de volta e analisa relação entre empresas, universidade e o mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121009

 

O Café Oceano, espaço de discussão informal sobre assuntos relacionados com o oceano, vai iniciar

este ano letivo com o tema Relação universidade/empresa/mar: quais os desafios?, iniciativa marcada

para quinta feira, 20, às 18:30 horas, no Pátio de Letras, em Faro.

 

 O tema será apresentado por Hugo Pinto, economista, docente e investigador no Centro de
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Investigação sobre Espaço e Organizações (CIEO) da Universidade do Algarve e no Centro de Estudos

Sociais (CES) da Universidade de Coimbra.

 

 "Como é que se criam ligações entre universidades e empresas? Qual a importância do mar nas

relações existentes ou em desenvolvimento? Quais as oportunidades para o Algarve e os desafios a

médio e longo prazo?", serão algumas das questões em cima da mesa.

 

 O Café Oceano é um espaço que nasceu de uma ideia original dos alunos de Oceanografia da antiga

Faculdade de Ciências do Mar e do Ambiente (FCMA) e de Cristina Veiga Pires, também docente

naquela faculdade e atualmente subdiretora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UAlg.

 

 Esta tertúlia decorre normalmente uma vez por mês, num café-bar de Faro. Para participar, não é

preciso ser especialista, bastam a curiosidade e o interesse pelas matérias em debate. O painel de

especialistas, responsável pela apresentação mensal de cada tema, e a moderação da discussão,

assegurada habitualmente por Cristina Veiga Pires, incentivam à participação de toda a população.

 

 Redacção/RS

 

 07:16 domingo, 16 outubro 2011

 

 

Café Oceano está de volta com novos desafios
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/10/2011

Meio: CiênciaPT.net

URL: http://www.cienciapt.net/pt/index2.php?option=com_content&task=view&id=104853&p
op=1&page=0&Itemid=333

 

Escrito por CienciaPT

 

 15-Oct-2011

 

 Como é que se criam ligações entre universidades e empresas? Qual a importância do mar nas

relações existentes ou em desenvolvimento? Quais as oportunidades para o Algarve e os desafios a

médio e longo prazo? Estas são algumas das questões que serão abordadas no Café Oceano.

 

 Sobre o orador

 

 Hugo Pinto é Economista. Mestre em Economia Regional pela Universidade do Algarve, encontra-se a
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concluir tese de Doutoramento no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra sobre

mudança institucional e transferência de conhecimento em Portugal. É também investigador

colaborador no Instituto de Estudos Sociais Avançados do Conselho Superior de Investigações

Científicas (Espanha) e no Centro de Investigação sobre Espaço e Organizações (Universidade do

Algarve). O orador tem uma sólida experiência na gestão de projetos europeus em organizações,

como o Business Innovation Centre Algarve, Universidade do Algarve e o Centro de Ciências do Mar.

Está atualmente envolvido no KIMERAA - Transferência de Conhecimento para Melhorar a Economia

Marítima nas Regiões do Espaço Atlântico. Os seus principais interesses de investigação ligam-se com

o desenvolvimento regional e a Economia enquanto ciência. É docente convidado na Faculdade de

Economia da Universidade do Algarve onde leciona Economia e Econometria.

 

 Sobre o Café Oceano

 

 O Café Oceano é um espaço de discussão informal sobre assuntos relacionados com o oceano, que

nasceu de uma ideia original dos alunos de Oceanografia da antiga Faculdade de Ciências do Mar e do

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

subdiretora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UAlg.

 

 Esta tertúlia decorre normalmente uma vez por mês, num café-bar de Faro. Para participar, não é

preciso ser especialista, bastam a curiosidade e o interesse pelas matérias em debate. O painel de

especialistas, responsável pela apresentação mensal de cada tema, e a moderação da discussão,

assegurada habitualmente por Cristina Veiga Pires, incentivam à participação de toda a população.

 

 

Solar em obras

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 15/10/2011

Meio: Correio da Manhã - Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Faro: Café Oceano está de volta com novos desafios
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/10/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=20467&visual=8&id=0&print_article
=1
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 O Café Oceano vai iniciar este ano letivo com o tema "Relação universidade - empresa - mar: Quais

os desafios?", apresentado por Hugo Pinto, docente e investigador no Centro de Investigação sobre

Espaço e Organizações (CIEO) da Universidade do Algarve e no Centro de Estudos Sociais (CES) da

Universidade de Coimbra

 

 A iniciativa realiza-se às 18h30 da próxima 5ª feira, dia 20, no Pátio de Letras, em Faro.

 

 Como é que se criam ligações entre universidades e empresas, qual a importância do mar nas

relações existentes ou em desenvolvimento, quais as oportunidades para o Algarve e os desafios a

médio e longo prazo são algumas das questões que serão abordadas no Café Oceano.

 

 Sobre o orador:

 

 Hugo Pinto é Economista. Mestre em Economia Regional pela Universidade do Algarve, encontra-se a

concluir tese de Doutoramento no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra sobre

mudança institucional e transferência de conhecimento em Portugal.

 

 É também investigador colaborador no Instituto de Estudos Sociais Avançados do Conselho Superior

de Investigações Científicas (Espanha) e no Centro de Investigação sobre Espaço e Organizações

(Universidade do Algarve).

 

 Tem uma sólida experiência na gestão de projetos europeus em organizações, como o Business

Innovation Centre Algarve, Universidade do Algarve e o Centro de Ciências do Mar. Está atualmente

envolvido no KIMERAA - Transferência de Conhecimento para Melhorar a Economia Marítima nas

Regiões do Espaço Atlântico.

 

 Os seus principais interesses de investigação ligam-se com o desenvolvimento regional e a Economia

enquanto ciência. É docente convidado na Faculdade de Economia da Universidade do Algarve onde

leciona Economia e Econometria.

 

 Sobre o Café Oceano

 

 O Café Oceano é um espaço de discussão informal sobre assuntos relacionados com o oceano, que

nasceu de uma ideia original dos alunos de Oceanografia da antiga Faculdade de Ciências do Mar e do

Ambiente e da Prof.ª Cristina Veiga Pires, também docente naquela faculdade e atualmente

subdiretora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UAlg.
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 Esta tertúlia decorre normalmente uma vez por mês, num café-bar de Faro. Para participar, não é

preciso ser especialista, bastam a curiosidade e o interesse pelas matérias em debate.

 

 O painel de especialistas, responsável pela apresentação mensal de cada tema, e a moderação da

discussão, assegurada habitualmente por Cristina Veiga Pires, incentivam à participação de toda a

população.

 

 

A Associação Académica e a Cidade

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 14/10/2011

Meio: Algarve

Jornalistas: Guilherme Portada

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Xadrez na Universidade do Algarve

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 14/10/2011

Meio: Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Semana passada

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 14/10/2011

Meio: Diário do Alentejo

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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Universidade dos Açores acolhe I Encontro Internacional de Educação, Currículo e

Didácticas

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 14/10/2011

Meio: Diário dos Açores

 

Nos dias próximos dias  27, 28 e 29 de Outubro terá  lugar, na Universidade  dos Açores, em Ponta

Delgada, o I Encontro  Internacional sobre o  tema geral: Educação,  Currículo e Didácticas:

Tendências, Contextos e  Dinâmicas.

 Este evento científico conta com o apoio da  Secretaria Regional da  Ciência, Tecnologia e

Equipamentos, através  da DRCT.

A Sessão de Abertura  será no dia 27 (QuintaFeira), às 9h, no  Anfiteatro C, e contará com a presença

do  Magnífico Reitor da  Universidade dos Açores  e do Secretário Regional  da Ciência, Tecnologia  e

Equipamentos. De  seguida, terá lugar a  Conferência de Abertura  a proferir pelo Professor  Doutor

António Nóvoa,  Reitor da Universidade de  Lisboa. Neste Encontro  participarão professores  e

investigadores de várias  universidades portuguesas, designadamente da  Universidade dos Açores,

da Universidade do  Porto, da Universidade de  Évora, da Universidade  do Algarve, da  Universidade

de Trás-osMontes e Alto Douro, da  Universidade de Lisboa  e da Universidade de  Aveiro. Do

Estrangeiro  participarão professores e investigadores da  Universidade Católica  de Petrópolis (Brasil),

 da Universidade Federal  do Rio Grande do Sul  (Brasil), da Universidade  de Nantes (França) e  da

Universidade de  Barcelona (Espanha),  bem como de  Universidades dos  Estados Unidos da  América.

 A Conferência de  Encerramento será  proferida, no dia 29  (Sábado), às 11h.15mn,  no Anfiteatro C,

pelo  Professor Doutor Manuel  Ferreira Patrício, da  Universidade de Évora.      No Encontro serão

apresentados e discutidos trabalhos em diversas sub-temáticas, em  sessões plenárias, como,  por

exemplo, “Educação  e Formação: Desafios da  Contemporaneidade”,  “Currículo e Didácticas:

problemáticas e perspectivas”, “Formação  de Educadores  e Professores”, “Currículo: concepções,

Organização,  Contextos e Dinâmicas”,  “Avaliação em Educação”, “Caminhos  de Investigação  e

Construção do  Conhecimento”. Em  sessões paralelas,  mediante inscrições,  serão trabalhadas as

seguintes sub-temáticas:  “Currículo e Didácticas”,  “Projectos Educativos  e Curriculares”,

“Tecnologias na  Educação”, “Temas e  Questões de Educação”,  “Temas e Questões de  Didácticas”.

 Para apresentarem  comunicações estão  inscritos professores de  todos os níveis de ensino.

Segundo a  Organização, “Pretendese que este Encontro seja  uma Reunião Científica,  na qual sejam

apresentados trabalhos de investigação e reflexão desenvolvidos no âmbito da  Educação, Currículo e

Didácticas, numa perspectiva disciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar e num horizonte  transversal

dos saberes.  É uma oportunidade  para investigadores,  educadores e professores darem a conhecer

os  resultados das suas pesquisas, os seus projectos  científicos em desenvolvimento, a públicos

especializados mas também  abrangentes e diversificados, induzindo,  assim, o interesse pelo

Conhecimento e pela  Investigação Científica,  junto de estudantes de  licenciatura, mestrado  e

doutoramento. Será,  pois, um espaço e uma  oportunidade para cruzar saberes, perspectivas  e
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olhares no campo da  Educação, Currículo e  Didácticas.

  O tema/desígnio  Educação, Currículo e  Didácticas constitui, em  grande parte, um património

genésico e genético que caracteriza o labor  científico e os modos de  organização funcional  no

Departamento de  Ciências da Educação  da Universidade dos  Açores, designadamente  na Secção de

Currículo  e Didácticas. Existem  Universidades, no resto  do País e do Mundo, com  Departamentos

especializados em Educação,  Currículo e Didácticas,  como domínios separados, por vezes sem pontes

 e pontos de ligação. Um  Encontro, com a matriz  referida, prefigura uma  unidade e uma

diversidade, criando registos  plurais de tendências,  orientações e pontos de  vista existentes sobre

as  áreas temáticas em análise no Encontro.

Nesta Região  Ultraperiférica, em termos geofísicos, que são  os Açores, queremos  contribuir, em

matéria  de Educação, para criar  novas centralidades,  novos desafios, fazendo  das margens

oportunidades para (re)construir  caminhos de significação, cruzando discursos  e promovendo

intertextualidades científicas a  partir de saberes específicos, abertos a novas  configurações.

 De acordo com as  opções   epistemológicas  e metodológicas tomadas,  o Encontro está estruturado

em Comunicações  Plenárias e Paralelas,  nas quais participarão,  respectivamente, investigadores

convidados e  comunicações resultantes de inscrições.” Universidade dos Açores acolhe  I Encontro

Internacional de Educação,  Currículo e Didácticas  O encontro será   um espaço e uma  oportunidade

para  cruzar saberes,  perspectivas e  olhares no campo  da Educação,  Currículo e  Didácticas....

“Pretende-se que este Encontro seja uma Reunião Científica, na qual  sejam apresentados trabalhos

de investigação e reflexão desenvolvidos no  âmbito da Educação, Currículo e Didácticas, numa

perspectiva disciplinar,  interdisciplinar, transdisciplinar e num horizonte transversal dos saberes”....

 

 

Estudo sobre óptica dá prémio a investigador português
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/10/2011

Meio: Ciência Hoje.pt

URL: http://www.cienciahoje.pt/index.php?oid=51451&op=all

 

Distinção da IEEE Photonics Society Graduate Student Fellowship

 

 2011-10-14

 

 Bruno Romeira, doutorando da Universidade do Algarve

 

 Com investigação sobre conversão de sinais eléctricos em sinais ópticos, o investigador Bruno

Romeira foi o primeiro aluno português a estudar numa universidade portuguesa, neste caso a do

Algarve, a receber o prémio IEEE Photonics Society Graduate Student Fellowship.
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 Este prémiode dez doutorandos de todo o mundo, membros da sociedade norte-americana de

fotónica IEEE Photonics e explicou a o investigador ao

 

 Muito importante para a investigação devido à "elevada competitividade nesta área e à qualidade dos

candidatos de centros de investigação internacionais", esta distinção recai pela segunda vez num

estudante português, sendo que o anterior estava a realizar doutoramento no reino Unido.

 

 Os critérios de avaliação para a entrega do prémio são o currículo do candidato e a"relevância da

investigação realizada nas áreas científicas da sociedade: lasers, dispositivos ópticos, fibras ópticas e

tecnologias associadas", explica o investigador.

 

 A distinção é um importante reconhecimento pois a avaliação"é realizada por peritos na área de

lasers, dos dispositivos ópticos e tecnologias associadas". A investigação de Bruno Romeira debruça-se

no estudo e implementação de"circuitos osciladores optoelectrónicos não-lineares integrados, capazes

de produzirem sinais ópticos e eléctricos com níveis de ruído bastante reduzidos e baixo consumo de

energia".

 

Por Luísa Marinho

 

 

Investigador da Universidade do Algarve recebe prémio internacional

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 14/10/2011

Meio: Postal do Algarve

 

Bruno romeira recebeu na  passada segunda-feira, nos Estados Unidos, o prémio da IEEE  Photonics

Society (IPS) Fellowships Graduate Student 2011.  Trata-se da primeira vez que  este prémio é

atribuído a um  estudante de doutoramento de  uma universidade portuguesa.  Este trabalho de

investigação  compreende o estudo de circuitos optoelectrónicos integrados  não lineares capazes de

produzirem sinais ópticos e eléctricos  com níveis de ruído bastante  baixos na banda de frequências

das micro-ondas. As funcionalidades destes circuitos incluem  a conversão de sinais eléctricos  em

sinais ópticos e vice-versa,  assim como a geração e controlo de portadoras eléctricas e ópticas

caóticas. Estes osciladores  optoelectrónicos vão permitir   simplificar os sistemas de distribuição de

sinais de micro-ondas  nas redes de comunicação rádio  sobre fibra e aumentar a largura  de banda

dos pontos de acessos  às redes sem fios.  Bruno Romeira é natural de  Faro, tendo terminado o curso

 de Física e Química na Universidade do Algarve em 2006. Entre  2006 e 2008, foi investigador  no

Centro de Eletrónica, Optoelectrónica e Telecomunicações  (CEOT) da Universidade do Algarve,

investigando a área das  nanoestruturas.

Desde 2008 que se encontra a  desenvolver a sua tese de doutoramento no CEOT do Departamento
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de Física da Universidade  do Algarve, sob a supervisão do  professor doutor José Figueiredo, em

colaboração com a Universidade de Glasgow, no Reino  Unido, e com a Universidade de  Sevilha, em

Espanha.  Nos últimos quatro anos, tem  participado activamente em  programas nacionais e

internacionais de pesquisa. É autor  e coautor de artigos em revistas  internacionais, dois capítulos  de

livros, três patentes, além de  ter apresentado cerca de vinte comunicações em eventos e

conferências internacionais.

O prémio IEEE Photonics Society Graduate Student Fellowship tem como objetivo  distinguir o

desempenho de  estudantes de doutoramento  membros da sociedade IEEE  Photonics Society. A IEEE

Photonics Society é uma rede internacional de mais de sete  mil profissionais nas áreas da

optoelectrónica e da fotónica.  Quanto ao programa IEEE, concede bolsas de pós-graduação  a alunos

de excelência membros da sociedade, desde que  o tema da sua investigação seja  considerado

relevante. Para serem premiados, terão também  que frequentar o penúltimo  ano do doutoramento.

As bolsas, no valor de mil dólares,  são concedidas de acordo com  as seguintes áreas geográficas:

América do Norte e América  do Sul, Europa e Médio Oriente, África, Ásia e Pacífico.

Redes de comUnicaÇÃo RÁdio e sem fios investigador da Universidade do algarve   recebe prémio

internacional Bruno Romeira está a desenvolver a sua tese de doutoramento? d.r.

 

 

Universidade recebe alunos entrados na segunda fase

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 14/10/2011

Meio: Postal do Algarve

 

na segunda fase do Concurso Nacional de Acesso ao  Ensino Superior, a Universidade do Algarve

atraiu 444  novos candidatos. Estes alunos, associados aos quase mil  da primeira fase, garantem  que

o contingente de 2011  não se afasta do que aconteceu em anos anteriores. A  estas duas fases faltará

ainda  acrescentar os candidatos que  se apresentaram ao abrigo de  concursos especiais

(transferências, reingressos, maiores  de 23 anos ou diplomados no  âmbito dos CET), prevendo-se

que o total de novos alunos se  aproxime do número de vagas  a concurso.

Embora o número de novos  alunos se aproxime das vagas  a concurso, há cursos que  não

conseguiram captar os  estudantes previstos. Outros,  pelo contrário, superaram as  expectativas.

Uma grande parte dos cursos de artes e comunicação, ciências e tecnologias da saúde,  economia,

turismo e gestão,  psicologia, educação, sociologia e desporto obtiveram  100% de colocações. Alguns

cursos das áreas da biologia  e da engenharia conseguiram  também bons resultados. Já  os restantes

registaram resultados sofríveis, notando-se  pouca procura nos cursos oferecidos nos regimes pós-

laboral e de ensino a distância. De  salientar, ainda, que o insucesso destas ofertas não atingiu

exclusivamente cursos da Universidade do Algarve. Todas as  universidades sentiram grande

dificuldade em atrair públicos  para os regimes referidos.

Os casos mais problemáticos incidiram na quase generalidade das engenharias dos  subsistemas
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politécnico e universitário. Por um lado, as provas de acesso para estes cursos  foram mais difíceis;

por outro,  o decréscimo de candidatos à  engenharia foi acentuado,  condicionantes que justificam

esta reduzida procura. A inversão desta tendência, necessária  para a regeneração do tecido

produtivo nacional, obrigará  não só a um esforço de promoção pública, mas também  à manutenção

do nível de qualidade dos cursos oferecidos.

Ao longo deste ano lectivo,  a Universidade do Algarve reforçará as acções de esclarecimento junto

dos estudantes  do ensino secundário, de forma a garantir que o crescimento do fluxo de candidatos

ao  ensino superior mantenha o  ritmo dos últimos anos, limitando os efeitos da crise e moderando as

dificuldades sentidas pelas famílias, através de  uma melhor oferta de apoios  sociais.

Universidade recebe alunos   entrados na segunda fase Concurso Nacional de Acesso determina mais

444 entradas no Algarve d.r.

Prevê-se que o total de novos alunos se aproxime do número de vagas a concurso ?

 

 

AIESEC promove espírito de liderança

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 14/10/2011

Meio: Postal do Algarve

Jornalistas: Autor Desconhecido

 

A AIeSec da Universidade  do Algarve realiza no dia 20  de Outubro a fase regional  do Leadership

Tournament,  a decorrer na Faculdade de  Economia.

O Leadership Tournament é  uma iniciativa promovida pela  AIESEC em dez universidades

portuguesas, que tem como  objectivo estimular o espírito  de liderança nos jovens universitários

portugueses, através da resolução de desafios  desenvolvidos por empresas  nacionais.

De acordo com a organização, “o Leadership Tournament não é sinónimo de um  concurso de gestão

pura, mas  sim uma iniciativa que pretende estimular o espírito de liderança nos jovens universitários

portugueses”.

“Numa altura em que encontrar emprego não se mostra ser tarefa fácil e em que o  país grita por

empreendedorismo, a iniciativa pretende,  através de uma série de desafios, descobrir e premiar  as

mentes portuguesas com  maiores competências associadas à liderança”, afirma a  estrutura da

AIESEC. RC UniveRsidAde do AlgARve É PAlCo de UmA dAs fAses do leAdeRshiP ToURnAmenT AieseC

promove espírito de liderança d.r.
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Curso de especialização de Técnico Superior e Higiene do Trabalho abre na UAlg

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 14/10/2011

Meio: Voz de Loulé

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

"Património Cultural - Uma nova Convenção do Conselho da Europa para o Século

XXI": Oradores nacionais e internacionais debatem tema

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 14/10/2011

Meio: Voz de Loulé

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Universidade do Algarve recebe mais 444 alunos na 2ª Fase

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 14/10/2011

Meio: Voz de Loulé

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Governo de Cabo-Verde quer criar unidade de produção de algas marinhas com base

em projecto da Universidade do Algarve

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 14/10/2011

Meio: Voz de Loulé

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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Maratona interuniversitária de informática disputada no Algarve

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 13/10/2011

Meio: Jornal do Algarve

Jornalistas: Sofia Cavaco Silva

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Doutorando da UAlg distinguido nos Estados Unidos

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 13/10/2011

Meio: Jornal do Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

"O que é o destino Algarve?"

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 13/10/2011

Meio: Jornal do Algarve

Jornalistas: Sofia Cavaco Silva

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Orquestra do Algarve já anda na estrada

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 07/10/2011

Meio: Voz de Quarteira

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

Página 139



A140

 

 

Teresa Paulino expõe no Auditório de Olhão

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 07/10/2011

Meio: Voz de Quarteira

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

930 Euros

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 07/10/2011

Meio: Voz de Quarteira

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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