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Sin-Cera tem inscrições abertas para o 3º Curso Livre de Teatro | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/11/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=6708

 

Por Sul Informação 7 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Teatro

 

 &nbsp

 

 O Grupo de Teatro da Universidade do Algarve (Sin-Cera) promove entre os dias 14 de novembro e

16 de dezembro, o 3º Curso Livre de Teatro, que se realiza na Sala 55 da Escola Superior de Educação

e Comunicação (ESEC), às segundas, quartas e sextas, das 21h00 às 23h30.

 

 Este curso pretende lançar as bases para uma experiência teatral e está dividido em três módulos:,e

 

 Para mais informações e inscrições visite http://www.fisalia.com/sincera ou contacte o Sin-cera

através dos te lemóveis 917 242 455 / 969 890 151 ou do endereço eletrónico

sin.cera.ualg@gmai l .com.
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Erasmus Moment Day&Night promove multiculturalidade na Universidade do Algarve |
Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/11/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=6729

 

Por Sul Informação 7 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Faro, Universidade

 

 &nbsp

 

 A Universidade do Algarve será, no dia 9 de novembro, quarta-feira, palco do Erasmus Moment

Day&Night, evento que visa promover o contacto entre os vários estudantes de mais de 50 países

diferentes e que atualmente estudam na UAlg.

 

 O Erasmus Moment lança a mote a que os estudantes participem trazendo a sua cultura para a

Universidade. Vestidos com as cores dos seus países e acompanhados pelas respetivas bandeiras,

estes estudantes são esperados como verdadeiros embaixadores.

 

 Cada grupo de alunos é desafiado a partilhar os sabores da comida e bebida da sua terra natal e a

prepararem uma coreografia que terão de dançar em frente aos outros participantes como forma de

mostrarem a beleza da sua cultura.

 

 Entre as 16h00 e as 19h00 do próximo dia 9, o pátio em frente ao edifício da cantina no campus da

Penha da UAlg promete ter muita animação e heterogeneidade. A iniciativa seguirá noite dentro na

discoteca Cidade da Música.

 

 Ao longo destes últimos anos, o número de estudantes internacionais tem aumentado na UAlg e só

este semestre são cerca de 350 estudantes de várias partes do globo.

 

 Esta iniciativa resulta de uma parceria entre a Universidade do Algarve, mais concretamente o

Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade, a Associação Académica da UAlg e a discoteca

farense Cidade da Música. O Erasmus Moment é um evento promovido pela Comidas.pt e desenvolvido

pela consultora Diferencia Marketing.
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DocLisboa apresenta documentário apoiado pelo CIAC
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/11/2011

Meio: Universia.pt

URL: http://noticias.universia.pt/tempo-livre/noticia/2011/10/27/881833/doclisboa-apresenta-
documentario-apoiado-pelo-ciac.html

 

27/10/2011

 

 "Um Filme Português" é o nome do documentário que estreia às 18h45 desta sexta feira, dia 28, no

cinema Londres, em Lisboa.

 

 Foto: Doc Lisboa 2011

 

 Trata-se de uma longa metragem, integrada no projeto de investigação "Principais Tendências no

Cinema Português Contemporâneo", do Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC),

sediado na Universidade do Algarve e na Escola Superior de Teatro e Cinema (ESTC).

 

 Este documentário é composto por seis segmentos de 17 segundos e é assinado pelos realizadores

Levi Martins, Vitor Alvez, Miguel Cipriano, Jorge Jácome, Vanessa Sousa Dias e Carlos Pereira.

 

 Neste documentário são entrevistadas várias personalidades do Teatro e do Cinema, tais como Luís

Miguel Oliveira, Graça Castanheira, António-Pedro Vasconcelos, Luís Urbano, Manuel Mozos, Paulo

Rocha, Jorge Silva Melo, Joaquim Sapinho, Saguenail e Regina Guimarães, João Canijo, João Botelho,

João Pedro Rodrigues, João Guerra da Mata, Possidónio Cachapa, Miguel Valverde, Marco Martins,

Manuela Viegas, Rita Azevedo Gomes, João Lopes, Cláudia Varejão, João Salaviza e Gabriel Abrantes.
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Mar Português em reflexão na Universidade do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/11/2011

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=7ef6c2494e3925e414c7730d6455b50f

 

Tavira, 6 Nov (Radio Horizonte Algarve)

 

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

sobre o tema. Com esse intuito realiza "O Encontro Mar Português - Conhecimento, Valorização e

Desenvolvimento" nos dias 17 e 18 de novembro.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve-Amigos

 

 Mar Português em reflexão na UAlg com o Alto Patrocínio do Presidente da República.

 

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

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

de Sua Excelência o Presidente da República. Assinalando o Dia Nacional do Mar, a Universidade do

Algarve pretende fomentar uma maior reflexão sobre o tema, estimulando o debate e originando

iniciativas que contribuam para o fortalecimento do papel do Oceano no desenvolvimento nacional.

 

 Além da Secretária de Estado da Ciência, Leonor Parreira, e do Secretário de Estado do Mar, Manuel

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

mensagem de S. Ex.ª o Presidente da República, e do Presidente do CRUP, António Rendas.

Integrarão ainda os painéis do Mar Português vários investigadores das universidades portuguesas e

dos laboratórios de Estado

 

 Paralelamente realiza-se o Simpósio Margem Sul, Processos e Equilíbrios que decorre a partir das

9h30 do dia 10 de novembro, no Anfiteatro Teresa Júdice Gamito (edifício 1), no campus de

Gambelas. Trata-se de uma iniciativa organizada pelo Centro de Investigação Marinha e Ambiental

(CIMA), pelo Centro de Investigação sobre o Espaço e as Organizações (CIEO) e pelo Centro de

Investigação em Artes e Comunicação (CIAC). O evento pretende ser um fórum de apresentação dos

trabalhos de investigação realizados por estes centros na margem sul portuguesa, centrando-se em

quatro alvos territoriais: Ria Formosa, Estuário do Guadiana, Estuário do Arade e a interface oceano-

continente do Algarve.
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 Neste âmbito decorre também o Seminário Professor José Pinto Peixoto, no dia 16 de novembro, no

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

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

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

 

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

mediante inscrição para o endereço:

 

 gcomunicacao@ualg.pt

 

 Obrigado Luanda (Angola) pelas suas visitas
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II CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE O PRIMEIRO EMPREGO
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/11/2011

Meio: Algarve Digital Online

URL: http://www.algarvedigital.pt/algarve/print.php?sid=5471

 

Em Foco / Faro

 

 Enviado por Admin em 6/11/11 - 00:00

 

 A II Conferência Nacional sobre Primeiro Emprego, organizada pela revista Forum Estudante, terá

lugar no Anfiteatro 1.5 do Complexo Pedagógico da Universidade do Algarve, no Campus da Penha, no

dia 23 de novembro.

 

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

primeiro emprego, conta com a presença de vários conferencistas especializados na área do emprego.

Os participantes terão oportunidade de ouvir responsáveis de recursos humanos de empresas, bem

como consultores de recrutamento e empresários de sucesso.

 

 A participação é gratuita, mas a inscrição obrigatória emou em.

 

 Este artigo é de Algarve Digital

 

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

 

 O endereço para este artigo é:

 

 http://www.algarvedigital.pt/algarve/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=5471

 

 Ligações neste artigo

 

 [1] http://univ.forum.pt/

 

 [2] http://www.emprego.forum.pt/
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Universidade do Algarve recebe encontro sobre medicina geral e familiar | Sul
Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/11/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=6417

 

Por Elisabete Rodrigues 6 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Ciência&Investigação, Faro, Saúde, Universidade

 

 &nbsp

 

 A iniciativa vai trazer ao Algarve não só figuras de relevo da Medicina europeia, mas também

formadores da área da Medicina de várias universidades portuguesas, revelou a organização. Este

encontro realiza-se duas vezes por ano.

 

 O evento é orientado a estudantes de medicina e contempla conferências e workshops, ao mesmo

tempo que inclui o Encontro Nacional da ADSO - Associação de Docentes e Orientadores de Medicina

Geral e Familiar.

 

 O programa do evento inclui ainda uma mesa redonda sobre Disease Mongering, moderada por

Denise Alexandra, mestranda em epidemiologia, formadora e organizadora de Cursos EURACT. Nesta

iniciativa será também abordará a Prevenção Quaternária, que visa proteger os pacientes de

sobremedicalização, acrescentam os organizadores do evento.

 

 Mais informações sobre o evento podem ser obtidas em www.euract.eu
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Otimismo realista pode ajudar a ultrapassar a crise
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/11/2011

Meio: Jornal do Algarve.pt

URL: http://www.jornaldoalgarve.pt/2011/11/otimismo-realista-pode-ajudar-a-ultrapassar-a-
crise/

 

Saturday, November 5th, 2011

 

 Nas últimas semanas foram divulgados os resultados de um estudo que revela que os portugueses

são dos povos mais infelizes do mundo. A Universidade do Algarve (UALG) tem vindo a realizar

investigações na área da psicologia positiva no âmbito dos mestrados em Psicologia da Educação,

Psicologia Clínica e da Saúde e Psicologia Social e das Organizações. O JA falou com um dos

especialistas algarvios nesta área, Saul Neves de Jesus, que admite que se os portugueses adoptarem

uma atitude positiva e realista poderá ser mais fácil de sair da crise.

 

 SNJ - Sim, na medida em que será uma atitude mais positiva permite suportar expectativas positivas

em relação ao futuro e aumentar os índices de confiança, gerando um comportamento de maior

empreendedorismo e investimento.

 

 No entanto, as atitudes e as expectativas devem ser positivas, mas também realistas. Aliás, parece

que o excesso de otimismo, traduzido em expectativas irrealistas, foi um dos fatores para a situação

em que nos encontramos atualmente, pois as pessoas estavam a consumir e a assumir compromissos

financeiros acima das suas reais possibilidades.

 

 Em todo o caso, neste momento podemos estar a começar a ser excessivamente pessimistas, sendo

importante inverter esta tendência e começar a evoluir para um otimismo realista.

 

 SNJ - Uma atitude mais positiva pode permitir identificar soluções, onde o pessimismo só permite ver

problemas. Há que evidenciar, por exemplo, que em épocas de crise é quando surgem as grandes

oportunidades de negócio.

 

 SNJ - Tudo deve começar na educação, em que deve ser desenvolvida uma atitude mais positiva,

otimista e empreendedora. É fundamental que as condições facultadas aos jovens permitam a

concretização de uma atitude mais otimista e empreendedora, pois um dos grandes problemas da

nova geração é que foram induzidas expectativas de elevada confiança, tendo muitos deles investido e

criado negócios, assumindo níveis de risco muito elevado, mas depois não foram bem-sucedidos na
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sua implementação. O excesso de burocracia era habitualmente o primeiro entrave, depois a

dificuldade de financiamento, mas o mais grave tem sido a situação real de falta de liquidez que

"derruba" qualquer atitude empreendedora.

 

 Assim, parece-me que o empreendedorismo não deve ser apenas emocional, através de atitudes mais

positivas e otimistas, mas deve ser também cognitivo, através de uma rigorosa análise dos prós e dos

contras associados a ideias de negócio.

 

 SNJ - Sim. Aconteceu com o anterior governo haver um excesso de otimismo, criando-se alguma

ilusão associada ao investimento, vendo-se agora muitas pessoas defraudadas com as expectativas

que construíram e os investimentos que fizeram. Já o atual governo está a "passar do 8 para o 80", ao

acentuar tanto a crise. Isto é, as (.)

 

SCS
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UAlg reconhecida pelo Governo Espanhol como Campus de Excelência Internacional
do Mar
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25/10/2011

 

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

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

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

 

 Foto: Universidade do Algarve

 

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

um espaço comum de conhecimento e inovação do meio marinho

 

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

candidataram ao CEI 2011 pela primeira vez.

 

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

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

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

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

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

pela primeira vez, a Universidade do Algarve foi a única instituição portuguesa a ser selecionada.

 

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

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

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

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

 

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

 

 A Universidade do Algarve integra o Campus de Excelência Internacional do Mar, que pretende criar
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um espaço comum de conhecimento e inovação do meio marinho, através das suas áreas de

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

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

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

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

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

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

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

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

Valor Cultural do Mar.

 

 Sobre o CEI 2011

 

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

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

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

o desenvolvimento económico-territorial.

 

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

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

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

 

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

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

comparticipado pelas Comunidades Autónomas espanholas.

 

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

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

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

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

internacionalmente nos respetivos domínios.

 

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

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

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

Empresa.

 

 Fonte: Universidade do Algarve
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Autumn EURACT Meeting em Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/11/2011

Meio: Universia.pt

URL: http://noticias.universia.pt/vida-universitaria/noticia/2011/11/05/885239/autumn-
euract-meeting-em-faro.html

 

05/11/2011

 

 O curso de Medicina realiza, de 10 a 12 de novembro, o Autumn EURACT Meeting - Faro 2011, no

Anfiteatro Vermelho, no Campus de Gambelas (edifício 9). Este encontro realiza-se duas vezes por

ano, durante três dias, estando já confirmados cerca de quatro dezenas de conselheiros.

 

 Foto: Euract

 

 Em simultâneo, nos dias 11 e 12, decorrerá o Encontro Nacional da ADSO - Associação de Docentes e

Orientadores de Medicina Geral e Familiar.

 

 De realçar que, nestes dois eventos, estarão presentes não só figuras de relevo da medicina europeia,

mas também formadores da área da Medicina Geral e Familiar de várias universidades portuguesas.

 

 O programa do evento inclui conferências, workshops, assim como uma mesa redonda sobre Disease

Mongering, moderada por Denise Alexandra, mestranda em epidemiologia, formadora e organizadora

de Cursos EURACT). Nesta iniciativa será também abordará a Prevenção Quaternária, que visa

proteger os pacientes de sobremedicalização.

 

 No final do evento, os alunos da UAlg apresentarão ainda exemplos práticos da criação de falsas

novas doenças, tal como o fizeram durante o seminário de Ray Moynihan, autoridade mundial sobre o

assunto, autor, entre outros, do livro Selling Sickness.

 

 Mais informações em www.euract.eu

 

 Fonte:Universidade do Algarve
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04/11/2011

"Antena Aberta"

 

Programa "Antena Aberta", ontem foram conhecidos mais alguns pormenores em relação à

reestruturação dos transportes públicos através de um estudo que o Governo pediu. Um grupo de

trabalho que foi encarregado em setembro de estudar as mudanças a fazer na área Metropolitana de

Lisboa e, que aponta uma série de medidas, uma delas é a de que a circulação do Metro de Lisboa

termine às 11 da noite. É propostao também o fim de cerca de duas dezenas de carreiras da Carris e a

redução da oferta noutras carreiras, ou seja, ligações de autocarro que vão diminuir o número de

viagens diárias. Nas ligações fluviais no Tejo, há dois cenários propostos por este estudo. No Porto,

ainda não se conhecem em pormenor quais são as propostas para reestruturar os transportes

públicos. Participação no programa do professor Álvaro Costa, especialista em transportes da

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, de Alberto Soares, funcionário da Carris, de

Fernando Lima da Carris, do professor Manuel Margarido Tão, investigador na Universidade do Algarve

e de vários ouvintes.
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IV Encontro da Pessoa Excepcional para novas técnicas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/11/2011

Meio: Avezinha.com

URL: http://www.jornalavezinha.com/noticia.asp?idEdicao=259&id=12889&idSeccao=2330&A
ction=noticia

 

Promovido pela APEXA no Auditório Municipal

 

 (Re) habilitar na Deficiência foi o tema do IV Encontro da Pessoa Excepcional que a APEXA -

Associação de Apoio à Pessoa Excepcional realizou no passado dia 29 de Outubro no Auditório

Municipal de Albufeira e que contou com a presença e participação de dezenas de estudantes ligados à

área da saúde, técnicos de serviço social, psicólogos, professores, fisioterapeutas, terapeutas

ocupacionais e pais dos jovens tidos como deficientes.

 

 Na sessão de abertura o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, Desidério Silva saudou os

presentes e seguiu a importância destes encontros que visam identificar as novas opções de apoio aos

deficientes.

 

 O Director do Instituto Nacional de Reabilitação não esteve presente mas enviou uma mensagem que

foi lida pelo Sr. Dimas, tesoureiro da APEXA. A encerrar esta sessão Nuno Neto, presidente da direcção

da APEXA teve a seguinte intervenção:

 

 "O que verdadeiramente vale é o esforço positivo" diria Agostinho da Silva (...) e nós, Pessoa

Excepcional como Associação, pautamos a nossa conduta pelo esfoço diário, impregnado de optimismo

e de muito trabalho, por um esforço constante e positivo!

 

 Antes de mais, e em nome da associação quero dar as boas vindas a todos os presentes.

 

 Sr.Presidente da Câmara Municipal de Albufeira, um bem-haja pela disponibilidade em estar presente

e por ter facultado os meios para que este quarto encontro se cumprisse. Este agradecimento engloba,

naturalmente, todos os vereadores e colaboradores deste munícipio.

 

 Queremos recordar que este munícipio tem contribuído muito para este projecto da APEXA,

financeiramente, com meios físicos e recursos humanos.

 

 Penso que caminhamos no sentido de construir uma APEXA muito útil com os serviços já em curso:
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intervenção precoce, apoio social, projecto sócio profissional, ateleir da arte, desporto adaptado e

projecto Escolhas, o que de melhor pode haver: prestar aos que carecem de apoio as melhores

condições possíveis.

 

 Nos últimos nove anos prestámos serviço a mais de 1500 famílias e crianças da comunidade algarvia,

reflectindo isto o enorme empenho de quem abriu o caminho e se tornou uma referência na

comunidade.

 

 Não podemos deixar de salientar o imenso esforço desenvolvido por todos aqueles que colaboraram e

contribuíram para que esta associação seja uma realidade.

 

 E para que a APEXA cumpra a sua missão - a de estar ao serviço dos que mais precisam -

necessitamos do apoio que V.Exª nos tem dado e que, acreditamos, nos irá dar no futuro. É certo,

também, que contamos com o vosso conhecimento / saber e, naturalmente, com as estruturas do seu

município.

 

 Quero agradecer numa maneira muito especial à minha esposa e meus filhos a compreensão e

coragem que me tem dado para dar seguimento ao projecto da Apexa.

 

 Congratulamo-nos por estarmos aqui reunidos para o 4º Encontro da Pessoa Excepcional do Algarve.

 

 Estamos aqui, percorrido um caminho, a fim de convosco partilharmos esse sonho que é já uma

realidade, que no tempo se tornará, pela força do nosso trabalho e querer, uma instituição sólida e

imprescindível. Para os nossos utente, para nós e para a comunidade em que estamos inseridos e que

tão bem nos tem acolhido.

 

 Uma palavra muito especial aos nossos prelectores, que desde o primeiro momento, aceitaram

intervir no IV Encontro Pessoa Execpcional do Algarve. Obrigado por partilharem connosco o vosso

saber e tempo. A APEXA tem que continuar a dar resposta às muitas dificuldades sentidas no âmbito

da Inclusão.

 

 Queremos crescer no sentido de chegar a todos que necessitam de uma intervenção diferenciada e

preparação para se integrar na sociedade.

 

 Trabalhamos para um futuro comum, inclusivo, íntegro, onde a igualdade de oportunidades se traduz

em realidade.

 

 De olhos postos no futuro estamos lutando por novas instalações da APEXA, a fim de podermos fazer,

fazer mais e melhor e para isso contamos consigo neste nosso projecto!
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 Por último espero sinceramente que este IV Encontro seja de agrado de todos, que este dia de

partilha entre nós fomente uma nova atitude face à Pessoa Excepcional, face a cada um de nós.

 

 A todos, muito obrigado e um bom dia!"

 

 A primeira intervenção de origem técnica pertenceu a Maria Helena Martins, Psicóloga Educaional,

Professora Doutora na FCHS da Universidade do Algarve com o tema "Vamos Conhecer as Crianças e

Jovens com Autismo".

 

 Depois de uma paragem para café foi a vez de intervir Cristina Pimenta, terapeuta da fala, professora

da Escola Superior de Saúde de Faro, com o tema Comunicação Alternativa e Aumentativa para todos.

 

 Antes do almoço houve debate sobre os temas apresentados.

 

 Na 2ª parte foi Sandra Oliveira, Técnica Superior de Educação Especial e Reabilitação, professora do

INUAF e do Instituto Piaget, falou sobre o tema "O Contributo das Técnicas de Relaxação

Psicossomática no Processo de Reabilitação das NEC.

 

 Seguiu-se Bruno Melo - Terapeuta Ocupacional, Professor na Escola Superior de Tecnologias da Saúde

do Porto com o tema "Desempenho Ocupacional na Criança".

 

 Helena Alves, fisioterapeuta, doutoranda em Psicologia da Saúde na Faculdade de Ciências Humanas

e Sociais da Universidade do Algarve, falou sobre o tema "Fisioterapia, uma mão amiga mas não só...

a que se seguiu um animado debate.

 

 Nuno Neto, presidente da APEXA encerrou o Encontro e foram entregues os certificados aos

participantes.

 

 "Falou-se de forma

 

 muito prática"

 

 Revelou Nuno Neto

 

 Que balanço faz deste 4º Encontro?

 

 Nuno Neto - Foi extremamente importante e positivo. Mostou-se um espírito muito grande tanto aos

educadores como a toda a gente que lida com estas pessoas com problemas.

 

 Falou-se de uma forma muito prática.
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 Tentámo chamar as pessoas catedráticas, muito especializadas na área da deficiência para nos darem

dicas e sabermos lidar com as pessoas que têm problemas.

 

 É sempre importante rectificar coisas que aprendemos mas que se vão esquecendo. Quando se

trabalha em equipas multi disciplinares como na APEXA temos que estar sempre actualizados com as

novas tecnologias que vão aparecendo nas universidade.

 

 Por isso demos o tema "Reabilitar na Deficiência".

 

 Na área da deficiência há sempre coisas para descobrir e acompanhar. Os pais têm que perceber que

devemos estar junto a estes técnicos para podermos ultrapassar da melhor forma os problemas que

surgem no dia-a-dia.

 

 aA - Este encontro teve sucesso e está na mente a realização de outros?

 

 N.N. - Queria ver se fazia não de ano a ano mas com espaço mais reduzido porque os nossos técnicos

precisam e até porque os formadores vêm cá a custo zero. É de louvar este interesse que mostram e

ensinar aquilo que sabem.

 

 Estes encontros não têm grandes custos mas há algumas despesas na organização
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Docente da UAlg coordena livro sobre a República
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O livro A República - Figuras, Escritas e Perspectivas, coordenado por João Carlos Carvalho, docente e

investigador da Universidade do Algarve, acaba de ser editado pelas Edições Colibri. Esta obra reúne o

Ciclo de Conferências organizado pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais e pela Biblioteca

Municipal de Olhão.

 

 Nota Prévia

 

 Numa iniciativa conjunta da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve e

da Biblioteca Municipal de Olhão/Câmara Municipal de Olhão realizaram-se, entre 24 de Setembro de

2010 e 29 de Janeiro de 2011, dez conferências, A República - Figuras, Escritas e Perspectivas. se

evocar e debater as ideias e representações, aspirações, realizações e legados dos primeiros e

complexos tempos do regime, revisitando a produção literária e filosófica de vários autores dessa

época, nas suas vertentes utópicas, nos empenhos intelectuais que a sustentaram, nas apostas de

modernidade nelas contidas, assim como vozes discordantes de certos aspetos da instauração da

República.O Leitor poderá, assim, deparar-se com autores como António sardinha, Teixeira de

Pascoaes, Fernando pessoa, José Rodrigues Miguéis, M. Teixeira-Gomes, João-Lúcio, José Gomes

Ferreira, Miguel de Unamuno, António Sérgio, Leonardo Coimbra, Antero de Quental, Basílio Teles,

entre outros, bem como com os ecos da República na imprensa algarvia da época. Dessas dez

conferências, que se alternaram entre a Biblioteca Municipal de Olhão e a Biblioteca da Universidade

do Algarve, publicam-se agora, neste volume, nove versões escritas (não foi possível, por razões

perfeitamente compreensíveis, dar à estampa uma delas), havendo alguns casos em que os seus

autores procederam a algumas alterações em relação à conferência originalmente apresentada e

outros em que preferiram manter os seus textos/discursos inicialmente proferidos.

 

 Sobre o coordenador

 

 João Carlos Carvalho é Doutorado em Literatura Portuguesa Clássica e Professor de Literatura e

Cultura Portuguesas e Comparadas do Departamento de Artes e Humanidades da Faculdade de

Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, Investigador do CLEPUL/UAlg. É também

autor de diversos livros, artigos de revistas e de comunicações apresentadas em congressos nacionais
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e internacionais, sobre as áreas científicas das especialidades a que se dedica.
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Convenção de Faro e património cultural em discussão
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No Cine-Teatro Louletano foi local para importante debate

 

 oi em território do Concelho de Loulé que a 27 de outubro de 2005 foi assinada a Convenção de Faro,

um documento sobre o valor do património cultural na sociedade contemporânea. Passados seis anos,

o Cine-Teatro Louletano recebeu, esta sexta-feira, a Conferência "Património Cultural - Uma nova

convenção do Conselho da Europa para o século XXI", onde marcaram presença especialistas

nacionais e estrangeiros para debater esta matéria.

 

 Após a sessão de abertura pelo presidente da Autarquia anfitriã do evento, a projeção do

documentário "O Ciclo do Pão" lançaria o mote para as intervenções. Neste filme, realizado na

localidade dos Montes Novos, freguesia de Salir, em plena Serra do Caldeirão, com o patrocínio da

Câmara Municipal de Loulé, a população local uniu-se para produzir um testemunho de uma tradição

ancestral que faz parte do património imaterial destas paragens do interior.

 

 Seguiu-se a apresentação do presidente do Conselho Nacional da Cultura, Guilherme d'Oliveira

Martins, um dos responsáveis pela elaboração do documento que resultou da Convenção de Faro, e

que fez uma súmula desta convenção realizada no âmbito de "Faro Capital da Cultura 2005", assinada

nesse mesmo ano, mas que só entrou em vigor no passado dia 1 de junho.

 

 Esta convenção-quadro (com carácter inovador) nasceu no seio do Conselho da Europa e foi

antecedida pelas convenções de La Valleta (1985), Granada (1992) e Florença (2000). Surgiu,

segundo este orador, a partir da experiência das Jornadas Europeias do Património e do "património

enquanto fator fundamental do primado das pessoas na vida social e económica e também na

preservação da herança das gerações passadas".

 

 "Hoje, perante os efeitos da crise, está mais claro que nunca que o património enquanto herança

cultural, tem um papel fundamental para a saída da crise", frisou.

 

 Segundo o presidente do Centro Nacional de Cultura, a grande inovação deste documento é o facto

do património cultural, enquanto conjunto de recursos herdados do passado e que as pessoas
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identificam como valores, crenças e tradições, não ser constituído apenas pelas referências materiais

mas também pelo património imaterial e a sua relação com a sociedade contemporânea. "A pessoa

tem o direito de participar livremente na expressão cultural. A sociedade tem que evoluir na

consciência dos seus limites, que os recursos são escassos, e também na preservação na natureza",

disse o conferencista.

 

 Guilherme d'Oliveira Martins falou da noção de património comum, em que o Conselho da Europa

aprofunda o conceito de património comum da Europa que constitui uma fonte partilhada de coesão.

 

 Em suma, este responsável sublinhou o facto de esta Convenção não ser apenas uma convenção

teórica e académica mas ter também o cunho cívico e que constitui um fator de paz, entendimento e

justiça. "Esta iniciativa irá continuar mas é indispensável a participação da comunidade científica e dos

cidadãos", afirmou.

 

 Daniel Thérond, responsável pela Divisão do Património Cultural e Paisagem do Conselho da Europa e

vice-diretor da Cultura e Património Cultural e Natural (Estrasburgo) falou das contribuições inéditas

da Convenção de Faro. "A Europa navega num mar agitado. Mas para a família do património, esta

convenção é uma luz", disse Daniel Thérond. Este orador falou ainda da importância do discurso

económico sobre a utilização do património, nomeadamente na criação de emprego, regeneração das

localidades e no desenvolvimento sustentável para as populações.

 

 Seguiu-se a intervenção de João Guerreiro, reitor da Universidade do Algarve, que trouxe uma

reflexão sobre o papel da cultura no desenvolvimento regional (Desenvolvimento - Cultura -

Património). Nesse sentido, reportou-se ao facto do Algarve ser uma região relativamente pequena o

que introduz limitações em termos de uma competitividade baixa. Mas, por outro lado, por ser uma

região aberta ao exterior, permite gerar criatividade associada ao património.

 

 Já Cláudio Torres , arqueólogo e presidente do Campo Arqueológico de Mértola, falou do forte

investimento em termos de investigação científica que está a ser realizado em Mértola.

 

 Este arqueólogo abordou ainda a ligação da Europa ao Mediterrâneo e a ligação ao Norte de África.

"Esta área cultural que é o Mediterrâneo tem que ter um futuro e nós temos que criar pontes com o

outro lado", referiu.

 

 Da Noruega para Loulé, Dag Myklebust, assessor do governo norueguês para o património cultural,

falou da Convenção de Faro como desvio do paradigma do pensamento internacional sobre a

preservação do património cultural, abordando o historial que antecedeu esta Convenção e do papel

importante que Portugal teve na elaboração deste documento.

 

 O presidente do júri dos Prémios do Património da União Europa/Concurso Europa Nostra, José María
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Ballester, fez uma apresentação subordinada ao tema "Que Património, para que Sociedade?",

salientando que a Convenção de Faro deu uma dimensão social ao património cultural, passando a ser

encarado o património como fomento de coesão social.

 

 Finalmente, Lídia, escritora louletana, falou da cultura enquanto um dos "pilares do desenvolvimento,

um dos fatores de identificação, de semelhança e de diferença". E reforçou também a ideia de que "os

bens culturais são tão necessários quanto os bens da saúde e da alimentação e de que a troca de

objetos de cultura aproxima as regiões e os povos, nas suas diversidades".

 

 Quanto ao futuro do património, Lídia Jorge acredita ser necessário continuar a "promover a sua

manutenção, a sua recolha, a sua promoção, conservação, interpretação, divulgação" mas também

"incentivar as comunidades a serem inquietas sobre o sentido dos seus pertences culturais comuns,

exigir que a Escola seja dinâmica e promova a curiosidade e a ambição de saber como matéria

essencial. Ou pedir à Universidade, a quem entregamos a cúpula do saber, que nunca desarme nos

princípios da exigência".

 

 Indo ao encontro do apelo feito pela escritora e pelos restantes oradores, a Universidade do Algarve,

através do seu reitor, assumiu nesta Conferência o compromisso de organizar, de dois em dois anos,

as jornadas de acompanhamento da Convenção do Conselho da Europa, no âmbito do Património

Cultural, em parceria com a Câmara de Loulé e o Centro Nacional de Cultura.

 

 

Página 26



A27

Seminário os desafios do futuro em Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/11/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51590

 

Educação

 

 Campus da Penha da Universidade do Algarve

 

 No âmbito de uma parceria entre o Município de Faro, o Agrupamento de Escolas Neves Júnior (Faro),

o Projeto (re)cria (Programa Escolhas), Município de Birzai (Lituânia) e respetiva escola, vai realizar-se

o Seminário Internacional subordinado ao tema "Os Desafios do Futuro - Cidadania vs. Bullying:

Questões e Perspetivas".

 

 O mesmo terá lugar dia 10 de novembro, em Faro, no auditório da Universidade, Campus da Penha.

 

 Vimos por este meio endereçar-lhe o convite para nos honrar com a sua presença.

 

 As inscrições gratuitas (limitadas ? lotação da sala) encontram-se abertas no endereço eletrónico

projcomenius@gmail.com até ao dia 07 de novembro.

 

 4 de Novembro de 2011 | 09:02

 

 barlavento
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Palestra sobre as ciências do mar na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/11/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51596

 

Educação

 

 Adelino Canário, director do Centro de Ciências do Mar

 

 O Núcleo de Estudantes de Biologia da Universidade do Algarve (UAlg) promove uma palestra, que

decorrerá no próximo dia 8 de novembro, ? s 14:30h, no Anfiteatro A do Campus de Gambelas da

UAlg, em Faro.

 

 O orador será o Prof. Dr. Adelino Canário (conhecido Biólogo e Diretor do CCMAR), da Universidade

do Algarve .

 

 A palestra terá o objectivo de apresentar brevemente o que representa a UAlg no contexto nacional

das ciências do mar e exemplos de alguns projectos em curso, nomeadamente sobre criação de

infraestruturas de investigação. Por exemplo, monitorização de animais migradores no oceano,

biotecnologia e genómica marinha.

 

 Convidam-se deste modo, todos os interessados na temática a divulgar e assistir ? palestra!

 

 3 de Novembro de 2011 | 15:47

 

 barlavento
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Aldeia de Querença renovada por alunos do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/11/2011

Meio: Boas Notícias Online

URL: http://www.boasnoticias.pt/noticias_Aldeia-de-Queren%C3%A7a-renovada-por-alunos-
do-Algarve_8677.html

 

Sexta-feira, 04 de Novembro de 2011

 

 A aldeia de Querença, em Loulé, ganhou uma nova vida desde que um grupo de estudantes da

Universidade do Algarve iniciou, em Setembro, um projeto de revitalização local. Recuperar terras

abandonadas, promover o artesanato tradicional, apostar no mercado e nos produtos locais são

apenas algumas das iniciativas que o grupo tem promovido.

 

 "Da Teoria à Ação - Empreender o Mundo Rural" é o nome do projeto que pretende levar espírito

jovem a uma aldeia do interior alvo de desertificação. Até ao momento os resultados têm sido

positivos e os habitantes de Querença agradecem a ajuda da equipa.

 

 Sara Fernandes, responsável pela comunicação da Fundação Manuel Viegas Guerreiro, parceira do

projeto, explicou ao Boas Notícias que uma das iniciativas envolve a recuperação de terrenos agrícolas

abandonados. "Já cultivamos um deles e estamos a preparar outros para em breve semear", explicou.

 

 Além disso, estão a organizar uma bolsa local de agricultores, o "Clube de Produtores Locais", cujo

objetivo é "potenciar o escoamento de produtos locais", disse Sara Fernandes, que também faz parte

do grupo de nove estudantes que estão no local.

 

 A Universidade do Algarve, colaboradora do projeto, está a trabalhar nos seus laboratórios na área da

engenharia alimentar e na investigação de novos produtos agroalimentares.

 

 Sara afirma que a população local está satisfeita com aquilo que tem sido feito. "No que toca à

agricultura, foram várias as pessoas que cederam os seus terrenos para cultivo agrícola (cerca de 10

HA) e partilharam o seu conhecimento empírico adquirido pelo esforço da experiência prática".

 

 Outra meta alcançada foi o renascimento do mercado local. Após vários anos da sua extinção, o

Projeto Querença recuperou esta tradição cultural e voltou a trazer às bancas os produtos das hortas

tradicionais da freguesia.
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 A primeira edição decorreu no passado dia 30 de Outubro e, segundo a organização, "trouxe centenas

de pessoas" à aldeia, o que contribuiu para a venda de produtos da terra. No dia 11 de Novembro vão

promover um magusto e no fim do mês tem lugar a segunda edição do Mercado Tradicional.

 

 A equipa também já criou um Jardim Sensorial na Fundação Manuel Viegas Guerreiro e está, neste

momento, a dar apoio a um projeto de promoção do artesanato, o TASA (Técnicas Ancestrais Soluções

Atuais).

 

 Os responsáveis pelo projeto afirmam ainda que têm sido contactados por vários grupos informais,

associações e instituições - de norte a sul do país - interessadas, a nível nacional, em reproduzir a

ideia noutros locais.

 

 Os estudantes integrados no projeto são de várias áreas de formação, desde a restauração, à

engenharia do ambiente, passando pelas finanças, biologia e arquitetura paisagística.

 

 Depois dos nove meses de integração na aldeia, o objetivo será que alguns possam ficar

definitivamente na região. "Acreditamos que, se se reunirem as condições mínimas, há interesse em

residir nesta aldeia e a partir daqui desenvolver as várias atividades profissionais", disse Sara

Fernandes ao Boas Notícias.

 

 Para ver a página do Facebook do projeto, clique
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Palestra sobre «Desenvolvimentos e tendências na biologia marinha» na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/11/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121718

 

O Núcleo de Estudantes de Biologia da Universidade do Algarve promove uma palestra sobre o tema

Desenvolvimentos e tendências na biologia marinha - um 'porto' de encontro na UAlg, que decorrerá

terça feira, 8, às 14:30 horas, no anfiteatro A do Campus de Gambelas da UAlg, em Faro.

 

 O orador será Adelino Canário, conhecido biólogo e director do Centro de Ciências do Mar, da

Universidade do Algarve .

 

 A palestra terá o objetivo de apresentar brevemente o que representa a UAlg no contexto nacional

das ciências do mar e exemplos de alguns projetos em curso, nomeadamente sobre a criação de

infraestruturas de investigação, por exemplo a monitorização de animais migradores no oceano,

biotecnologia e genómica marinha.

 

 Redacção/RS

 

 13:25 sexta-feira, 04 novembro 2011
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Faro: «Cerromaior» vai ser exibido na UAlg, com a presença do realizador Luís Filipe
Rocha
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/11/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121719

 

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

exibido na próxima terça feira, 8, às 16:30 horas, no anfiteatro 0.5 do Complexo Pedagógico do

campus da Penha da Universidade do Algarve, em Faro, estando prevista a presença do realizador.

 

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

centenário do nascimento do escritor, uma das figuras maiores do neorrealismo literário português.

 

 Esta sessão insere-se nas atividades letivas das disciplinas de Literacia dos Media, do curso de

Ciências da Comunicação, e de Comunicação e Contemporaneidade, do mestrado em Comunicação,

Cultura e Artes.

 

 Trata-se de uma iniciativa conjunta do Departamento de Comunicação, Artes e Design (ESEC) e do

Departamento de Artes e Humanidades (FCHS) e está aberta a toda a comunidade académica e local.

 

 Redacção/RS

 

 14:40 sexta-feira, 04 novembro 2011
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Alunos de Design da UAlg expõem na Biblioteca Municipal de Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/11/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121722

 

Sensibilizar Montenegro é o nome da exposição de trabalhos dos alunos do curso de Design e

Comunicação da Escola Superior de Educação e Comunicação (ESEC) da Universidade do Algarve, que

estará patente até ao dia 22 de novembro, na biblioteca municipal de Faro.

 

 Os projetos apresentados nesta exposição foram desenvolvidos no âmbito da unidade curricular

Design de Comunicação II, durante o passado ano letivo, visando a sensibilização da população de

Montenegro para o recenseamento eleitoral e para o ambiente.

 

 Trata-se de uma iniciativa resultante de uma parceria entre o curso de Design e Comunicação da

ESEC/UAlg e a junta de freguesia de Montenegro.

 

 Redacção/RS

 

 16:57 sexta-feira, 04 novembro 2011
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Médiuns de renome 
vêm ao Algarve
Rita Ferro Rodrigues apresenta na Universidade 
do Algarve o road show que percorrerá o país

PELA PRIMEIRA VEZ em Portu-
gal, aqueles que são conside-
rados por muitos três dos me-
lhores médiuns do mundo vão 

realizar entre 11 e 15 de Novem-
bro um road show que marca-
rá presença em Lisboa e Porto, 
para além de Faro, a primeira 

cidade a receber o evento.
A apresentação do Road 

Show Médiuns ao Vivo vai 
estar a cargo da reconhecida 
apresentadora de televisão 
Rita Ferro Rodrigues e terá 
lugar na Universidade do Al-
garve dia 11 deste mês.

“Existe vida para além 
desta vida?” é a questão de-
safi ante lançada pela produ-
tora Planeta Ideal, autora do 
programa da TVI “Depois da 
Vida”, ao trazer os médiuns 
a Portugal, com a proposta a 
ser dirigida ao público em ge-
ral: “crentes ou não, venham 
conhecer Janet Parker, Si-
mon James e Brian Robert-
son ao vivo e em simultâneo 
num espectáculo singular e 
imperdível”.

No Algarve o evento conta 
com a parceria do POSTAL, que 
se une assim à produtora Planeta 
Ideal e a uma das mais reconhe-
cidas caras da televisão portu-
guesa, Rita Ferro Rodrigues.

Janet Parker é um dos médiuns participantes no road show

D.R.
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Médiuns de renome 
vêm ao Algarve pág. 4
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VIDA PARA ALÉM DA MORTE: MÉDIUNS DE RENOME PASSAM PELO ALGARVE > 4MÉDIUNS DE RENOME PASSAM PELO ALGARVE > 4
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Ricardo Claro
ricardoc.postal@gmail.com

A UNIVERSIDADE DO ALGAR-
VE acolheu, na passada sema-
na, a primeira edição de uma 
conferência internacional so-
bre o sector do Turismo, onde 
marcaram presença nomes de 
referência, nacionais e interna-
cionais, no estudo deste sector 
de actividade.

A Escola Superior de Gestão, 
Hotelaria e Turismo (ESGHT), 
em parceria com a revista En-
contros Científicos - Tourism 
& Management Studies, levou 
a cabo no hotel Real Marina a 
Tourism & Management Studies 
- Algarve 2011, que, de acordo 
com a organização, “pretendeu 
abranger uma ampla variedade 
de temas relacionados com os 
estudos turísticos e com a ges-
tão turística e hoteleira”, com 
o objectivo de “estimular a in-
vestigação e a divulgação do 
conhecimento científico nas 
áreas do Turismo, do Lazer e 
da Gestão Turística”.

Entre os principais oradores 
estiveram Abraham Pizam, 
Dimitrios Buhalis, Jonathan 
Edwards, Alfonso Vargas Sán-
chez e Richard Butler, um dos 
nomes incontornáveis da inves-
tigação nesta área.

DUZENTOS ORADORES A con-
ferência, que juntou mais de 

200 oradores oriundos de 26 
países de quatro continentes, 
viu serem apresentadas 178 
comunicações, todas baseadas 
em investigação, que as diver-
sas universidades do mundo 
estão a desenvolver sobre este 
sector.

Entre os oradores esteve Fer-
nando Messias, que destacou 
ao POSTAL a importância des-
ta conferência, uma vez que se 
trata de um evento que “parti-
cipa na compilação e debate de 
trabalhos científi cos, que tenta 
criar espaço para uma auto-
nomia do estudo do Turismo 
do ponto de vista científi co”, 
uma posição secundada por 
José António Santos, um dos 
coordenadores da conferência, 
que sublinha “a importância 

dos contactos entre investi-
gadores e universidades que 
se estabelecem e a relevância 

da congregação de várias dis-
ciplinas que têm contributos 
fundamentais para o desenvol-
vimento do conhecimento na 
área do Turismo”.

Fernando Messias apresen-
tou na sua comunicação os 
primeiros resultados de um 
estudo aplicado sobre lideran-
ça na hotelaria de cinco estre-
las no Algarve, que integra o 
doutoramento que está a de-
senvolver na área do Turismo. 
De acordo com o também ad-
vogado, “a comunicação apre-
sentada incide sobre os dados 
empíricos recolhidos sobre a 
temática no ano de 2010”.

O FUTURO DA CONFERÊNCIA De 
acordo com José António 
Santos, a conferência terá a 
segunda edição em Orlando 
(EUA), numa parceria entre a 
Universidade do Algarve e a 
Universidade da Florida. 

“Este é um dos resultados 
desta primeira edição, a par 
do qual se decidiu já o avan-
ço de uma rede internacio-
nal de contactos e troca de 
conhecimentos, que terá por 
base uma plataforma on-line 
a criar nos próximos meses”, 
avançou ao POSTAL o respon-
sável pela organização, que 
destaca a representatividade 

que a revista Encontros Cientí-
fi cos - Tourism & Management 
Studies tem já no âmbito das 
publicações científi cas inter-
nacionais.

“A revista da ESGHT está 
já indexa em várias bases de 
dados de investigação cien-
tífi ca a nível internacional e 
é cada vez mais uma marca 
consolidada no meio, o que 
permite uma maior visibilida-
de e uma maior cooperação 
e partilha de conhecimento 
entre os nossos investigado-
res e os de outras universi-
dades”, reforça José António 
Santos.

Investigadores de topo discutem 
Turismo na Universidade
Duzentos oradores, entre os quais as referências mundiais na investigação do sector do Turismo, 
apresentaram as últimas novidades do conhecimento científi co na área

D.R.

Conferência sobre Turismo reúne investigadores de todo o mundo

Fernando Messias

D.R.
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Investigadores de topo discutem Turismo na Universidade pág. 6
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Cérebros do Turismo
reuniram-se em Olhão
> Mais de uma centena e meia de estudos científi cos foram dis-
cutidos em Olhão, numa conferência que reuniu alguns dos no-
mes incontornaveis na área da investigação do sector do Turismo 
a nível mundial. As conclusões e os dados  serão publicados bre-
vemente na revista Encontros Ciêntífi cos - Tourism & Manage-
ment Studies 

 ECONOMIA
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Ricardo Claro
ricardoc.postal@gmail.com

“NO FINAL DESTE DIA estou de 
facto, aquilo que se diria: es-
tupefacto (…) se calhar hoje 
aprendi aqui mais com vocês 
[referindo-se aos alunos parti-
cipantes] do que nos últimos 
anos de carreira e digo isto 
com toda a honestidade”, es-
tas foram as palavras de Luís 
Roberto, um quadro de topo 
da BP Portugal, ditas na fi nal 
nacional da edição de 2010 
do Leadership Tournament da 
AIESEC (Associação Internacio-
nal de Estudantes de Ciências 
Económicas e Comerciais).

De facto, o que se propõe 
neste desafi o feito a estudan-
tes universitários na área da 
liderança é que se excedam, 
que utilizem todas as suas ca-
pacidades e conhecimentos na 
análise de case studies e na re-
solução de problemas empre-
sariais, através de propostas 
inovadoras na abordagem dos 
problemas apresentados.

O Leadership Tournament 
cria assim um espaço privile-
giado para os estudantes po-
rem à prova as suas capacida-
des e um palco privilegiado 
para a identifi cação de novos 

valores entre os estudantes das 
universidades portuguesas.

A iniciativa que se desen-
rolou durante a fase local em 
dez universidades portugue-
sas, teve lugar recentemente 
na Universidade do Algarve e 
são já conhecidos os resulta-

dos com as duas equipas al-
garvias já apuradas para a fase 
intermédia. A par da Univer-
sidade do Algarve participam 
no evento as Universidades do 
Minho, Católica do Porto e de 
Lisboa, de Aveiro, da Beira inte-
rior, de Coimbra e Nova de Lis-

boa (Faculdade de Economia), 
a par do Instituto Superior de 
Economia e Gestão, da Univer-
sidade Técnica de Lisboa e do 
Instituto Universitário de Lis-
boa (ISCTE - IUL). 

O DESAFIO LANÇADO NO AL-
GARVE Na fase que teve lugar 
na Universidade do Algarve às 
11 equipas de alunos universi-
tários concorrentes, das áreas 
de Economia, Gestão e Marke-
ting, foram apresentados qua-
tro desafi os baseados em casos 
reais. Entre as empresas e en-
tidades, no quadro das quais 
foram criados os desafios es-
tiveram os Hotéis Real, o POS-
TAL (ver caixa), a Faculdade de 
Economia da Universidade do 
Algarve e a AIESEC.

Da análise da performance 
das equipas resultou a escolha 
das equipas vencedoras, com o 
primeiro lugar a ser atribuído à 
equipa Creative Shock, constitu-
Caderno de Economia &ída por 
Rita Pimentel, Samuel Gonçal-
ves, Ana Romualdo, Joana Sou-
sa e Priscila Teixeira, e a escolha 
da segunda posição a recair so-
bre a equipa Darlias, onde es-
tiveram à frente dos trabalhos 
os alunos, Andreia Picoito, An-
dreia Sousa, Rita Cardoso, Joa-
na Ferreira e Ana Pascoal.

A PRÓXIMA FASE As duas equi-
pas seleccionadas em cada 
universidade vão agora unir-
se numa que competirá com as 
suas congéneres na resolução 
de um case study, durante o pe-
ríodo de um mês. As soluções 
encontradas serão apresenta-
das por cada equipa no início 
da fase nacional da prova, o úl-
timo momento do torneio que 
levará até à Universidade Nova 
de Lisboa os fi nalistas, no pró-
ximo dia 20 de Novembro.

UMA INICIATIVA DE REFERÊNCIA 
O Leadership Tournament está 
entre as mais importantes ini-
ciativas levadas a cabo pela 
AIESEC em Portugal e é tam-
bém desenvolvido pelas AIE-
SEC de Malta e Inglaterra. Este 
ano, o torneio teve a participa-
ção de cerca de mil estudantes 
e é já o maior torneio de lide-
rança a nível universitário exis-

tente no país, apesar de estar 
a decorrer apenas a segunda 
edição do evento.

De acordo com a organiza-
ção, “esta é a maior montra de 
novos talentos na área a nível 

universitário”, uma visibilida-
de que pode abrir aos estudan-
tes algarvios portas para uma 
carreira de sucesso, um dado 
de especial relevo em particu-
lar nos dias que correm.

Algarve disputa maior torneio 
universitário de liderança
Fase regional já apurou os representantes da Universidade do Algarve para a fase final do Leadership Tournament da AIESEC

Aos estudantes pediu-se que elaborassem propostas inovadoras na abordagem dos casos apresentados
O POSTAL, uma das em-

presas convidadas a criar 
um desafio para os estu-
dantes da Universidade do 
Algarve na fase local do Le-
adership Tournament da 
AIESEC, apresentou aos es-
tudantes o desafi o de anali-
sarem a criação, no âmbito 
da publicação semanária, 
de um caderno mensal so-
bre Economia & Negócios.

Aos estudantes foram 
colocadas várias questões 
que cumpria analisar pro-
pondo soluções inovadoras 
para a criação e viabilidade 
do suplemento.

“Para fazer face à actual 
difícil conjuntura econó-
mica, o POSTAL pretende 
editar, no seu interior, um 
novo Caderno de Economia 
& Negócios, com periodici-
dade mensal, por forma a 
dar voz e notoriedade parti-
cularmente aos empresários 
e às empresas algarvias”, foi 
a base do problema apre-

 sentado aos estudantes e 
sobre o qual se formularam 
cinco questões:

1. O que achas do POSTAL 
passar a ser o único jornal 
algarvio a ter um Caderno 
Económico?

2. Quais os conteúdos 
que deverá editorialmente 
privilegiar?

3. Que tipo de parcerias 
deverá estabelecer, quer re-
gionais, quer nacionais?

4. Quais as melhores 
formas de cativar investi-
mento para este inovador 
projecto?

5. Quais deverão ser as 
principais fontes de receita 
deste Caderno Económico?

A avaliação das soluções 
preconizadas pelos estu-
dantes para esta situação, 
criada no âmbito de uma 
empresa real, integrou os 
critérios de selecção das 
equipas que transitaram 
para a fase intermédia do 
Leadership Tournament.

Caderno de Economia & Negócios   
foi o desafi o lançado pelo POSTAL 
aos estudantes

A primeira fase contou com quatro desafi os de parceiros locais

D.R.

D.R.

A apresentação feita por Henrique Freire, director do POSTAL

D.R.
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  UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Estudantes algarvios na luta 
pelo título no maior torneio 
universitário de liderança
>  A final de Leadership Tournament da AEISEC tem lugar no 
próximo dia 20 de Novembro na Universidade Nova de Lisboa.
Entre os seleccionados pelas dez universidades portuguesas par-
ticipantes estão alunos da Universidade do Algarve que têm aqui 
uma montra privilegiada para os seus talentos p. 5

D
.R
.
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Mar Português em reflexão na UAlg com o Alto Patrocínio do Presidente da República
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/11/2011

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-
1&cat=Regional&scat=Economia&id=12898

 

- 03.11.11

 

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

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

de Sua Excelência o Presidente da República. Assinalando o Dia Nacional do Mar, a Universidade do

Algarve pretende fomentar uma maior reflexão sobre o tema, estimulando o debate e originando

iniciativas que contribuam para o fortalecimento do papel do Oceano no desenvolvimento nacional.

Saiba mais em ALGARVE PRESS DIÁRIO ou NA HORA

 

 - e-mail
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Aprenda como "Dar a volta à crise, com os Business Angels" | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/11/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=6564

 

Por Sul Informação 4 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Empreendedorismo

 

 &nbsp

 

 A Universidade do Algarve acolhe a conferência "Dar a volta à crise, com os" que se realiza no dia 8,

às 18h00, na Faculdade de Economia, no âmbito da V Semana Nacional de.

 

 Esta iniciativa da Federação Nacional de Associações de(FNABA) terá lugar de 7 e 11 de novembro,

em várias cidades do país, com o objetivo de aproximar o público e, em particular, os empreendedores

dosde cada região.

 

 O tema deste ano "Dar a volta à crise, com os" pretende reforçar o papel dosna atual situação

económica do país, e sua importância na criação e expansão de empresas de elevado potencial.

 

 A V Semana Nacional detem o patrocínio do IAPMEI e do Gabinete do Gestor do Programa Compete,

entidades que ao longo dos anos, em estreita parceria com a FNABA, vêm manifestando o seu

compromisso em promover a atividade dosem Portugal.

 

 Para Francisco Banha, presidente da FNABA, "o financiamento de novas iniciativas empresariais é

crítico para que mais empresas sejam criadas e mais emprego qualificado seja gerado em sectores

inovadores da economia. A Comunidade de Business Angels, reunida no seio da FNABA, tem agora ao

seu dispor um Fundo de Co-Investimento, no montante de 42 milhões de euros dos quais 28 milhões

de euros são provenientes do Programa COMPETE e 1,5 Milhões da Caixa Capital, que os

empreendedores poderão equacionar na hora de lançarem ou desenvolverem os seus projectos de

elevado potencial de valorização e crescimento".

 

 Com esta iniciativa a FNABA, através das suas redes de Business Angels dinamizam o capital privado

para o investimento das empresas, em especial as criadas por jovens empreendedores.
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 Programa:

 

 18:00 - 18:05 - Professor Efigénio Rebelo (Diretor da Faculdade de economia da Ualg);

 

 18:05 - 18:30 - Eng. Paulo Andrez (Vice-presidente da FNABA, Business Angel e administrador da

DNA Cascais);

 

 18:30 - 18:45 - Dr. Hugo Barros (Coordenador do CRIA);

 

 18:45 - 19:00 - Eng. Paulo Bernardo (Diretor nacional da Anje)

 

 19:00 - 19:15 - Dr. Domingos Silva (Presidente da Algarve Business Angels);

 

 19:15 - 19:30 - Sr. João Rosado (Presidente da ACRAL);

 

 19:30 - 19:45 - Período para perguntas e respostas;

 

 19:45 - 20:00 - Eng. Macário Correia (Presidente da Câmara Municipal de Faro).

 

 Mais informações em www.fnaba.org ou através do e-mail info@fnaba.org
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Mar Português em reflexão na UAlg com o Alto Patrocínio do Presidente da República
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/11/2011

Meio: Universia.pt

URL: http://noticias.universia.pt/ciencia-tecnologia/noticia/2011/11/04/884820/mar-
portugues-em-reflexo-na-ualg-com-alto-patrocinio-do-presidente-da-republica.html

 

04/11/2011

 

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

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

de Sua Excelência o Presidente da República.

 

 Foto: Universidade do Algarve

 

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

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

papel do Oceano no desenvolvimento nacional.

 

 Além da Secretária de Estado da Ciência, Leonor Parreira, e do Secretário de Estado do Mar, Manuel

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

mensagem de S. Ex.ª o Presidente da República, e do Presidente do CRUP, António Rendas.

Integrarão ainda os painéis do Mar Português vários investigadores das universidades portuguesas e

dos laboratórios de Estado

 

 Paralelamente realiza-se o Simpósio Margem Sul, Processos e Equilíbrios que decorre a partir das

9h30 do dia 10 de novembro, no Anfiteatro Teresa Júdice Gamito (edifício 1), no campus de

Gambelas. Trata-se de uma iniciativa organizada pelo Centro de Investigação Marinha e Ambiental

(CIMA), pelo Centro de Investigação sobre o Espaço e as Organizações (CIEO) e pelo Centro de

Investigação em Artes e Comunicação (CIAC). O evento pretende ser um fórum de apresentação dos

trabalhos de investigação realizados por estes centros na margem sul portuguesa, centrando-se em

quatro alvos territoriais: Ria Formosa, Estuário do Guadiana, Estuário do Arade e a interface oceano-

continente do Algarve.

 

 Neste âmbito decorre também o Seminário Professor José Pinto Peixoto, no dia 16 de novembro, no

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

de analisar a situação dos recursos hídricos no Algarve. A iniciativa é organizada pelo Centro de
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Ciências do Mar. Mais informações em: www.ccmar.ualg;

 

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

mediante inscrição para o endereço: gcomunicacao@ualg.pt

 

 Fonte: Universidade do Algarve
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Orquestra do Algarve realiza 
Masterclass de direção de orquestra 

Entre os dias 22 e 25 de no-
vembro, a Orquestra do Al-
garve promove a quinta 
edição da Masterclass Inter-
nacional de Direção de Or-
questra, aberta a maestros de 
todas as nacionalidades, no 
Grande Auditório da Univer-
sidade do Algarve, em Faro.

Sob a orientação artísti-
ca do maestro Roberto Mon-
tenegro, a Masterclass terá a 
participação da Orquestra do 
Algarve, estando o reportório 
centrado em obras de Mozart, 
Mendelssohn e Schubert. 

Como resultado da par-
ticipação neste evento, e me-
diante o desempenho apre-
sentado, um ou mais maestros 
poderão ser convidados a di-
rigir um concerto da Orques-
tra do Algarve, integrado na 
temporada 2011/2012. Galar-

doado com o Prémio Jerusa-
lém 2004, Roberto Montene-
gro é reconhecido de forma 
unânime pela imprensa es-
pecializada e público em ge-
ral, na qualidade de diretor 
de orquesta, como também 
de pedagogo. 

Anualmente é convida-
do para integrar o júri Inter-
nacional de Young Concert 
Artist de Nova York, sele-
cionando os artistas que fa-
rão a sua estreia na cidade. 
Desde 2009 é Diretor Titu-
lar da Orquestra Sinfónica 
da Provincia Santa Fe e, nes-
se mesmo ano, foi galardoado 
com o prémio Mozart Jubi-
leo Tercer Milenio, entregue 
por Mozarteum Santa Fe Fi-
lial Salzburgo, em reconhe-
cimento do seu mérito artís-
tico.
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Após a sessão de abertura por 
Seruca Emídio da Conferência 
«Património Cultural – Uma 
nova convenção do Conselho 
da Europa para o século XXI», 
seguiu-se a projeção do docu-
mentário “O Ciclo do Pão” 
lançaria o mote para as inter-
venções. Neste filme, realiza-
do na localidade dos Montes 
Novos, freguesia de Salir, em 
plena Serra do Caldeirão, com 
o patrocínio da Câmara Muni-
cipal de Loulé, a população lo-
cal uniu-se para produzir um 
testemunho de uma tradição 
ancestral que faz parte do pa-
trimónio imaterial destas para-
gens do interior.   

Seguiu-se a apresentação 
do presidente do Conselho Na-
cional da Cultura Guilherme 
d’Oliveira Martins, um dos 
responsáveis pela elaboração 
do documento que resultou da 
Convenção de Faro, e que fez 
uma súmula desta convenção 
realizada no âmbito de «Faro 
Capital da Cultura 2005», as-
sinada nesse mesmo ano, mas 
que só entrou em vigor no pas-
sado dia 1 de junho.

Esta convenção-quadro, 
com carácter inovador, nasceu 
no seio do Conselho da Europa 
e foi antecedida pelas conven-
ções de La Valleta (1985), Gra-
nada (1992) e Florença (2000). 
Surgiu, segundo este orador, a 
partir da experiência das Jor-
nadas Europeias do Patrimó-
nio e do «património enquanto 
fator fundamental do prima-
do das pessoas na vida social 
e económica e também na pre-

servação da herança das gera-
ções passadas».

«Hoje, perante os efeitos da 
crise, está mais claro que nun-
ca, que o património enquanto 
herança cultural, tem um papel 
fundamental para a saída da 
crise», frisou.

Segundo o presidente do 
Centro Nacional de Cultura, 
a grande inovação deste docu-
mento é o facto do património 
cultural, enquanto conjunto de 
recursos herdados do passado 
e que as pessoas identificam 
como valores, crenças e tradi-
ções, não ser constituído ape-
nas pelas referências materiais 
mas também pelo património 
imaterial e a sua relação com a 
sociedade contemporânea. «A 
pessoa tem o direito de parti-
cipar livremente na expressão 
cultural. A sociedade tem que 
evoluir na consciência dos seus 
limites, que os recursos são es-
cassos, e também na preserva-
ção na natureza», disse o con-
ferencista. 

Em suma, este responsá-
vel sublinhou o facto de esta 
Convenção não ser apenas uma 
convenção teórica e académica 
mas ter também o cunho cívico 
e que constitui um fator de paz, 
entendimento e justiça. «Esta 
iniciativa irá continuar mas é 
indispensável a participação da 
comunidade científica e dos ci-
dadãos», afirmou.

Daniel Thérond, responsá-
vel pela Divisão do Património 
Cultural e Paisagem do Conse-
lho da Europa e vice-diretor da 
Cultura e Património Cultu-

Loulé assume papel importante na
preservação do património cultural
A Convenção de Faro, um documento sobre 
o valor do património cultural na sociedade 
contemporânea, foi assinada na Conferência 
«Património Cultural – Uma nova conven-
ção do Conselho da Europa para o século 
XXI», que decorreu em Loulé, e  onde 
marcaram presença especialistas nacionais 
e estrangeiros para debater esta matéria

ral e Natural (Estrasburgo) fa-
lou das contribuições inéditas 
da Convenção de Faro. «A Eu-
ropa navega num mar agitado. 
Mas para a família do patrimó-
nio, esta convenção é uma luz», 
disse Daniel Thérond. 

Este orador falou ainda da 
importância do discurso eco-
nómico sobre a utilização do 
património, nomeadamente na 
criação de emprego, regenera-
ção das localidades e no desen-
volvimento sustentável para as 
populações.

Seguiu-se a intervenção de 
João Guerreiro, reitor da Uni-
versidade do Algarve, que trou-
xe uma reflexão sobre o papel 
da cultura no desenvolvimen-
to regional (Desenvolvimento 
– Cultura – Património). Nes-
se sentido, reportou-se ao facto 
do Algarve ser uma região re-
lativamente pequena o que in-
troduz limitações em termos 
de uma competitividade bai-
xa. Mas, por outro lado, por ser 
uma região aberta ao exterior, 
permite gerar criatividade as-
sociada ao património.

Já Cláudio Torres , arque-
ólogo e presidente do Campo 
Arqueológico de Mértola, fa-
lou do forte investimento em 
termos de investigação cientí-
fica que está a ser realizado em 
Mértola. Este arqueólogo abor-
dou ainda a ligação da Europa 
ao Mediterrâneo e a ligação ao 
Norte de África. «Esta área cul-
tural que é o Mediterrâneo tem 
que ter um futuro e nós temos 
que criar pontes com o outro 
lado», referiu. Da Noruega para 
Loulé, Dag Myklebust, asses-
sor do governo norueguês para 
o património cultural, falou da 
Convenção de Faro como des-
vio do paradigma do pensa-
mento internacional sobre a 
preservação do património cul-
tural, abordando o historial 
que antecedeu esta Convenção 
e do papel importante que Por-
tugal teve na elaboração deste 
documento.

O presidente do júri dos 
Prémios do Património da 
União Europa/Concurso Euro-
pa Nostra José María Ballester, 
fez uma apresentação subordi-
nada ao tema «Que Patrimó-
nio, para que Sociedade?», sa-
lientando que a Convenção de 
Faro deu uma dimensão social 
ao património cultural, passan-
do a ser encarado o patrimó-
nio como fomento de coesão 
social.

Finalmente, Lídia Jorge, 
escritora louletana, falou da 
cultura enquanto um dos «pi-
lares do desenvolvimento, um 
dos fatores de identificação, 
de semelhança e de diferença». 
E reforçou também a ideia de 
que «os bens culturais são tão 
necessários quanto os bens da 
saúde e da alimentação e de 
que a troca de objetos de cultu-
ra aproxima as regiões e os po-
vos, nas suas diversidades». 

Quanto ao futuro do pa-
trimónio, Lídia Jorge acredi-
ta ser necessário continuar a 
«promover a sua manutenção, 
a sua recolha, a sua promo-
ção, conservação, interpreta-
ção, divulgação» mas também 
«incentivar as comunidades a 
serem inquietas sobre o sen-
tido dos seus pertences cultu-
rais comuns, exigir que a Es-
cola seja dinâmica e promova a 
curiosidade e a ambição de sa-
ber como matéria essencial. Ou 
pedir à Universidade, a quem 
entregamos a cúpula do saber, 
que nunca desarme nos princí-
pios da exigência».

Indo ao encontro do apelo 
feito pela escritora e pelos res-
tantes oradores, a Universida-
de do Algarve, através do seu 
reitor, assumiu nesta Confe-
rência o compromisso de orga-
nizar, de dois em dois anos, as 
jornadas de acompanhamento 
da Convenção do Conselho da 
Europa no âmbito do Patrimó-
nio Cultural, em parceria com 
a Câmara de Loulé e o Centro 
Nacional de Cultura. Página 50
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Dicas para o fim de semana
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/11/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=47891

 

03-11-2011 12:53:00

 

 Música portuguesa, clássica, festival de órgão e tunas, gastronomia, futebol e atletismo, passeios na

natureza, cinema, feira de São Martinho e teatro estão entre as sugestões desta semana.

 

 O Cineclube de Faro acolhe o realizador João Canijo, para apresentar a sua última obra, "Sangue do

meu Sangue", no dia 7 de novembro, pelas 21h30, no Auditório do Instituto Português da Juventude.

 

 O TeatroMosca apresenta a 4 novembro às 21h30 a peça "Troia" o terceiro espetáculo da trilogia dos

seus trabalhos a partir da obra literária de John Berger, no CAPa, Centro de Artes Performativas do

Algarve. Reservas pelos telefones 289828784 e 918703415.

 

 Música, com o V Festival de Órgão de Faro cujo concerto de abertura tem lugar a 5 de novembro na a

Igreja da Sé acolhe 21h30 com interpretação do músico húngaro-holandês Gyula Szilágyi. Mais

informações aqui .

 

 Em Loulé, o Cine-Teatro Louletano recebe o espetáculo de música e dança flamenca "Tiento y

Compás" a 5 de Novembro às 21h00, pelas 21h30.

 

 A Igreja Matriz de São Brás de Alportel é palco do concerto de flautas e coros onde atuam o Ensemble

de Flautas de Loulé e o coral Canticorum no dia 5 pelas 21h30. A entrada é gratuita

 

 Por sua vez o Cine-Teatro São Brás recebe o Encontro de Tunas no dia 5 às 21h30 com grupos da

Universidade do Algarve da Escola Superior de Educação de Setúbal, do Alcoitão e de Sevilha. Os

bilhetes custam 2 euros para estudantes e 3,50 euros para o público.

 

 Passeio em Alcoutim a 5 de novembro por terra e caminhos de contrabandistas, num percurso

circular de 9 km tendo como ponto horizonte o rio Guadiana e com visita ao Museu do Rio, em

Guerreiros do Rio. O custo de entrada no Museu é de 2,50 euros (crianças e adultos com mais de 65

anos com entrada gratuita). O bilhete dá para visitar os outros museus e monumentos do concelho de
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Alcoutim durante três dias. Mais informações aqui .

 

 Albufeira recebe o IX Congresso Europeu de Confrarias Vínicas e Gastronómicas a partir do dia 4 de

novembro que se realiza sob o lema "Rota das Especiarias" O evento é aberto ao público em geral.

Confira o programa neste link.

 

 Teatro, em Albufeira, onde a ACTA - A Companhia de Teatro do Algarve sobe ao palco do Auditório

Municipal a3 e 4 de novembro, pelas 21h30, com a peça "Ardente - Memorial para Pedro e Inês de

Portugal", uma abordagem original a um dos temas mais retratados pelas artes e literatura de todo o

mundo, depois de Jesus Cristo e de Napoleão,a tragédia de Pedro e Inês de Castro.

 

 Mais teatro na Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, em Tavira, com a peça infanto-juvenil "As

minhas amigas gaivotas" de 7 a 11 de novembro pelas 10h30 e 14h30

 

 Música portuguesa em Olhão com o espetáculo de Fernando Tordo que apresentará a 5 de novembro

pelas 21h30, temas do novo álbum de originais "Por Este Andar", relembrando também os grandes

temas que fazem partes dos seus 46 anos de carreira. Concerto do ciclo "Íntimos" em que a música e

a poesia se cruzam. Reservas pelo 289710170.

 

 O Cineclube de Olhão exibe a 8 de novembro pelas 21h30, o filme "A Nossa Vida" de Daniele Luchetti,

com Elio Germano, Raoul Bova, Isabella Ragonese, uma produção franco italiana, na sala 1 do Ria

Shoping.

 

 Futebol, com o desafio entre o Olhanense e o Porto a 5 de novembro pelas 20h30 no Estádio José

Manuel Arcanjo.

 

 Concerto com o músico e compositor JP Simões na Casa do Povo de Santo Estêvão (Tavira) às 22h30

de 4 de novembro, com apresentação do seu ultimo trabalho "Onde mora o Mundo".

 

 Ainda em Tavira a 5 de novembro há "Música nas Igrejas" com o guitarrista Josué Nunes na Ermida

de Santa Ana às 18 horas

 

 Cinema no Cine-teatro António Pinheiro (Tavira) às 21h30 de 3 de Novembro com a exibição do filme

"Li Ké Terra", de Filipa Reis, João Miller Guerra e Nuno Baptista (Portugal 2010) e a 6 de Novembro "O

Atalho", de Kelly Reichardt (E.U.A. 2010)

 

 Atletismo em Vila Real de Santo António com a realização das X milhas do Guadiana a 6 de

novembro. A partida é no do complexo desportivo às 11h00.

 

 Ainda em Vila Real de Santo António realiza-se uma mostra de artesanato a 5 de novembro na Praça
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Marquês de Pombal das 10h00 as 17h00.

 

 O TEMPO - Teatro Municipal de Portimão coloca em cena no pequeno auditório a performance TELL -

1 ARTISTA 1 EURO nos dias 3, 10, 17 e 24 de novembro pelas 21h00. O espetáculo é dividido em

duas partes. Os bilhetes custam 7 euros por noite (4 euros - 1ª parte e 3 euros - 2ª parte).

 

 A tradicional Feira de São Martinho decorre no Parque de Feiras e Exposições de Portimão de 4 a 13

de novembro com abertura marcada para as 16h00 e encerramento às 01h00.
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Formação para agentes responsáveis pela transferência de tecnologia decorreu na
UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/11/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121596

 

A III Training Week - From Lab to the Market - Deep Analysis of Real Cases, uma formação para os

agentes responsáveis pela transferência de tecnologia, decorreu na semana passada na Universidade

do Algarve, numa parceria com a University Technology Enterprise Network (UTEN).

 

 No primeiro dia, algumas empresas convidadas tiveram oportunidade de perceber, através do

convidado Gregory Pogue - especialista em transferência de tecnologia e investigador na Universidade

do Texas -, a estratégia a adotar quando se pretende direcionar a empresa para o mercado

internacional.

 

 No segundo dia, num ambiente mais informal, foi possível ouvir o testemunho de duas empresas de

base tecnológica, a Bioalvo e a Necton, que mostraram como surge uma ideia de negócio, através de

um projeto de laboratório, mas, acima de tudo, como se caracteriza o longo e duro processo até à sua

concretização, especialmente quando se fala na obtenção de financiamento e na expansão de

mercado.

 

 Os dias seguintes da formação foram especialmente importantes para os participantes, pois contaram

com a experiência de Gregory Pogue, que elegeu a boa postura e estratégia de negociação, como

aspetos fundamentais para a transferência de tecnologia.

 

 Com esta parceria a Universidade do Algarve reforça, assim, o seu papel no apoio à inovação e

transferência de tecnologia entre universidade e empresas.

 

 Redacção/RS

 

 07:04 quinta-feira, 03 novembro 2011
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Road Show de Mediuns ao Vivo passa por Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/11/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121631

 

A Planeta Ideal, produtor e autora do Programa "Depois da Vida" na TVI organiza o 1º Road Show de

Mediuns ao Vivo em Portugal.

 

 Os objectivos principais desta iniciativa são a divulgação de um trabalho de mediunidade inédito em

Portugal, dando a milhares de pessoas a possibilidade de vivenciarem um espectáculo de diferente

natureza, motivando diferentes abordagens sobre este tema, inclusive dar a oportunidade às

discussões inter-disciplinares, pelo que estes médiuns trabalham e cooperam em rede na área da

investigação internacional sobre a mente e o trabalho psíquico.

 

 Apresentado por Rita Ferro Rodrigues de Sul a Norte do País, a importância deste Road Show foi

reconhecida pela SNU "Spiritual National Union", entidade certificada pelo governo britânico que

recomendou os melhores médiuns da sua própria Universidade, já com uma experiência de trabalho

reconhecida em todo o mundo. http://www.arthurfindlaycollege.org/

 

 Os espectáculos irão decorrer nos seguintes dias e locais:

 

 11Nov - Faro - Auditório da Universidade do Algarve - Campus de Gambelas. 20H00 -23H00

 

 13 Nov - Porto - Centro de Congressos da Alfândega 15H00-18H00

 

 15 Nov - Lisboa - Salão Nobre Voz do Operário 20H00-23H00

 

 Para mais informações e aquisição de bilhetes, consulte por favor: www.mediunsaovivo.com

 

 Redacção/RS

 

 10:55 quinta-feira, 03 novembro 2011
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«Mar Português» em reflexão na Universidade do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/11/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online
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O Encontro Mar Português - Conhecimento, Valorização e Desenvolvimento realiza-se nos dias 17 e 18

de novembro, no auditório vermelho do edifício 9 do campus de Gambelas da Universidade do Algarve

(UAlg), em Faro.

 

 Assinalando o Dia Nacional do Mar, a UAlg pretende fomentar uma maior reflexão sobre o tema,

"estimulando o debate e originando iniciativas que contribuam para o fortalecimento do papel do

oceano no desenvolvimento nacional".

 

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

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

mensagem do Presidente da República, Cavaco Silva, e do Presidente do CRUP, António Rendas.

 

 Integrarão ainda os painéis do Mar Português vários investigadores das universidades portuguesas e

dos laboratórios de estado.

 

 O programa de comemorações integra, em paralelo, o simpósio Margem Sul, Processos e Equilíbrios

que decorre no dia 10 de novembro, no anfiteatro Teresa Júdice Gamito (edifício 1), no campus de

Gambelas, e, dia 16 de novembro, um seminário com o professor José Pinto Peixoto, no anfiteatro

verde (edifício 8), que abordará o Ciclo da água, do oceano à nossa mesa, com o objetivo de analisar

a situação dos recursos hídricos no Algarve.

 

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

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

 

 Redacção/RS

 

 09:36 quinta-feira, 03 novembro 2011
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Biologia Marinha na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/11/2011
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- 03.11.11

 

 O Núcleo de Estudantes de Biologia da Universidade do Algarve (UAlg) promove uma palestra, que

decorrerá no próximo dia 8 de Novembro, às 14:30h, no Anfiteatro A do Campus de Gambelas da

UAlg, em Faro. O orador será o Prof. Dr. Adelino Canário (conhecido Biólogo e Director do CCMAR), da

Universidade do Algarve. A palestra terá o objectivo de apresentar brevemente o que representa a

UAlg no contexto nacional das ciências do mar e exemplos de alguns projectos em curso,

nomeadamente sobre criação de infraestruturas de investigação. Por exemplo, monitorização de

animais migradores no oceano, biotecnologia e genómica marinha.

 

 - e-mail
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Universidade do Algarve acolhe colóquio internacional "O Estrangeiro" | Sul
Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/11/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=6273

 

Por Sul Informação 3 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Imigração, Universidade

 

 &nbsp

 

 Imigração e Multiculturalismo

 

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

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

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

 

 Nesta ocasião, o embaixador da França desloca-se, pela primeira vez, ao Algarve e à UAlg para abrir

os trabalhos deste encontro que reúne um número notável de oradores - cerca de duas centenas de

vários países da Europa, América e África - em torno dos estudos francófonos, hispânicos e lusófonos.

 

 A análise do Estrangeiro na literatura e outras artes, na imprensa e na publicidade, no ensino e na

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

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

 

 Para mais informações, consultarou a página oficial do evento.
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Três centros de investigação organizam fórum na Universidade do Algarve | Sul
Informação
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Por Sul Informação 3 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Ambiente, Mar, Ria Formosa, Universidade

 

 &nbsp

 

 O Simpósio, decorre a partir das 9h30 do dia 10 de novembro, no Anfiteatro Teresa Júdice Gamito

(edifício 1), node Gambelas. Trata-se de uma iniciativa organizada pelo Centro de Investigação

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

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

 

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

estes centros na margem sul portuguesa, centrando-se em 4 alvos territoriais: Ria Formosa, Estuário

do Guadiana, Estuário do Arade e a interface oceano-continente do Algarve.

 

 A inscrição é gratuita.

 

 Mais informações em http://www.cima.ualg.pt/margemsul
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Lituanos visitam Faro para debater bullying com escolas, pais e estudantes farenses |
Sul Informação
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Por Sul Informação 3 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Escolas, Faro

 

 &nbsp

 

 A Câmara de Faro, o Agrupamento Vertical de Escolas Neves Júnior e a Associação Algarvia de Pais e

Amigos de Crianças Diminuídas Mentais recebem de 7 a 12 de Novembro os lituanos da Região

Administrativa de Birzai, no âmbito do projeto "Prevenção de Bullying na vida escolar", do qual todas

estas entidades são parceiras.

 

 O projeto resulta de uma candidatura aprovada no âmbito do Programa de Aprendizagem ao Longo

da Vida - Projeto Comenius.

 

 A agenda de trabalhos da visita do grupo da Lituânia inclui um seminário internacional subordinado

ao tema "Os Desafios do Futuro - Cidadania vs. Bullying: Questões e Perspetivas", a realizar a 10 de

novembro, com início às 9h30 no auditório 1.5 da Universidade do Algarve - Campus da Penha.

 

 Esta iniciativa possibilita o debate de questões fulcrais relacionadas com o bullying, bem como a

apresentação de medidas preventivas, devidamente fundamentadas em perspetivas que privilegiam a

importância da cidadania, salienta a Câmara de Faro.

 

 Trata-se de um debate atual e que cada vez mais preocupa encarregados de educação e crianças

mais despertas para esta realidade.

 

 Este seminário é de entrada livre e os interessados poderão inscrever-se até ao próximo dia 7 de

novembro através do email projcomenius@gmail.com , do faxe 289 803902 ou do telefone 93

9895572.
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 PROGRAMA

 

  9h30 Sessão de Abertura

 

 José Macário Correia - Presidente da Câmara Municipal de Faro

 

 Eliane Cruz - Presidente da Direção da Associação Algarvia de Pais e

 

 Amigos das Crianças Diminuídas Mentais

 

 Francisco Soares - Diretor do Agrupamento Vertical de Escolas Neves Júnior

 

  10h00 Painel I: Cidadania

 

 António Fragoso (UALG) - Promoção da Cidadania Participativa: Perspetivas sobre o papel dos Jovens

na Sociedade

 

 Daniel Oliveira (AMI) - A construção da cidadania: o papel da Educação para os Direitos Humanos e

das Organizações Não-Governamentais

 

 Susana Godinho (ACIDI) - Aprender a Viver Juntos

 

   Moderadora: Conceição Rosa (CPCJ Faro)

 

  12h30 Pausa

 

  14h00 Painel II: Bullying

 

 Tânia Paias (Portal Bullying) - Prevenção do Bullying e Promoção da Saúde

 

 Filomena Matos (UALG) - Jovens, bullying e qualidade de vida

 

 Miguel Paes e José Tomaz (PJ Faro) - Bullying

 

   Moderadora: Alexandra Gonçalves (CMF)

 

  16h00 Conclusões

 

  16h30 Sessão de Encerramento
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 Animação Musical - Projeto (re)cria
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Escolas de Lagos distinguidas com Galardões Escola Ativa 2010/2011 | Sul
Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/11/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=6542

 

Por Sul Informação 3 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Escolas, Lagos

 

 &nbsp

 

 Foram 11 as escolas de Lagos recentemente distinguidas com Galardões do Programa Escola Ativa

2010/2011 (dois Galardões Prata e nove Galardões Bronze), distinção que considera o Município um

exemplo de boas práticas no âmbito do trabalho multidisciplinar que desenvolve junto das escolas de

1.º ciclo e do pré-escolar público do concelho.

 

 O Projeto Escola Ativa, no qual o Município de Lagos foi pioneiro na sua implementação ainda que

com outra designação, surgiu no âmbito do Programa Regional de Combate à Obesidade Infantil na

Região do Algarve (através da Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do

Algarve).

 

 O projeto consiste num conceito integrado de promoção e adesão à atividade física e desportiva nas

escolas do 1.º ciclo e Pré-escolar da região, com o objetivo de melhorar a qualidade e a quantidade da

prática dos alunos, através de estratégias cognitivo-comportamentais, e da sensibilização de toda a

comunidade educativa para a problemática do sedentarismo infantil.

 

 É implementado pela Direção Regional de Educação do Algarve (DREAlg), a Direção Regional do

Algarve do Instituto do Desporto de Portugal, a Administração Regional de Saúde do Algarve e as 16

autarquias da região.

 

 Em Lagos, foram 11 as escolas distinguidas com este Galardão: duas com Bandeira de Prata (EB1 da

Luz e EB1 Bensafrim) e nove com Bandeira de Bronze (EB1 Santa Maria, EB1 Bairro Operário, EB1 nº3

de Lagos, EB nº1 de Lagos, EB1/JI da Ameijeira, EB1 do Chinicato, EB Sargaçal, EB Meia Praia e EB

2/3 das Naus).
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 No âmbito deste projeto, 2382 alunos de Lagos foram avaliados. O resultado dessa avaliação

antropométrica (segundo os resultados fornecidos pela DREAlg), mostra que 1% desses alunos sofre

de magreza extrema, 7% de obesidade e os outros 92% encontram-se nas zonas "saudável" e de

"pré-obesidade". Ainda de acordo com esta avaliação, a faixa etária onde se observam maiores níveis

de obesidade é no 1º ciclo, em crianças dos 06 aos 10 anos.

 

 Ainda no que diz respeito a esta iniciativa, em Lagos, a coordenadora do projeto Júlia Espírito Santo

foi igualmente distinguida com um diploma pela forma como participou "empenhadamente e com

iniciativa" no programa.

 

 Este projeto integra ainda ações de sensibilização alimentar nas escolas (em parceria com o Centro

de Saúde) destinadas, especialmente, a encarregados de educação.

 

 Existe também o encaminhamento de alunos que sofram de obesidade ou magreza extrema para

consultas gratuitas de acompanhamento familiar de âmbito nutricional e prescrição de atividade física,

no Centro de Saúde de Lagos.

 

 A promoção da atividade física faz também parte integrante de projetos municipais como a

"Motricidade Infantil", a "Expressão e Educação Físico-Motora" ou as "Atividades de Enriquecimento

Curricular".

 

 No que diz concretamente respeito ao Projeto Escola Ativa, e em termos gerais, foram distinguidas

143 escolas da região algarvia com a atribuição de uma Bandeira (Platina, Ouro, Prata ou Bronze, de

acordo com a pontuação obtida, tendo em conta as ações e atividades desenvolvidas ao longo do ano

letivo com o objetivo de fomentar a atividade física e promover hábitos de vida saudável junto das

crianças da região).

 

 Foram premiadas seis escolas com o Galardão Platina, seguindo-se 23 escolas com o Galardão Ouro,

51 escolas com o Galardão Prata e 63 escolas com o Galardão Bronze, distribuídas pelos 16 concelhos

algarvios.

 

 De acordo com DREAlg há a destacar o facto de, no ano letivo de 2010/2011, ter-se verificado um

aumento significativo do número de alunos inscritos no Projeto Escola Ativa, passando de cerca de 20

mil alunos para cerca de 31 150, englobando 47 Agrupamentos de Escolas, quase a totalidade das

escolas dos 16 concelhos do Algarve.
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Por Sul Informação 3 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Mar, Universidade

 

 &nbsp

 

 O Núcleo de Estudantes de Biologia da Universidade do Algarve (UAlg) promove uma palestra sobre

Desenvolvimentos e Tendências na Biologia Marinha, que decorrerá no próximo dia 8 de novembro, às

14h30, no Anfiteatro A do Campus de Gambelas da UAlg, em Faro.

 

 O orador será Adelino Canário, biólogo e diretor do CCMAR, da Universidade do Algarve.

 

 A palestra terá o objetivo de apresentar brevemente o que representa a UAlg no contexto nacional

das ciências do mar e exemplos de alguns projetos em curso, nomeadamente sobre criação de

infraestruturas de investigação. Por exemplo, a monitorização de animais migradores no oceano,

biotecnologia e genómica marinha.

 

 A entrada é livre.
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Escrito por CienciaPT

 

 02-Nov-2011

 

 No primeiro dia, algumas empresas convidadas tiveram oportunidade de perceber, através do

convidado Gregory Pogue - especialista em Transferência de Tecnologia e Investigador na

Universidade do Texas -, a estratégia a adotar quando se pretende direcionar a empresa para o

mercado internacional.

 

 No segundo dia, num ambiente mais informal, foi possível ouvir o testemunho de duas empresas de

base tecnológica: a Bioalvo e a Necton. Estas duas empresas mostraram como surge uma ideia de

negócio, através de um projeto de laboratório, mas, acima de tudo, como se caracteriza o longo e

duro processo até à sua concretização, especialmente quando se fala na obtenção de financiamento e

na expansão de mercado.

 

 Os dias seguintes da formação foram especialmente importantes para os participantes, pois contaram

com a experiência de Gregory Pogue, que elegeu a boa postura e estratégia de negociação, como

aspetos fundamentais para a Transferência de Tecnologia.

 

 Com esta parceria a Universidade do Algarve reforça, assim, o seu papel no apoio à Inovação e

Transferência de Tecnologia entre Universidade e Empresas.

 

 Actualizado em ( 02-Nov-2011 )
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CCMAR - Centro de Ciências do Mar do Algarve

 

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

no âmbito do projecto PTDC/MAR/110251/2009, designado por "Potencial adaptativo nas margens da

distribuição: relações entre caracteres relacionados com fitness e estrutura populacional junto a

limites ecofisiológicos" financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia - FCT/MCTES (PIDDAC).

 

 Funções a desempenhar:

 

 1.       - Realizar amostragem de algas ao longo das costas: Portuguesa, Francesa e Inglesa. Estas

saídas são frequentes e podem implicar a utilização de uma viatura. As amostragens decorrerão nos

dias da semana e nas horas do dia que forem mais adequadas às condições de maré e de mar,

podendo também implicar esforço físico.

 

 2.       - Realizar experiências e manutenção de culturas de algas em câmaras de cultura "fitoclima".

 

 3.       - Colaborar na organização e análise dos dados das várias tarefas do projecto.

 

 Orientação Cientifica: Doutor Gerardo Zardi, Bolseiro Pós Doutoramento no CCMAR.

 

 Requisitos:

 

 1. Licenciatura em Biologia ou área afim;

 

 2.Carta de condução.

 

 Critérios de avaliação:

 

 1.Experiência de trabalho de campo com macroalgas : 15%
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 2. Experiência de trabalho de campo com organismos intertidais : 50%

 

 3. Experiência de manutenção de culturas de macroalgas: 5%

 

 4. Fluência em Inglês, escrito e falado. (5%)

 

 5. Nota de licenciatura (25%)

 

 Condições da bolsa:

 

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

r e g u l a m e n t o  d e  f o r m a ç ã o  a v a n ç a d a  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  d a  F C T  e m

http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml e regulamento de bolsas de investigação

cientifica do CCMAR em http://www.ccmar.ualg.pt/home/assets/files/Outros/Reg_bolsas.pdf.  A bolsa

poderá ser eventualmente renovada por períodos adicionais até um máximo total de 24 meses.

 

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

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

 

 Prazos de recepção: De 16 de Novembro de 2011 a 30 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 (escrita em Inglês), uma cópia do

certificado de habilitações, Curriculum vitae detalhado, cópia de Bilhete de Identidade ou Cartão de

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

 

 Envio de candidaturas: As candidaturas devem ser enviadas com a Refª CCMAR/BI/0050/2011 por e-

mail para ccmar@ualg.pt ou por correio para Centro de Ciências do Mar, Gab. 2.90, Edifício 7,

Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro. A recepção só é considerada válida

após confirmação por escrito.

 

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

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

 

 Comissão responsável pela selecção:

 

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

Universidade do Algarve e Investigadora no CCMAR (presidente do júri), Doutor Gerardo Zardi,

Bolseiro Pós Doutoramento no CCMAR (Vogal) e Doutor Gareth Anthony Pearson, Investigador Auxiliar

do CCMAR (Vogal).
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 (disponível em www.eracareers.pt a 02-11-11)

 

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

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

Twitter em http://twitter.com/NaturJobs]
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10 2 de Agosto 2011 Notícias de AlbufeiraConcelho

Realizou-se a 8 
do corrente a Ses-
são Solene de Aber-
tura do Ano Lectivo 
2011/2012, no salão 
principal da UATI - 
Universidade do Al-
garve p/Terceira Ida-
de - Pólo de Albufei-
ra, que contou com a 
presença de numerosa 
assistência, entre só-
cios da AAA (Ass. dos 
Amigos de Albufeira), 
professores e alunos 
deste ano lectivo, bem 
como a digna presen-
ça do edil maior do 
concelho, Desidério 
Silva.
A presidente da 

AAA, Helena Carmo, 
fez uma pequena pa-
lestra de introdução, 
tendo relatado a maior 
adesão de alunos e 
professores no presen-

Conta-se que …Martinho nasceu no  ano de 316,  em 
Sabária ( actual Hungria).  O seu pai  era soldado do 
exército romano e deu-lhe  uma educação cristã. Aos 15 
anos  Martinho foi para  Itália e  alistou-se no  exérci-
to Romano,  tornando-se mais  tarde num general rico 
e poderoso.

Um dia  de regresso a casa, cavalgava debaixo  de 
forte tormenta. A chuva e o granizo  caíam copiosa-
mente, o vento, furioso, uivava  e o frio parecia es-
magar os ossos... Numa  curva do caminho, deparou 
com um  mendigo que, quase nu, se confundia com os 
troncos  mirrados e enegrecidos da  beira da estrada. 
Este, estendia um  braço descarnado  em busca  de al-
gum  auxílio que o salvasse  de  uma morte  certa.

O  general,  de  coração  apertado por  tamanha des-
graça, apeou-se do cavalo e passou a sua mão carinho-
samente pela do pobre. Em seguida, desprendeu a es-
pessa  e quente  capa que  o protegia  e, com  um golpe 
seguro de espada, dividiu-a em duas partes. Estendeu 
uma das metades ao  mendigo e agasalhou-se o melhor 
que pode com a restante...

Abertura do ano lectivo na UATI

Magusto de São Martinho na sede da AAA

Associação  Amigos  
de  Albufeira

gerindo a

Univ. do Algarve p/Terceira Idade

Pólo de Albufeira

UATI: Rol de Profs
2011/2012 

Apesar de mal agasalhado e  a chover torrencialmen-
te, Martinho continuou o seu caminho, cheio de felici-
dade... Então, o bom Deus  , ao presenciar este  ges-
to, fez desaparecer a  tempestade. O céu ficou límpi-
do e surgiu um sol de estio, cheio de luz e calor. Nos 
três  dias que ainda  durou a  viagem, um  Sol radio-
so  acompanhou o general.

É assim que todos os anos, em Novembro, somos 
presenteados com, pelo menos, três  magníficos dias de 
Sol, para que a  memória dos homens, tantas vezes cur-
ta não se esqueça do  desinteresse do gesto que  salvou 
a  vida ao  mendigo. - É  o Verão de S. Martinho.

Para celebrar esta época, vamos festejar com cas-
tanhas e vinho, na sede da AAA, no dia 11 de No-
vembro pelas 18,00 horas e convida-se desde já os 
sócios, amigos e professores a alunos da UATI para 
este animado convívio.

Conta-se desde já com a habitual e voluntariosa co-
laboração dos sócios, ou melhor, das sócias com os 
doces e salgadinhos, sempre deliciosos.

                Marreiros Alves

te ano, provavelmen-
te, pelo incremento do 
empenho dos associa-
dos e da nova imagem 
da universidade.
Dissertou depois, o 

presidente da Câmara 
que enalteceu os es-
forços desenvolvidos 
e incentivou à con-
tinuação desta acti-
vidade, relembrando 
que nunca é tarde para 
aprender e que, para 
além disso, esta unida-

de de ensino contribui 
para valorizar a pes-
soa enquanto sénior e 
vem colmatar as difi-
culdades de comuni-
cação e entretenimen-
to das pessoas desta 
faixa etária.
Depois de uma pe-

quena demonstração 
musical das “Vozes 
da UATI”, deu-se iní-
cio ao cocktail de en-
cerramento deste acto 
solene.
        Marreiros Alves

A Direcção da AAA e o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, 
Desidério Silva, na cerimónia de abertura do Ano Lectivo 2011/2012 da 

UATI - Universidade do Algarve para a Terceira Idade / Polo de Albufeira
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Campus em Férias de Natal da AAUAlg para jovens com inscrições abertas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/11/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121594

 

O gabinete de Desporto da Associação Académica da Universidade do Algarve vai dar continuidade à

iniciativa Campus em Férias, através da realização de uma semana repleta de animação recreativa,

educativa, lúdica e desportiva, entre 19 e 23 de dezembro.

 

 Todas as crianças participantes, com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos de idade, terão

acesso às mais diversas atividades de ciências, desporto, cinema, workshops, passeios, entre outras,

em horário ininterrupto das 9:00 horas às 17:00.

 

 O preço de inscrição é de 90 euros (80 euros se for efetuada antes do final do mês de novembro),

estando incluída a alimentação (almoço e lanches), seguro, acesso a todas as atividades, uma t-shirt e

um CD com fotos.

 

 O número de participantes semanal é de 30, sendo que estarão divididos em grupos de acordo com o

seu escalão etário, permitindo desta forma uma melhor adaptação das atividades à idade dos

participantes.

 

 Mais informações sobre esta iniciativa podem ser obtidas na delegação da Associação Académica, em

Gambelas, no Gabinete de Desporto da AAUAlg, situado no Campus da Penha, pelos contactos

289896422 e 917009352, pelo endereço eletrónico desporto@aaualg.pt ou no sít io

http://www.aaualg.pt, onde está acessível a f icha de inscrição.

 

 Redacção/RS

 

 15:31 quarta-feira, 02 novembro 2011
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Loulé discutiu Convenção de Faro e património cultural
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/11/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121575

 

Seis anos depois da assinatura da Convenção de Faro, um documento sobre o valor do património

cultural na sociedade contemporânea, o concelho de Loulé recebeu na semana passada a conferência

Património cultural - Uma nova convenção do Conselho da Europa para o século XXI, que juntou

diversos especialistas nacionais e estrangeiros.

 

 O documentário O Ciclo do Pão, gravado na localidade dos Montes Novos, em Salir, no qual a

população local se une para produzir um testemunho de uma tradição ancestral que faz parte do

património imaterial destas paragens do interior, serviu de mote para as intervenções.

 

 O presidente do Conselho Nacional da Cultura, Guilherme d'Oliveira Martins, um dos responsáveis

pela elaboração do documento que resultou da Convenção de Faro, fez uma súmula desta convenção

realizada no âmbito de Faro Capital da Cultura 2005 mas que só entrou em vigor no passado dia 1 de

junho.

 

 Esta convenção-quadro (com carácter inovador) nasceu no seio do Conselho da Europa e surgiu a

partir da experiência das Jornadas Europeias do Património e do "património enquanto fator

fundamental do primado das pessoas na vida social e económica e também na preservação da herança

das gerações passadas".

 

 "Hoje, perante os efeitos da crise, está mais claro que nunca que o património enquanto herança

cultural, tem um papel fundamental para a saída da crise", frisou.

 

 Segundo o presidente do Centro Nacional de Cultura, a grande inovação deste documento é o facto

do património cultural, enquanto conjunto de recursos herdados do passado e que as pessoas

identificam como valores, crenças e tradições, não ser constituído apenas pelas referências materiais

mas também pelo património imaterial e a sua relação com a sociedade contemporânea.

 

 Daniel Thérond, responsável pela divisão do Património Cultural e Paisagem do Conselho da Europa e

vice-diretor da Cultura e Património Cultural e Natural (Estrasburgo) falou das contribuições inéditas

da Convenção de Faro.

Página 80



 

 "A Europa navega num mar agitado. Mas para a família do património, esta convenção é uma luz",

disse.

 

 Seguiram-se várias intervenções, entre as quais as de Dag Myklebust, assessor do governo

norueguês para o património cultural, que falou da Convenção de Faro como "desvio do paradigma do

pensamento internacional sobre a preservação do património cultural", e de José María Ballester,

presidente do júri dos Prémios do Património da União Europa/Concurso Europa Nostra, que fez uma

apresentação subordinada ao tema Que Património, para que Sociedade?.

 

 Finalmente, Lídia, escritora louletana, falou da cultura enquanto um dos "pilares do desenvolvimento,

um dos fatores de identificação, de semelhança e de diferença", reforçando que "os bens culturais são

tão necessários quanto os bens da saúde e da alimentação e de que a troca de objetos de cultura

aproxima as regiões e os povos, nas suas diversidades".

 

 Indo ao encontro do apelo feito pela escritora e pelos restantes oradores, a Universidade do Algarve,

através do seu reitor, assumiu nesta conferência o compromisso de organizar, de dois em dois anos,

as jornadas de acompanhamento da Convenção do Conselho da Europa, no âmbito do Património

Cultural, em parceria com a Câmara de Loulé e o Centro Nacional de Cultura.

 

 Por seu lado, o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Seruca Emídio falou da forma como o

executivo tem olhado para o património cultural e como o tem integrado "como um inovador

instrumento nas suas políticas públicas de promoção do desenvolvimento".

 

 Elencando os apoios e projetos delineados nos últimos anos, o autarca resumiu: "Faz todo o sentido

falarmos de património imaterial no concelho de Loulé porque podemos afirmar, com justeza, o

trabalho que se tem realizado em prol do seu estudo, registo, salvaguarda e difusão."

 

 Redacção/RS

 

 07:54 quarta-feira, 02 novembro 2011

 

 

Página 81



A82

UAlg recebe simpósio sobre «Margem Sul Portuguesa, Processos e Equilíbrios»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/11/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121563

 

Alunos, investigadores e gestores de zonas costeiras vão estar no simpósio Margem Sul Portuguesa,

Processos e Equilíbrios, marcado para 10 de novembro, no anfiteatro Teresa Gamito, no campus de

Gambelas da Universidade do Algarve (UAlg), em Faro.

 

 Trata-se de uma organização do Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA), do Centro de

Investigação sobre o Espaço e as Organizações (CIEO) e do Centro de Investigação em Artes e

Comunicação (CIAC).

 

 O evento pretende ser um fórum de apresentação dos trabalhos de investigação a decorrer nestes

centros na margem sul portuguesa e é centrado em quatro alvos territoriais: Ria Formosa, Estuário do

Guadiana, Estuário do Arade e, em geral, a interface oceano-continente do Algarve.

 

 "Reconhecendo a complexidade destes sistemas pretendemos abordá-los com descrições oriundas das

varias áreas científicas representadas pelos três centros participantes", revela a organização.

 

 Este é o primeiro passo, consideram em comunicado, "para a criação de plataformas de integração de

ciência e tecnologia disponíveis nos diversos domínios científicos".

 

 A inscrição é gratuita. Mais informações no sítio http://www.cima.ualg.pt/margemsul/index.html.

 

 Redacção/RS

 

 09:47 quarta-feira, 02 novembro 2011
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Faro: Conferência «Dar a volta à crise, com os business angels» na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/11/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121591

 

A Faculdade de Economia da Universidade do Algarve (UAlg), em Gambelas (Faro), recebe dia 8 de

novembro, às 18:00 horas, uma conferência sobre o tema Dar a volta à crise, com os business angels,

organizada pela Federação Nacional de Associações de Business Angels (FNABA).

 

 A iniciativa integra a V Semana Nacional de Business Angels, que se realiza entre os dias 7 e 11 de

novembro, em vários locais do país, visando aproximar o público e em particular os empreendedores

dos business angels de cada região, sensibilizando potenciais investidores a conhecerem a atividade

destes.

 

 O tema da edição deste ano, Dar a volta à crise, com os Business Angels tem como objetivo afirmar a

importância dos business angels, "num momento crítico do nosso país, como elementos chave na

criação e expansão de empresas de elevado potencial de crescimento", refere a FDABA.

 

 Ao longo da semana decorrerão - nas cidades de Cascais, Coimbra, Covilhã, Évora, Faro, Guimarães,

Lisboa, Porto e Santarém - conferências, fóruns de discussão e apresentações públicas de projetos à

procura de financiamento, bem como de projetos que já obtiveram financiamento de business angels e

que pretendem partilhar a sua experiência "como um exemplo a seguir".

 

 Os business angels são investidores individuais, normalmente empresários ou diretores de empresas,

que investem o seu capital, conhecimentos e experiência em projetos liderados por empreendedores

que se encontram em início de atividade. O objetivo dos investimentos é a sua valorização a médio

prazo, na expetativa da alienação posterior a outros interessados.

 

 Redacção/RS

 

 14:48 quarta-feira, 02 novembro 2011
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Universidade do Algarve desenvolve novas nano-cápsulas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/11/2011

Meio: Mundo Português.org

URL: http://www.mundoportugues.org/content/1/9975/universidade-algarve-desenvolve-
novas-nanocapsulas/

 

:

 

 :

 

 Primeira vez? Registe-se gratuitamente.

 

 Esqueceu-se da sua password?.

 

 Quarta-Feira, 02 Novembro de 2011

 

 As novas nano-cápsulas poderão ser utilizadas na bioquímica e na biologia e também em ciências do

ambiente, energia, ciências dos materiais, ciências farmacêuticas e em medicina.

 

 O Centro de Investigação em Química do Algarve (CIQA), em colaboração com as universidades de

Colúmbia, de Miamo e de Dakota do Norte (nos Estados Unidos), e as universidades de Huelva e de

Santiago de Compostela (em Espanha), tem vindo a desenvolver e a testar novos nano contentores,

objetos mil milhões de vezes mais pequenos que o metro, que podem armazenar medicamentos,

protegê-los da degradação e transportá-los dentro do corpo (até ao local onde devem atuar),

permitindo, deste modo, aumentar a eficiência com menores quantidades de substância ativa.

 

 "No Algarve testamos os novos sistemas por espectrometria de massa. A síntese é normalmente feita

na Universidade de Miami, embora nas de Santiago de Compostela, Huelva e Dakota do Norte também

se consigam obter alguns dos materiais", explica José Paulo da Silva, investigador do CIQA,

acrescentando ainda que "os resultados sobre o comportamento químico e bioquímico destes

compostos são aplicáveis em várias áreas da química, como por exemplo 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, ciências dos materiais, ciências farmacêuticas (drug delivery), em medicina, ou seja, em

qualquer aplicação que tire partido do armazenamento de compostos chave nestes nano-contentores".
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 O desenvolvimento recente desta área de investigação foi possibilitado pela vasta experiência dos

investigadores do CIQA em Química Supramolecular e pelo equipamento de Espetrometria de Massa e

Cromatografia Líquida acoplada à Espetrometria de Massa (LC-MS). Do trabalho têm resultado várias

publicações, designadamente sobre a formação de agregados de complexos de inclusão, complexação

em meios micro-heterógenos, catálise supramolecular, utilização das nano cápsulas como

nanorreactores e como transportadores de medicamentos.
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Universidade do Algarve no caminho da Transferência de Tecnologia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/11/2011

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-1&cat=educacao&scat=&id=12871

 

- 02.11.11

 

 Numa parceria entre a University Technology Enterprise Network (UTEN) e a Universidade do Algarve,

foi organizada de 24 a 27 de Outubro a III Training Week - From Lab to the Market - Deep Analysis of

Real Cases, uma formação para os agentes responsáveis pela Transferência de Tecnologia. Veja mais

em ALGARVE PRESS DIÁRIO ou NA HORA

 

 - e-mail

 

 

Página 86



A87

UALG: Campus De Férias de Natal com inscrições abertas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/11/2011

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-
1&cat=Desporto&scat=Ar%20livre&id=12872

 

- 02.11.11

 

 O Gabinete de Desporto da Associação Académica da Universidade do Algarve (UALG) irá dar

continuidade à iniciativa "Campus em Férias", através da realização de uma semana repleta de

animação recreativa, educativa, lúdica e desportiva. Veja mais em ALGARVE PRESS DIÁRIO ou NA

HORA

 

 - e-mail
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Encontro sobre Cozinha Solar com magusto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/11/2011

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-
1&cat=Regional&scat=Ambiente&id=12874

 

- 02.11.11

 

 No dia 11 de Novembro (Dia de São Martinho) e 12 de Novembro (sábado) irá realizar-se, no

Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve-Campus da Penha, em cada um dos dias,

um encontro sobre Cozinha Solar com magusto. O programa previsto para cada um dos dias é o

seguinte: 9h15 -abertura, 9h30 - Cozinhas solares: tipo painel, tipo caixa, tipo parabólico. Pontos

fracos e pontos fortes dos vários tipos. Aplicação em restaurantes e em cantinas. 11h00 - Cozinha

Solar. Ferramenta pluridisciplinar com elevado potencial pedagógico. Utilidade acrescida em tempo de

crise. 12h30 - Encerramento com Magusto Solar (*) A realização do magusto solar estará dependente

das condições climatéricas do momento.

 

 - e-mail
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Mar Português em reflexão na UAlg com o Alto Patrocínio do Presidente da República
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/11/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=20815&visual=8&id=0&print_article
=1

 

02-11-11

 

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

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

do Presidente da República.

 

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

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

papel do Oceano no desenvolvimento nacional.

 

 Além da Secretária de Estado da Ciência, Leonor Parreira, e do Secretário de Estado do Mar, Manuel

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

uma mensagem do Presidente da República, e do Presidente do CRUP, António Rendas. Integram

ainda os painéis vários investigadores das universidades portuguesas e dos laboratórios de Estado

 

 Paralelamente realiza-se o Simpósio Margem Sul, Processos e Equilíbrios que decorre a partir das

9h30 do dia 10 de novembro, no Anfiteatro Teresa Júdice Gamito (edifício 1), no campus de

Gambelas.

 

 Trata-se de uma iniciativa organizada pelo Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA), pelo

Centro de Investigação sobre o Espaço e as Organizações (CIEO) e pelo Centro de Investigação em

Artes e Comunicação (CIAC).

 

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

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

Estuário do Arade e a interface oceano-continente do Algarve.

 

 Neste âmbito decorre também o Seminário Professor José Pinto Peixoto, no dia 16 de novembro, no

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

analisar a situação dos recursos hídricos no Algarve. A iniciativa é organizada pelo Centro de Ciências
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do Mar. Mais informações em: www.ccmar.ualg;

 

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

mediante inscrição para o endereço:

 

 gcomunicacao@ualg.pt
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Filme "Cerromaior" exibido na Universidade do Algarve com presença do realizador |
Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/11/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=6271

 

Por Sul Informação 2 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Cinema, Media&Comunicação, Universidade

 

 &nbsp

 

 O filme de Luís Filipe Rocha, baseado na obra homónima de Manuel da Fonseca, será exibido no

próximo dia 8, às 16h30, no Anfiteatro 0.5 do Complexo Pedagógico doda Penha da Universidade do

Algarve (Faro), estando prevista a presença do realizador.

 

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

centenário do nascimento do escritor, uma das figuras maiores do neorrealismo literário português.

 

 Esta sessão insere-se nas atividades letivas das disciplinas de Literacia dos Media, do Curso de

Ciências da Comunicação, e de Comunicação e Contemporaneidade, do Mestrado em Comunicação,

Cultura e Artes.

 

 Trata-se de uma iniciativa conjunta do Departamento de Comunicação, Artes e Design (ESEC) e do

Departamento de Artes e Humanidades (FCHS) e está aberta a toda a comunidade académica e local.
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Núcleo de Estudantes de Ciências Biomédicas realiza palestra sobre "Suporte Básico
de Vida" | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/11/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=6269

 

Por Sul Informação 2 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Saúde, Universidade

 

 &nbsp

 

 O Núcleo de Estudantes de Ciências Biomédicas (NECBiom) vai realizar uma palestra sobre "Suporte

Básico de Vida", que terá um médico do INEM como orador. A iniciativa decorrerá no Auditório Teresa

Júdice Gamito (edifício 1), do Campus de Gambelas da Universidade do Algarve, às 15h30 de hoje, dia

2 de novembro.

 

 Esta palestra, dirigida a toda a comunidade, pretende transmitir as noções fundamentais do Suporte

Básico de Vida e ensinar a atuar numa situação de emergência médica.
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Campus em Férias de Natal com inscrições abertas | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/11/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=6306

 

Por Sul Informação 2 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Universidade

 

 &nbsp

 

 O Gabinete de Desporto da Associação Académica da Universidade do Algarve irá dar continuidade à

iniciativa " em Férias", através da realização de uma semana repleta de animação recreativa,

educativa, lúdica e desportiva, durante as férias de Natal.

 

 De 19 a 23 de dezembro, todas as crianças participantes, entre os 6 e os 12 anos de idade, terão

acesso às mais diversas atividades de ciências, desporto, cinema, workshops, passeios, entre outras,

em horário ininterrupto das 9h00 às 17h00.

 

 O preço de inscrição é de 90 euros (80 euros se for efetuada antes do final do mês de novembro),

estando incluída a alimentação (almoço e lanches), seguro, acesso a todas as atividades, uma T-Shirt

e um CD com fotos.

 

 O número de participantes semanal é de 30, sendo que estarão divididos em grupos de acordo com o

seu escalão etário, permitindo desta forma uma melhor adaptação das atividades à idade dos

participantes.

 

 Mais informações sobre esta iniciativa podem ser obtidas na delegação da Associação Académica em

Gambelas, na Rua das Túlipas, Lote 36, (perto do Centro de Ténis de Faro) e no Gabinete de Desporto

da AAUAlg, situado no Campus da Penha (por baixo da Cantina Universitária).

 

 Podem também ser obtidas informações através dos seguintes contactos: telefone 289 896 442,

telemóvel 91 700 93 52, emails desporto@aaualg.pt ; nvrodrigues@ualg.pt; webpage www.aaualg.pt

ou Facebook: AAUALG Desporto.
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Workshop sobre o novo acordo ortográfico 
na biblioteca municipal de Loulé

A biblioteca municipal de 
Loulé recebe, dia 12 de no-
vembro, entre as 10:00 horas e 
as 12:00, o workshop «O Novo 
Acordo Ortográfico», apresen-
tado por Célio Conceição.

Face ao novo Acordo Orto-
gráfico da Língua Portuguesa, 
que entrou em vigor no sis-
tema educativo português no 
ano letivo 2011/2012 e que a 

partir do próximo dia 1 de ja-
neiro será também aplicado ao 
governo, organismos, entidades 
e serviços que dele dependem, 
assim como à publicação no Di-
ário da República, a biblioteca 
organiza um pequeno workshop 
para apresentar as alterações 
ao acordo.

Para ministrar este 
workshop, a biblioteca convidou 

Célio Conceição, com douto-
ramento na área de linguística 
desde 2001 pela Universidade 
Nova de Lisboa e docente da 
Universidade do Algarve onde, 
para além de professor convi-
dado, é atualmente pró-reitor 
para os assuntos académicos e 
para a cooperação da Univer-
sidade com o ensino básico e 
secundário.

Esta iniciativa é destina-
da a educadores, professores, 
animadores, mediadores de 
leitura, técnicos de biblioteca 
e público em geral.

Para inscrições e informa-
ções, os interessados deverão 
utilizar o telefone 289400850 
ou o endereço eletrónico bi-
blioteca@cm-loule.pt.
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Autódromo Internacional do AlgarAutódromo Internacional do AlgarAutódromo Internacional do AlgarAutódromo Internacional do AlgarAutódromo Internacional do Algarve comemora aniversáriove comemora aniversáriove comemora aniversáriove comemora aniversáriove comemora aniversário

Se em 2008, o Algarve Motor
Park apenas se resumia à pista prin-
cipal, três anos volvidos o projeto con-
tinua a ser alvo de investimentos e
de crescimento. Desde então entrou
em funcionamento a Racing School,
a escola de condução do AIA que visa
a formação mas também a vivência
de experiências únicas; o Kartódromo
Internacional do Algarve um dos mai-
ores e melhores kartódromos da Eu-
ropa; o Off Road Park, uma pista de
todo-o-terreno que se assemelha às
especiais das melhores corridas de TT
e ralis do mundo; a Central
Fotovoltaica, uma infra-estrutura que
visa a produção de energia eléctrica;
Zona Comercial, o Hotel de 5 estre-
las da cadeia Radisson e Apartamen-
tos Vista do Falcão que se encontram na
recta final de conclusão e que será um
projeto âncora, fechando o ciclo dos ser-
viços necessários a qualquer evento e o

“Três anos de muito
trabalho e dedicação”

Parque Tecnológico que vai albergar
uma série de empresas ligadas ao setor
automóvel.

Numa altura em que a conjuntu-
ra económica nacional se tem vindo
a agravar, a Parkalgar, entidade que
gere o Algarve Motor Park, tem ori-
entado a sua estratégia de atuação
para o mercado internacional, o que
lhe permite uma elevada taxa de ocu-
pação do circuito ao longo de todo o
ano. Os prémios que foram atribuí-
dos ao Autódromo Internacional do
Algarve, os muitos editoriais elogiosos
que foram sendo publicados nos qua-
tro cantos do mundo e o seu número
de eventos desportivos e apresenta-
ções mundiais deixam os responsá-
veis cientes de que o projeto tem um
valor inigualável. “Quando demos iní-
cio ao projeto não o idealizámos com
esta dimensão. Mas à medida que
fomos trabalhando, chegámos à con-
clusão que ele só faria sentido se
pudesse ter em funcionamento todas
as valências dos desportos motoriza-
dos, assim como estruturas de apoio.
Na altura, pode ter parecido
megalómano, mas as várias valências
do projeto fizeram com que fosse
diferenciador à escala internacional.

E os eventos que temos realizado e o
grau de satisfação dos nossos clientes
mostram-nos que fizemos a escolha
certa”, começou por dizer Paulo Pi-
nheiro, o mentor do projecto.

Para muitos o AIA é apenas um
local onde se realizam corridas de
motos ou carros. Puro engano. Esse é
um aspecto importante do funciona-
mento da estrutura, aquele que nos
remete para o panorama nacional e
internacional dos desportos motoriza-
dos, mas não aquele que viabiliza fi-
nanceiramente o investimento até ago-
ra efectuado. Os testes, ‘track days’,
eventos ‘corporate’ e outro tipo de ac-
ções são o ‘core business’. “A nossa
taxa de ocupação desde a abertura do
circuito tem sido na ordem dos 85%
por ano. Este número reflete bem o
nosso trabalho diário. Temos sido pal-
co, recorrentemente, de apresentações
mundiais, de testes sigilosos e de um
sem número de outras ações. Estamos
sempre em atividade”, continuou.

PAPEL IMPORTANTE
NO SETOR ECONÓMICO

Para a região do Algarve, em par-
ticular de Portimão, o Autódromo In-
ternacional do Algarve tem um papel

Foi a 2 de Novembro
de 2008 que o Autó-
dromo Internacional

do Algarve (AIA)
abriu portas depois
de apenas sete me-
ses de construção.

Um projecto de inte-
resse nacional (PIN)

que tem levado o
nome de Portugal

um pouco por todo o
mundo e pelas me-

lhores razões. “Três
anos de muitos even-

tos desportivos,
três anos de muito

trabalho e três anos
de muita dedicação”,

conforme destaca
Paulo Pinheiro,

mentor do projeto.

importante ao nível do setor econó-
mico, pois para além de quebrar a
sazonalidade própria da região, é uma
empresa importante face ao número
de empregados que tem, mas tam-
bém no recurso a serviços de empre-
sas locais: “Por vezes não se dá im-
portância a estes pequenos detalhes,
que são, na conjuntura económica
atual, de extrema importância. Temos
procurado criar uma maior proximi-
dade com a população da região a

todos os níveis. Queremos que a re-
gião veja o AIA como impulsionador
da atividade económica e que se or-
gulhem do que aqui foi construído”,
reforçou Paulo Pinheiro.

A entrar no terceiro ano de activi-
dade as perspectivas são animadoras:
“Tendo em conta o período difícil que
estamos a atravessar, sentimos que
estamos em contra-ciclo. Temos o cir-
cuito pré-reservado em cerca de 70%
dos dias”, rematou Pinheiro.
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Quem é
Paulo Pinheiro?
Nasceu a 8 de Outubro de 1971, éNasceu a 8 de Outubro de 1971, éNasceu a 8 de Outubro de 1971, éNasceu a 8 de Outubro de 1971, éNasceu a 8 de Outubro de 1971, é
formado em Engenharia Mecânica pelaformado em Engenharia Mecânica pelaformado em Engenharia Mecânica pelaformado em Engenharia Mecânica pelaformado em Engenharia Mecânica pela
Universidade do AlgarUniversidade do AlgarUniversidade do AlgarUniversidade do AlgarUniversidade do Algarve. A sua paixãove. A sua paixãove. A sua paixãove. A sua paixãove. A sua paixão
pelos desporpelos desporpelos desporpelos desporpelos desportos motorizados vem desdetos motorizados vem desdetos motorizados vem desdetos motorizados vem desdetos motorizados vem desde
criança. Chegou a ser piloto de motoscriança. Chegou a ser piloto de motoscriança. Chegou a ser piloto de motoscriança. Chegou a ser piloto de motoscriança. Chegou a ser piloto de motos
mas uma lesão obrigou-o ao abandono.mas uma lesão obrigou-o ao abandono.mas uma lesão obrigou-o ao abandono.mas uma lesão obrigou-o ao abandono.mas uma lesão obrigou-o ao abandono.
Ciente da lacuna existente na região sulCiente da lacuna existente na região sulCiente da lacuna existente na região sulCiente da lacuna existente na região sulCiente da lacuna existente na região sul
do país deste tipo de infra-estruturas,do país deste tipo de infra-estruturas,do país deste tipo de infra-estruturas,do país deste tipo de infra-estruturas,do país deste tipo de infra-estruturas,
desde tenra idade que ambicionavadesde tenra idade que ambicionavadesde tenra idade que ambicionavadesde tenra idade que ambicionavadesde tenra idade que ambicionava
construir um Karconstruir um Karconstruir um Karconstruir um Karconstruir um Kartódromo no Algartódromo no Algartódromo no Algartódromo no Algartódromo no Algarve.ve.ve.ve.ve.
Esse pequeno sonho de criança viria aEsse pequeno sonho de criança viria aEsse pequeno sonho de criança viria aEsse pequeno sonho de criança viria aEsse pequeno sonho de criança viria a
transformartransformartransformartransformartransformar-se em algo maior-se em algo maior-se em algo maior-se em algo maior-se em algo maior. Aos 37. Aos 37. Aos 37. Aos 37. Aos 37
anos realiza o sonho de ver materializadoanos realiza o sonho de ver materializadoanos realiza o sonho de ver materializadoanos realiza o sonho de ver materializadoanos realiza o sonho de ver materializado
o Autódromo Internacional do Algaro Autódromo Internacional do Algaro Autódromo Internacional do Algaro Autódromo Internacional do Algaro Autódromo Internacional do Algarve. Éve. Éve. Éve. Éve. É
administrador da Padministrador da Padministrador da Padministrador da Padministrador da Parkalgararkalgararkalgararkalgararkalgar, SA, entidade, SA, entidade, SA, entidade, SA, entidade, SA, entidade
que gere o Algarque gere o Algarque gere o Algarque gere o Algarque gere o Algarve Motor Pve Motor Pve Motor Pve Motor Pve Motor Park.ark.ark.ark.ark.

Prémios
e Distinções
Apesar da tenra idade, o AIA já tem umApesar da tenra idade, o AIA já tem umApesar da tenra idade, o AIA já tem umApesar da tenra idade, o AIA já tem umApesar da tenra idade, o AIA já tem um
currículo invejável:currículo invejável:currículo invejável:currículo invejável:currículo invejável:
- P- P- P- P- Prémio ‘Motorsporrémio ‘Motorsporrémio ‘Motorsporrémio ‘Motorsporrémio ‘Motorsport Ft Ft Ft Ft Facility of the Yacility of the Yacility of the Yacility of the Yacility of the Yearearearearear’’’’’
distinguido pelo ‘Pdistinguido pelo ‘Pdistinguido pelo ‘Pdistinguido pelo ‘Pdistinguido pelo ‘Professional Motorsporrofessional Motorsporrofessional Motorsporrofessional Motorsporrofessional Motorsporttttt
WWWWWorld Expo Aorld Expo Aorld Expo Aorld Expo Aorld Expo Awards 2009’, que anual-wards 2009’, que anual-wards 2009’, que anual-wards 2009’, que anual-wards 2009’, que anual-
mente premeia as melhores equipas,mente premeia as melhores equipas,mente premeia as melhores equipas,mente premeia as melhores equipas,mente premeia as melhores equipas,
personalidades, tecnologias e infra-personalidades, tecnologias e infra-personalidades, tecnologias e infra-personalidades, tecnologias e infra-personalidades, tecnologias e infra-
estruturas do mundo automobilístico;estruturas do mundo automobilístico;estruturas do mundo automobilístico;estruturas do mundo automobilístico;estruturas do mundo automobilístico;
- P- P- P- P- Prémio Circuito da Década pela ‘Frémio Circuito da Década pela ‘Frémio Circuito da Década pela ‘Frémio Circuito da Década pela ‘Frémio Circuito da Década pela ‘Fastastastastast
Bike Magazine’;Bike Magazine’;Bike Magazine’;Bike Magazine’;Bike Magazine’;
- P- P- P- P- Prémio Mérito Desporrémio Mérito Desporrémio Mérito Desporrémio Mérito Desporrémio Mérito Desportivo 2008 por umtivo 2008 por umtivo 2008 por umtivo 2008 por umtivo 2008 por um
semanário da especialidade;semanário da especialidade;semanário da especialidade;semanário da especialidade;semanário da especialidade;
- Distinção por par- Distinção por par- Distinção por par- Distinção por par- Distinção por parte da Fte da Fte da Fte da Fte da Federaçãoederaçãoederaçãoederaçãoederação
PPPPPororororortuguesa de Automobilismo e Kartuguesa de Automobilismo e Kartuguesa de Automobilismo e Kartuguesa de Automobilismo e Kartuguesa de Automobilismo e Kartingtingtingtingting
através do Patravés do Patravés do Patravés do Patravés do Prémio Prémio Prémio Prémio Prémio Prestigio em 2008.restigio em 2008.restigio em 2008.restigio em 2008.restigio em 2008.

Muitos elogios
Quem já rodou no AIA sabe que este éQuem já rodou no AIA sabe que este éQuem já rodou no AIA sabe que este éQuem já rodou no AIA sabe que este éQuem já rodou no AIA sabe que este é
um palco muito especial. Aqui ficamum palco muito especial. Aqui ficamum palco muito especial. Aqui ficamum palco muito especial. Aqui ficamum palco muito especial. Aqui ficam
algumas das palavras mais elogiosas:algumas das palavras mais elogiosas:algumas das palavras mais elogiosas:algumas das palavras mais elogiosas:algumas das palavras mais elogiosas:
Lewis Hamilton: “Muito bom. A condu-Lewis Hamilton: “Muito bom. A condu-Lewis Hamilton: “Muito bom. A condu-Lewis Hamilton: “Muito bom. A condu-Lewis Hamilton: “Muito bom. A condu-
ção nesta pista é verdadeiramenteção nesta pista é verdadeiramenteção nesta pista é verdadeiramenteção nesta pista é verdadeiramenteção nesta pista é verdadeiramente
fantástica”.fantástica”.fantástica”.fantástica”.fantástica”.
Michael SchumacherMichael SchumacherMichael SchumacherMichael SchumacherMichael Schumacher: “: “: “: “: “Adoro o circuitoAdoro o circuitoAdoro o circuitoAdoro o circuitoAdoro o circuito.....
É tecnicamente muito exigente e difícilÉ tecnicamente muito exigente e difícilÉ tecnicamente muito exigente e difícilÉ tecnicamente muito exigente e difícilÉ tecnicamente muito exigente e difícil
de conduzir mas ao mesmo tempo muitode conduzir mas ao mesmo tempo muitode conduzir mas ao mesmo tempo muitode conduzir mas ao mesmo tempo muitode conduzir mas ao mesmo tempo muito
seguro e bem preparado”.seguro e bem preparado”.seguro e bem preparado”.seguro e bem preparado”.seguro e bem preparado”.
PPPPPedro de la Redro de la Redro de la Redro de la Redro de la Rosa: “Excelente. É umosa: “Excelente. É umosa: “Excelente. É umosa: “Excelente. É umosa: “Excelente. É um
desafio tremendo, pois existem muitasdesafio tremendo, pois existem muitasdesafio tremendo, pois existem muitasdesafio tremendo, pois existem muitasdesafio tremendo, pois existem muitas
subidas e descidas e não é fácil definirsubidas e descidas e não é fácil definirsubidas e descidas e não é fácil definirsubidas e descidas e não é fácil definirsubidas e descidas e não é fácil definir
os pontos de travagem ideal, bem comoos pontos de travagem ideal, bem comoos pontos de travagem ideal, bem comoos pontos de travagem ideal, bem comoos pontos de travagem ideal, bem como
desenhar as melhores trajetórias”.desenhar as melhores trajetórias”.desenhar as melhores trajetórias”.desenhar as melhores trajetórias”.desenhar as melhores trajetórias”.
Max MosleyMax MosleyMax MosleyMax MosleyMax Mosley: “É um circuito bonito: “É um circuito bonito: “É um circuito bonito: “É um circuito bonito: “É um circuito bonito,,,,,
muito original, interessante, porque temmuito original, interessante, porque temmuito original, interessante, porque temmuito original, interessante, porque temmuito original, interessante, porque tem
mudanças significativas de níveis emudanças significativas de níveis emudanças significativas de níveis emudanças significativas de níveis emudanças significativas de níveis e
curcurcurcurcurvas cegas, em que durante parvas cegas, em que durante parvas cegas, em que durante parvas cegas, em que durante parvas cegas, em que durante parte dote dote dote dote do
circuito é necessário estar empenhadocircuito é necessário estar empenhadocircuito é necessário estar empenhadocircuito é necessário estar empenhadocircuito é necessário estar empenhado
para ver onde vamos, por isso é umpara ver onde vamos, por isso é umpara ver onde vamos, por isso é umpara ver onde vamos, por isso é umpara ver onde vamos, por isso é um
circuito notável”.circuito notável”.circuito notável”.circuito notável”.circuito notável”.

Números
Uma infra-estrurura como o AIAUma infra-estrurura como o AIAUma infra-estrurura como o AIAUma infra-estrurura como o AIAUma infra-estrurura como o AIA
tem números importem números importem números importem números importem números importantes que étantes que étantes que étantes que étantes que é

preciso não esquecer…preciso não esquecer…preciso não esquecer…preciso não esquecer…preciso não esquecer…
- 36 meses de atividade- 36 meses de atividade- 36 meses de atividade- 36 meses de atividade- 36 meses de atividade
- 7 meses de construção- 7 meses de construção- 7 meses de construção- 7 meses de construção- 7 meses de construção

- 195 milhões de euros de inves-- 195 milhões de euros de inves-- 195 milhões de euros de inves-- 195 milhões de euros de inves-- 195 milhões de euros de inves-
timentotimentotimentotimentotimento

- 20 provas de campeonatos- 20 provas de campeonatos- 20 provas de campeonatos- 20 provas de campeonatos- 20 provas de campeonatos
internacionaisinternacionaisinternacionaisinternacionaisinternacionais

- Mais de 1,1 milhões de espec-- Mais de 1,1 milhões de espec-- Mais de 1,1 milhões de espec-- Mais de 1,1 milhões de espec-- Mais de 1,1 milhões de espec-
tadorestadorestadorestadorestadores

- Mais de 1500 pilotos de todo o- Mais de 1500 pilotos de todo o- Mais de 1500 pilotos de todo o- Mais de 1500 pilotos de todo o- Mais de 1500 pilotos de todo o
mundo já visitaram o AIAmundo já visitaram o AIAmundo já visitaram o AIAmundo já visitaram o AIAmundo já visitaram o AIA

- 3200 trabalhadores na constru-- 3200 trabalhadores na constru-- 3200 trabalhadores na constru-- 3200 trabalhadores na constru-- 3200 trabalhadores na constru-
ção do AIAção do AIAção do AIAção do AIAção do AIA

- 50 pessoas de staff permanen-- 50 pessoas de staff permanen-- 50 pessoas de staff permanen-- 50 pessoas de staff permanen-- 50 pessoas de staff permanen-
tetetetete

- 1m27s880 é o tempo da volta- 1m27s880 é o tempo da volta- 1m27s880 é o tempo da volta- 1m27s880 é o tempo da volta- 1m27s880 é o tempo da volta
mais rápida à pista por Pmais rápida à pista por Pmais rápida à pista por Pmais rápida à pista por Pmais rápida à pista por Pedro deedro deedro deedro deedro de

la Rosa em F1 em Janeiro dela Rosa em F1 em Janeiro dela Rosa em F1 em Janeiro dela Rosa em F1 em Janeiro dela Rosa em F1 em Janeiro de
20092009200920092009

- 41 carros – maior grelha de- 41 carros – maior grelha de- 41 carros – maior grelha de- 41 carros – maior grelha de- 41 carros – maior grelha de
parparparparpartida no Algartida no Algartida no Algartida no Algartida no Algarve Historic Fve Historic Fve Historic Fve Historic Fve Historic Festi-esti-esti-esti-esti-

val de 2011val de 2011val de 2011val de 2011val de 2011

Provas
mais

concorridas
Algumas das provas realizadas noAlgumas das provas realizadas noAlgumas das provas realizadas noAlgumas das provas realizadas noAlgumas das provas realizadas no
AIA têm muito impacto no despor-AIA têm muito impacto no despor-AIA têm muito impacto no despor-AIA têm muito impacto no despor-AIA têm muito impacto no despor-

to automóvel mundial:to automóvel mundial:to automóvel mundial:to automóvel mundial:to automóvel mundial:
- Campeonato do Mundo de- Campeonato do Mundo de- Campeonato do Mundo de- Campeonato do Mundo de- Campeonato do Mundo de

SuperbikeSuperbikeSuperbikeSuperbikeSuperbike
- T- T- T- T- Testes de Fórmula 1estes de Fórmula 1estes de Fórmula 1estes de Fórmula 1estes de Fórmula 1

- A1GP- A1GP- A1GP- A1GP- A1GP
- GP2 Series- GP2 Series- GP2 Series- GP2 Series- GP2 Series

- Le Mans Series- Le Mans Series- Le Mans Series- Le Mans Series- Le Mans Series
- FIA GT1 Championship- FIA GT1 Championship- FIA GT1 Championship- FIA GT1 Championship- FIA GT1 Championship

- Superleague Formula- Superleague Formula- Superleague Formula- Superleague Formula- Superleague Formula
- Campeonato de Espanha de GT- Campeonato de Espanha de GT- Campeonato de Espanha de GT- Campeonato de Espanha de GT- Campeonato de Espanha de GT
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Palestra sobre morcegos na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/11/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121562

 

O núcleo de estudantes de Biologia da Universidade do Algarve (UAlg) promove sexta feira, 4, uma

palestra sobre morcegos, que se realizará pelas 15:00 horas, anfiteatro A do campus de Gambelas,

em Faro.

 

 O orador será o biólogo Mário Carmo, da Universidade de Évora, que abordará o tema Os

desmistificados: morcegos de Portugal - uma conversa desde a ecologia à economia!.

 

 A entrada é livre.

 

 Redacção/RS

 

 07:05 terça-feira, 01 novembro 2011
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Espaço Cultura

Silves: um ponto de encontro 
para a Arqueologia no Algarve

Nos passados dias 20, 21 e 22 de 
Outubro, teve lugar em Silves o 9.º 
Encontro de Arqueologia do Algarve 
/ EAA, uma iniciativa do Municí-
pio de Silves, que, ao longo das suas 
nove edições, tem permitido a regular 
apresentação dos trabalhos arqueo-
lógicos efetuados na região (não só 
ações de terreno mas também estudos 
de materiais).

Não é por acaso, que em cada Ou-
tono, desde 2001, rumam a Silves os 
arqueólogos que, na região, trabalham 
e produzem conhecimento sobre a 
história do Algarve a partir das ma-
terialidades que a terra esconde e os 
museus conservam: a velha ‘madinat 
Xilb’ – entre arabistas e historiadores 
dos séculos XIX e XX, toda uma re-
ferência da presença muçulmana em 
território português – foi, desde os 
fi nais da década de 1970, objeto de 
um sistemático programa de pesquisas 
acerca do seu passado, que muito deve 
ao empenho de José Luís Cabrita e 
de Caetano Beirão e à perseverança 
e saber de Rosa e Mário Varela Go-
mes, professores de Arqueologia na 
Universidade Nova de Lisboa.

Estes EAA obedecem a dois fi -
gurinos: apresentação bienal dos tra-
balhos correntes realizados na região, 
que intercala com a abordagem de 
temas incontornáveis para o avanço 
do conhecimento sobre o passado 
algarvio: o reequacionamento dos 
contributos historiográfi cos de Es-
tácio da Veiga, o conhecimento do 
‘Gharb al-Ândalus’, o contributo das 

Arqueociências para o conhecimen-
to da história do Algarve ou – uma 
aposta para o EAA10, que terá lugar 
em 2012 – a ocasião para realizar em 
Silves a 10.ª sessão do prestigioso 
«Congresso Internacional da Ce-
râmica Medieval no Mediterrâneo 
Ocidental». 

Com uma assistência que ronda 
ordinariamente a centena e meia de 

participantes – muitos deles jovens 
arqueólogos e estudantes de Arque-
ologia, o que demonstra a natureza 
aberta da iniciativa, de modo algum 
reservada a arqueólogos «consagra-
dos» – e fruto de perspetivas de abor-
dagem pluralistas e multidisciplina-
res, ambos os modelos possibilitam 
uma regular exposição e discussão 
de conhecimento produzido sobre 
o Algarve, situação única no país 
também pela garantia e pontuali-
dade da subsequente publicação na 
revista «Xelb», edição do Município 
silvense cujo esforço fi nanceiro deve 
enaltecer-se, sendo também de realçar 
o trabalho editorial de Maria José 
Gonçalves, arqueóloga da autarquia 
e ‘alma mater’ destes Encontros (e 
atual responsável pela sua Divisão de 
Património Histórico-Arqueológico 
e Museus).

Muitos dos resultados apresen-
tados e publicados em artigos na 
«Xelb» deveriam dar ulteriormente 
origem a monografi as. Na maioria 
dos casos, contudo, fi cam-se por essa 
notícia «preliminar». Trata-se de um 
esforço adicional que não pode, evi-

dentemente, exigir-se ao município 
de Silves mas sim aos promotores 
e empresas, autarquias envolvidas, 
Administração Central. Tal como 
o problema do destino dos materiais 
recolhidos no âmbito dos trabalhos 
arqueológicos que ali se apresentam, 
situação que suscita a crescente pre-
ocupação dos museus algarvios e da 
Tutela do Património Cultural, aliás, 
objeto de um poster apresentado ao 
EAA mais recente.

Desde a primeira hora que, a 
convite do Município de Silves, a 
Universidade do Algarve, o Instituto 
de Gestão do Património Arquitec-
tónico e Arqueológico / IGESPAR 
e a Direção Regional de Cultura do 
Algarve integram a Comissão Orga-
nizadora destes EAA, no sentido de 
avalizar a boa qualidade dos trabalhos 
objeto de comunicação e sublinhando 
o apoio das entidades de Tutela a esta 
iniciativa que conseguiu já garantir 
um lugar destacado entre os eventos 
culturais da região.

Direção Regional 
de Cultura do Algarve

Arqueólogos deram a conhecer trabalhos na região

Página 102



A103

O património cultural tem «papel fundamental para a saída da crise» | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/11/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=6187

 

Por Sul Informação 1 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Loulé, Património

 

 &nbsp

 

 "Hoje, perante os efeitos da crise, está mais claro que nunca que o património enquanto herança

cultural, tem um papel fundamental para a saída da crise", disse Guilherme d'Oliveira Martins,

presidente do Centro Nacional da Cultura, na conferência "Património Cultural - Uma nova convenção

do Conselho da Europa para o século XXI", em Loulé.

 

 Foi em território do concelho de Loulé que a 27 de outubro de 2005 foi assinada a Convenção de

Faro, um documento sobre o valor do património cultural na sociedade contemporânea. Passados seis

anos, o Cine-Teatro Louletano recebeu, esta sexta-feira, a conferência "Património Cultural - Uma

nova convenção do Conselho da Europa para o século XXI", onde marcaram presença especialistas

nacionais e estrangeiros para debater esta matéria.

 

 Após a sessão de abertura pelo presidente da autarquia anfitriã, a projeção do documentário "O Ciclo

do Pão" lançaria o mote para as intervenções. Neste filme, realizado na localidade dos Montes Novos,

freguesia de Salir, em plena Serra do Caldeirão, com o patrocínio da Câmara Municipal de Loulé, a

população local uniu-se para produzir um testemunho de uma tradição ancestral que faz parte do

património imaterial destas paragens do interior.

 

 Seguiu-se a apresentação de Guilherme d'Oliveira Martins, um dos responsáveis pela elaboração do

documento que resultou da Convenção de Faro, e que fez uma súmula desta convenção realizada no

âmbito de "Faro Capital da Cultura 2005", assinada nesse mesmo ano, mas que só entrou em vigor no

passado dia 1 de junho.

 

 Esta convenção-quadro (com carácter inovador) nasceu no seio do Conselho da Europa e foi

antecedida pelas convenções de La Valleta (1985), Granada (1992) e Florença (2000). Surgiu,
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segundo este orador, a partir da experiência das Jornadas Europeias do Património e do "património

enquanto fator fundamental do primado das pessoas na vida social e económica e também na

preservação da herança das gerações passadas".

 

 Segundo o presidente do Centro Nacional de Cultura, a grande inovação deste documento é o facto

do património cultural, enquanto conjunto de recursos herdados do passado e que as pessoas

identificam como valores, crenças e tradições, não ser constituído apenas pelas referências materiais

mas também pelo património imaterial e a sua relação com a sociedade contemporânea.

 

 "A pessoa tem o direito de participar livremente na expressão cultural. A sociedade tem que evoluir

na consciência dos seus limites, que os recursos são escassos, e também na preservação na

natureza", disse o conferencista.

 

 Guilherme d'Oliveira Martins falou da noção de património comum, em que o Conselho da Europa

aprofunda o conceito de património comum da Europa que constitui uma fonte partilhada de coesão.

 

 Em suma, este responsável sublinhou o facto de esta Convenção não ser apenas uma convenção

teórica e académica mas ter também o cunho cívico e que constitui um fator de paz, entendimento e

justiça. "Esta iniciativa irá continuar mas é indispensável a participação da comunidade científica e dos

cidadãos", afirmou.

 

 Daniel Thérond, responsável pela Divisão do Património Cultural e Paisagem do Conselho da Europa e

vice-diretor da Cultura e Património Cultural e Natural (Estrasburgo) falou das contribuições inéditas

da Convenção de Faro. "A Europa navega num mar agitado. Mas para a família do património, esta

convenção é uma luz", disse Daniel Thérond.

 

 Este orador falou ainda da importância do discurso económico sobre a utilização do património,

nomeadamente na criação de emprego, regeneração das localidades e no desenvolvimento

sustentável para as populações.

 

 Seguiu-se a intervenção de João Guerreiro, reitor da Universidade do Algarve, que trouxe uma

reflexão sobre o papel da cultura no desenvolvimento regional (Desenvolvimento - Cultura -

Património).

 

 Nesse sentido, reportou-se ao facto do Algarve ser uma região relativamente pequena o que introduz

limitações em termos de uma competitividade baixa. Mas, por outro lado, por ser uma região aberta

ao exterior, permite gerar criatividade associada ao património.

 

 Já Cláudio Torres , arqueólogo e presidente do Campo Arqueológico de Mértola, falou do forte

investimento em termos de investigação científica que está a ser realizado em Mértola.
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 Este arqueólogo abordou ainda a ligação da Europa ao Mediterrâneo e a ligação ao Norte de África.

"Esta área cultural que é o Mediterrâneo tem que ter um futuro e nós temos que criar pontes com o

outro lado", referiu.

 

 Da Noruega para Loulé, Dag Myklebust, assessor do governo norueguês para o património cultural,

falou da Convenção de Faro como desvio do paradigma do pensamento internacional sobre a

preservação do património cultural, abordando o historial que antecedeu esta Convenção e do papel

importante que Portugal teve na elaboração deste documento.

 

 O presidente do júri dos Prémios do Património da União Europa/Concurso Europa Nostra, José María

Ballester, fez uma apresentação subordinada ao tema "Que Património, para que Sociedade?",

salientando que a Convenção de Faro deu uma dimensão social ao património cultural, passando a ser

encarado o património como fomento de coesão social.

 

 Finalmente, Lídia Jorge, escritora louletana, falou da cultura enquanto um dos "pilares do

desenvolvimento, um dos fatores de identificação, de semelhança e de diferença".

 

 E reforçou também a ideia de que "os bens culturais são tão necessários quanto os bens da saúde e

da alimentação e de que a troca de objetos de cultura aproxima as regiões e os povos, nas suas

diversidades".

 

 Quanto ao futuro do património, Lídia Jorge acredita ser necessário continuar a "promover a sua

manutenção, a sua recolha, a sua promoção, conservação, interpretação, divulgação" mas também

"incentivar as comunidades a serem inquietas sobre o sentido dos seus pertences culturais comuns,

exigir que a Escola seja dinâmica e promova a curiosidade e a ambição de saber como matéria

essencial. Ou pedir à Universidade, a quem entregamos a cúpula do saber, que nunca desarme nos

princípios da exigência".

 

 Indo ao encontro do apelo feito pela escritora e pelos restantes oradores, a Universidade do Algarve,

através do seu reitor, assumiu nesta Conferência o compromisso de organizar, de dois em dois anos,

as jornadas de acompanhamento da Convenção do Conselho da Europa, no âmbito do Património

Cultural, em parceria com a Câmara de Loulé e o Centro Nacional de Cultura.
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Professor-Coordenador - Economia, Políticas Agrícolas (m/f) (31-10-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/10/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=45261&bl=1&viewall=true

 

Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viseu

 

 Fernando Lopes Rodrigues Sebastião, Presidente do Instituto Politécnico

 

 de Viseu, faz saber que, por seu Despacho n.º 144/2010, datado de 26 de

 

 Novembro de 2010, se encontra aberto, pelo prazo de 30 dias úteis a contar

 

 da publicação do presente edital no Diário da República, sem prejuízo da

 

 sua divulgação na Bolsa de Emprego Público e nos sítios da Internet da Fundação

 

 para a Ciência e Tecnologia e deste Instituto, concurso documental

 

 para preenchimento de um lugar vago de professor coordenador, previsto

 

 no mapa de pessoal da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico

 

 de Viseu, em regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por

 

 tempo indeterminado, para as áreas disciplinares de Economia, Políticas

 

 Agrícolas e Programas de Apoio, Economia e Gestão Agrária, Empreendedorismo

 

 em Ciência Animal e Globalização e Mercados Emergentes.

 

 1 - Legislação aplicável: Estatuto da Carreira de Pessoal Docente

 

 do Ensino Superior Politécnico (ECPDESP) aprovado pelo Decreto-
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 -Lei n.º 185/81 de 1 de Julho alterado pelo Decreto -Lei n.º 69/88 de 3

 

 de Março e pelo Decreto -Lei n.º 207/2009 de 31 de Agosto e pela Lei

 

 n.º 7/2010 de 13 de Maio, Regulamento de Recrutamento e Contratação

 

 por Tempo Indeterminado de Pessoal Docente do Instituto Politécnico de

 

 Viseu publicado no D. R., 2.ª série de 28 de Setembro de 2010, e demais

 

 legislação complementar aplicável ao pessoal docente do ensino superior

 

 Politécnico e aos trabalhadores que exercem funções públicas.

 

 2 - O presente concurso esgota -se com o preenchimento do lugar

 

 posto a concurso.

 

 3 - Conteúdo funcional: O conteúdo funcional da categoria posta a

 

 concurso é o previsto no artigo 2.º A e artigo 3.º do ECPDESP, para a categoria

 

 de professor coordenador cabendo -lhe a remuneração prevista no

 

 sistema retributivo do pessoal docente do ensino superior politécnico.

 

 4 - Condições de Admissão

 

 4.1 - Requisitos gerais: são requisitos gerais de admissão ao concurso,

 

 os previstos no artigo 8.º da Lei n.º 12.ºA/2008 de 27 de Fevereiro,

 

 sem prejuízo do disposto no artigo 12.º E do ECPDESP.

 

 4.2 - Requisitos Especiais

 

 4.2.1 - Podem candidatar -se ao presente concurso, nos termos do

 

 disposto no artigo 19.º do ECPDESP: Os detentores do grau de doutor
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 ou do título de especialista, obtido há mais de cinco anos, na área ou

 

 área afim para que é aberto o concurso.

 

 4.2.2 - Podem ainda candidatar -se, nos termos do n.º 1 do artigo 8.º

 

 do Decreto -Lei n.º 207/2009 de 31 de Agosto, com as alterações introduzidas

 

 pela Lei n.º 7/2010 de 13 de Maio:

 

 a) Os actuais equiparados a professor coordenador titulares do grau de

 

 doutor que à data da abertura do concurso contem pelo menos cinco anos

 

 continuados de serviço como equiparados a professor adjunto e ou a professor

 

 coordenador em regime de dedicação exclusiva ou de tempo integral;

 

 b) Os actuais professores adjuntos da carreira titulares do grau de

 

 doutor que, à data da abertura do concurso, contem, pelo menos, cinco

 

 anos continuados de serviço nessa categoria na carreira.

 

 5 - As candidaturas devem ser formalizadas mediante requerimento

 

 dirigido ao Presidente do Instituto Politécnico de Viseu, contendo os seguintes

 

 elementos: nome completo, filiação, data e local de nascimento, estado

 

 civil, profissão, residência, endereço de correio electrónico e n.º de telefone.

 

 6 - O requerimento de candidatura deve ser acompanhado dos seguintes

 

 documentos:

 

 a) Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão.

 

 b) Fotocópia do certificado de habilitações académicas ou outro
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 documento idóneo, legalmente reconhecido para o efeito.

 

 c) Documentos comprovativos dos requisitos especiais exigidos para

 

 admissão a concurso.

 

 d) Documentos comprovativos de que se encontra nas condições previstas

 

 no artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008 de 27 de Fevereiro, salvo se declarar,

 

 no respectivo requerimento, em alíneas separadas, e sob compromisso

 

 de honra, a situação em que se encontra relativamente a cada uma delas.

 

 e) Oito exemplares detalhados do curriculum vitae, em suporte papel,

 

 e um em suporte digital.

 

 6.1 - Os documentos devem ser apresentados em língua portuguesa

 

 ou inglesa.

 

 6.2 - Os candidatos que sejam docentes do Instituto Politécnico de Viseu

 

 estão dispensados de entregar os documentos que se encontrem no seu processo

 

 individual, devendo, para tanto, declarar tal facto no seu requerimento.

 

 6.3 - A não apresentação dos documentos exigidos nos termos do

 

 presente edital ou a sua apresentação fora do prazo estipulado, determina

 

 a exclusão do concurso.

 

 7 - As candidaturas devem ser entregues em suporte de papel e em

 

 língua portuguesa ou inglesa e entregues pessoalmente ou remetidos

 

 através de correio registado, com aviso de recepção para o Instituto Politécnico
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 de Viseu, sito Av. Coronel José Maria Vale de Andrade, Campus

 

 Politécnico, 3504 -510 Viseu, até à data limite fixada no presente edital,

 

 entendendo -se, neste último caso, à data do respectivo registo.

 

 8 - Métodos de selecção

 

 8.1 - O método de avaliação a utilizar é a avaliação curricular

 

 8.2 - Caso o júri entenda necessário promover audições públicas a

 

 incidir sobre o currículo dos candidatos, estas serão realizadas no prazo

 

 quinze dias úteis após a admissão dos candidatos.

 

 9 - Na aplicação dos métodos de selecção, são considerados os

 

 seguintes critérios de selecção:

 

 a) O currículo técnico - científico e profissional (DTCP).

 

 Na avaliação do currículo técnico - científico e profissional, ter -se -ão

 

 em consideração os seguintes parâmetros: doutoramento em economia,

 

 com especialização em economia regional (Dou); produção científica em

 

 publicações, no âmbito das áreas disciplinares em que é aberto o concurso

 

 (Pub); comunicações e conferências no país e no estrangeiro, no âmbito

 

 das áreas disciplinares em que é aberto o concurso (Com); participação em

 

 equipas de projectos de investigação, desenvolvimento e ou demonstração,

 

 nos domínios das áreas disciplinares em que é aberto o concurso (Pro); orientação

 

 e co -orientação de teses, projectos e estágios finais ou trabalhos finais
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 conducentes a grau académico, nos domínios das áreas disciplinares em que

 

 é aberto o concurso (Ori); presidência de júris de estágios finais ou trabalhos

 

 finais conducentes a grau académico, nos domínios das áreas disciplinares

 

 em que é aberto o concurso (Prej); arguição de estágios finais ou trabalhos

 

 finais conducentes a grau académico, de dissertações de mestrado e de teses

 

 de doutoramento, nos domínios das áreas disciplinares em que é aberto o

 

 concurso (Arg); orientação pedagógica de docentes (Opd); participação em

 

 júris de provas académicas (Jur); actividades de revisão científica (Red).

 

 b) Experiência pedagógica (EP).

 

 Na avaliação da experiência pedagógica, ter -se -ão em consideração os

 

 seguintes parâmetros: tempo de serviço no ensino superior em regime de

 

 tempo integral (Tem); leccionação de aulas teóricas e teórico -práticas nas

 

 áreas disciplinares em que é aberto o concurso (Lec); concepção de programas

 

 de disciplinas nas áreas disciplinares em que é aberto o concurso

 

 (Conp); participação em actividades de extensão (participação em acções

 

 de formação como formador; leccionação em outras instituições de ensino

 

 superior como convidado, internacionalização) (AE). Outras actividades

 

 pedagógicas (material pedagógico produzido; projectos pedagógicos; uso

 

 de novas tecnologias de ensino e aprendizagem; elaboração de planos curriculares

 

 de 1.º e 2.º ciclo; dinamização de novos projectos de ensino ou
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 reestruturação dos existentes; elaboração de relatórios de avaliação de curso;

 

 reforço ou instalação de meios laboratoriais de natureza experimental) (Oap).

 

 c) Outras Actividades Relevantes no Ensino Superior (OARES)

 

 1 - Exercício de cargos directivos ou em órgãos de gestão em Instituições

 

 de Ensino Superior, (Presidente /Vice -Presidente do Conselho

 

 Diário da República, 2.ª série - N.º 209 - 31 de Outubro de 2011 43019

 

 Directivo; do Conselho Técnico Científico; do Conselho Pedagógico;

 

 da Assembleia de Representantes) (CD).

 

 2 - Desempenho dos cargos de Direcção de Departamento e de

 

 Direcção de Curso (DC).

 

 3 - Membros de órgãos colegiais (O).

 

 4 - Realização de tarefas atribuídas pelos órgãos de gestão da Instituição

 

 a que esteve vinculado (participação em júris para admissão de

 

 pessoal docente, discente e outros; participação em comissões de análise

 

 de propostas para aquisição de equipamentos; comissões editoriais;

 

 comissões de divulgação; comissões científicas de eventos; elaboração

 

 de relatórios de actividades; elaboração de planos de actividades; responsável

 

 por laboratório) (C).

 

 5 - Organização de eventos de índole técnica; científica; pedagógica

 

 (OATCP).
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 10 - O sistema de avaliação e classificação final é o seguinte:

 

 A classificação final, obtida pela ponderação dos diferentes parâmetros,

 

 é a seguinte:

 

 Classificação final = 0,25 x CTCP + 0,45 x EP + 0,30 x OARES

 

 em que:

 

 a) no caso do júri não entender necessário promover audição pública:

 

 CTCP = 0,20 x Dou + 0,15 x Pub + 0,10 x Com + 0,05 x Pro + 0,10

 

 x Ori + 0,05 x Prej + 0,10 x Arg + 0,05 x Opd + 0,15 x Jur + 0,05 x Rev

 

 EP = 0,15 x Tem + 0,35 x Lec + 0,35 x Conp + 0,10 x AE + 0,05 x Oap

 

 OARES = 0,55 x CD + 0,05 x DC + 0,20 x O + 0,10 x C + 0,10 x

 

 OATCP

 

 b) no caso do júri entender necessário promover audição pública (AP):

 

 CTCP = 0,20 x Dou + 0,15 x Pub + 0,10 x Com + 0,05 x Pro + 0,05

 

 x Ori + 0,05 x Prej + 0,05 x Arg + 0,05 x Opd + 0,10 x Jur + 0,05 x

 

 Rev + 0,15 x AP1

 

 EP = 0,10 x Tem + 0,35 x Lec + 0,30 x Conp + 0,05 x AE + 0,05 x

 

 Oap + 0,15 x AP2

 

 OARES = 0,55 x CD + 0,05 x DC + 0,15 x O + 0,05 x C + 0,05 x

 

 OATCP + 0,15 x AP3

 

 Sendo:
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 AP1- corresponde à avaliação da audição pública, no âmbito do

 

 Currículo Técnico -Científico e Profissional (CTCP);

 

 AP2 - corresponde à avaliação da audição pública, no âmbito da

 

 Experiência Pedagógica (EP);

 

 AP3 - corresponde à avaliação da audição pública, no âmbito de

 

 Outras Actividades Relevantes no Ensino Superior (OARES).

 

 11 - No decurso da apreciação das candidaturas e sempre que entenda

 

 necessário, o júri pode solicitar aos candidatos a entrega de documentação

 

 complementar relacionada com o curriculum a apresentarem nos

 

 termos do artigo 26.º do Regulamento do IPV.

 

 12 - Notificação dos candidatos:

 

 1 - A notificação dos candidatos é efectuada, sucessivamente, por

 

 uma das seguintes formas:

 

 a) E -mail com recibo de entrega da notificação;

 

 b) Ofício registado;

 

 c) Pessoalmente;

 

 d) Aviso publicado na 2.ª série do Diário da República informando da

 

 afixação em local visível e público das instalações do IPV e das unidades

 

 orgânicas e da disponibilização nas suas páginas electrónicas.

 

 2 - Quando se considere frustrada a forma de notificação inicialmente
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 adoptada, deve a notificação ser repetida por outra das formas

 

 previstas no n.º 1 do presente artigo.

 

 13 - A restituição dos documentos apresentados pelos candidatos obedece

 

 ao disposto no artigo 34.º do Regulamento de Recrutamento e Contratação

 

 por tempo indeterminado de pessoal docente do Instituto Politécnico de Viseu.

 

 14 - Nos termos da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da República

 

 Portuguesa, a Administração Pública enquanto entidade empregadora,

 

 promove activamente uma política de igualdade de oportunidades

 

 entre homens e mulheres, no acesso ao emprego e na progressão profissional,

 

 providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e

 

 qualquer forma de discriminação.

 

 15 - Constituição do Júri

 

 O júri é constituído pelos seguintes elementos:

 

 Presidente: José dos Santos Costa, Vice -Presidente do Instituto Politécnico

 

 de Viseu

 

 Vogais

 

 António Manuel Alhinho Covas, Professor Catedrático da Faculdade

 

 de Economia da Universidade do Algarve.

 

 Artur Fernando Arede Correia Cristóvão, Professor Catedrático da

 

 Escola de Ciências Humanas e Sociais da Universidade de Trás -os-
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 -Montes e Alto Douro.

 

 Francisco José Lopes de Sousa Diniz, Professor Associado da Escola

 

 de Ciências Humanas e Sociais da Universidade de Trás -os -Montes e

 

 Alto Douro.

 

 Raul da Fonseca Fernandes Jorge, Professor Associado do Instituto

 

 Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa.

 

 Joaquim Gonçalves Antunes, Professor Coordenador da Escola Superior

 

 de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viseu.

 

 Vogais suplentes:

 

 Isabel Maria Gomes Rodrigo, Professora Associada do Instituto Superior

 

 de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa.

 

 Celestino António Morais de Almeida, Professor Coordenador da

 

 Escola Superior de agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco.

 

 24 de Outubro de 2011. - O Presidente, Eng. Fernando Lopes Rodrigues

 

 Sebastião.

 

 205278596

 

 (Publicado ema 31-10-11)

 

 [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]
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A121

Faro recebe seminário «Os desafios do futuro - cidadania vs. bullying: questões e
perspetivas»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121560

 

Os desafios do futuro - cidadania vs. bullying: questões e perspetivas é o tema de um seminário

internacional marcado para 10 de novembro, a partir das 9:30 horas, no anfiteatro 1.5 do campus da

Penha da Universidade do Algarve, em Faro.

 

 Trata-se de uma iniciativa organizada no ânbito de uma parceria entre o município de Faro,

Agrupamento de Escolas Neves Júnior (Faro), Projecto (re)cria (Programa Escolhas), município de

Birzai (Lituânia) e a respetiva escola.

 

 O primeiro painel, da parte da manhã, terá a cidadania como tema base, com as preleções Promoção

da cidadania participativa: perspetivas sobre o papel dos jovens na sociedade, por António Fragoso

(UAlg), A construção da cidadania: o papel da educação para os direitos humanos e das Organizações

Não-Governamentais, por Daniel Oliveira (AMI), e Aprender a viver juntos, por Susana Godinho

(ACIDI).

 

 No segundo painel, será a vez de discutir o bullying, com Tânia Paias, do portal Bullying, que

abordará a Prevenção do bullying e promoção da saúde; Filomena Matos (UAlg), que falará sobre

Jovens, bullying e qualidade de vida; e Miguel Paes e José Tomaz, da PJ de Faro.

 

 As inscrições gratuitas (limitadas à lotação da sala) encontram-se abertas, junto do endereço

eletrónico projcomenius@gmail.com, até ao dia 07 de novembro.

 

 Redacção/RS

 

 20:01 segunda-feira, 31 outubro 2011
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A122

Congresso do Baixo Alentejo: Territórios devem chamar a si a decisão do seu futuro |
Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/10/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=6175

 

Por Sul Informação 31 de Outubro de 2011 Comentar

 

 Alentejo, Odemira

 

 &nbsp

 

 Refletir sobre o desenvolvimento sustentável nos territórios de baixa densidade foi o ponto de partida

para o Congresso Regional do Baixo Alentejo, promovido pelo Município de Odemira, no Cineteatro

Camacho Costa, nos dias 28 e 29 de outubro.

 

 O congresso mobilizou 152 participantes, entre políticos, empresários, investigadores e docentes,

técnicos municipais, direções e técnicos de associações de desenvolvimento local, estudantes e recém-

licenciados, promovendo um debate intenso de opiniões e soluções.

 

 Para Hélder Guerreiro, vice-presidente da Câmara Municipal de Odemira, "este congresso teve um

conteúdo muito rico e muito intenso. Superou todas as expetativas. O importante é aproveitar estes

conhecimentos e experiências e lançar, desde logo, as linhas para 2012 e 2013. É preciso trabalhar o

território em conjunto, envolver todos os agentes públicos e privados e reforçar o envolvimento das

universidades, para agir pelo bem-estar da região e das gerações futuras".

 

 Foram apresentadas perspetivas, pistas e propostas para promover um crescimento inteligente,

sustentável e inclusivo nestes territórios: criar novos modelos de governação, potenciar a cidadania

participativa, definir políticas públicas que garantam uma responsabilidade social partilhada, investir

em iniciativas empresariais e sociais, valorizar os recursos naturais e produtos locais, criar sinergias

entre as populações e quem decide, valorizar conhecimentos e disponibilidade da população não ativa,

reforçar as relações intergeracionais, incentivar o regresso dos licenciados às terras de origem,

promover projetos de acolhimento, envolver na vida local as comunidades de estrangeiros residentes

nos territórios, explorar nichos de mercado, apostar nas novas tecnologias de informação e redes

sociais, valorizar a relação tradicional/moderno, entre outras.
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 A sessão de abertura contou com a participação do chefe de Gabinete do secretário de Estado Adjunto

da Economia e Desenvolvimento Regional, do presidente do Instituto Politécnico de Beja Vito Carioca,

do presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo João Cordovil, e

do presidente da Câmara de Odemira José Alberto Guerreiro.

 

 Destaque para a participação de Samuel Thirion (administrador do Conselho da Europa), Gilda Farrell

(chefe de Divisão do Conselho da Europa) e Rui Baleiras (docente da Universidade do Minho e ex-

secretário de Estado do Desenvolvimento Regional).

 

 O Congresso contou ainda com comunicações de Stefano Stortone (investigador da democracia

participativa e colaborador da Rede Italiana de Municípios), José Carlos Albino (ANIMAR - Associação

Portuguesa para o Desenvolvimento Local), Pedro Prista (docente do ISCTE) e Isabel Rodrigo (docente

no Instituto Superior de Agronomia).

 

 Nos dois dias foram apresentados projetos de desenvolvimento rural inovadores e de sucesso: José

Arantes Pedroso, da marca de agricultura biológica Horta do Zé, apresentou o tema "Caso de

valorização multifuncional da exploração agrícola", Teresa Saraiva, da empresa EcoSativa-

Consultadoria Ambiental, apresentou o tema "Dinamização de serviços especializados em territórios de

baixa densidade: exemplos de desenvolvimento e integração" e Paulo Nunes, docente da Universidade

Lusófona de Humanidades e Tecnologias, apresentou o tema "O Turismo de Natureza e Atratividade

Turística, contributos para a diferenciação da Oferta Turística em Territórios de Baixa Densidade".

 

 Por seu lado, João Fermisson, da empresa Improve Consult - Consultadoria e Estudos, trouxe o

exemplo de "Atração e acolhimento de Novos Residentes no Meio Rural Francês - a experiência do

Collectif Ville Campagne", Nelson Dias, presidente da Associação In Loco, apresentou "Orçamentos

participativos em Portugal", enquanto Marta Cabral, da Associação Casas Brancas, com o tema

"Gestão Coletiva da Oferta Turística a Nível Local".

 

 António Covas, docente da Universidade do Algarve, apresentou o "Projeto Querença", Catarina

Selada, do Centro de Inteligência em Inovação, apresentou "Estratégias baseadas na criatividade em

pequenas cidades" e Petra Finkernagel, da TAMERA - Centro Internacional de Pesquisa para a Paz, que

fechou os casos de estudo com o tema "Tamera, de experiência no presente a um modelo no futuro".

 

 No encerramento estiveram presentes o vice-reitor da Universidade de Évora José Manuel Caetano, o

diretor do Departamento de Áreas Classificadas do Sul do Instituto de Conservação da Natureza e

Biodiversidade (João Alves), e o vice-presidente da Câmara Hélder Guerreiro.

 

 O Município de Odemira contou com a parceria da Universidade de Évora e do Instituto Politécnico de

Beja, com o apoio da Caixa de Crédito Agrícola de S. Teotónio e do Agroturismo Quinta do
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Chocalhinho.
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A125

  Tiragem: 11800

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 4,39 x 7,43 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38330103 28-10-2011
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A126

  Tiragem: 11800

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 9,63 x 31,51 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38330052 28-10-2011
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A127

  Tiragem: 11800

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 4,61 x 26,84 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38330016 28-10-2011
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A128

  Tiragem: 11800

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 18,83 x 15,80 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38330065 28-10-2011
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A129

  Tiragem: 11800

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 4,86 x 8,30 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38330094 28-10-2011
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A130

  Tiragem: 11800

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 5,02 x 26,36 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38329943 28-10-2011
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A131

Voz de Loulé (A)   Tiragem: 4000

  País: Portugal

  Period.: Bimensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 4

  Cores: Cor

  Área: 27,62 x 34,66 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 38346846 28-10-2011
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Voz de Loulé (A)   Tiragem: 4000

  País: Portugal

  Period.: Bimensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 5

  Cores: Cor

  Área: 27,50 x 30,39 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 38346846 28-10-2011
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Voz de Loulé (A)   Tiragem: 4000

  País: Portugal

  Period.: Bimensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 10,97 x 14,46 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 38346846 28-10-2011
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A134

Voz de Loulé (A)   Tiragem: 4000

  País: Portugal

  Period.: Bimensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 2

  Cores: Preto e Branco

  Área: 18,54 x 5,31 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38346660 28-10-2011
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A135

Voz de Loulé (A)   Tiragem: 4000

  País: Portugal

  Period.: Bimensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 9,88 x 10,88 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38347994 28-10-2011
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