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Conferência

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 03/10/2011

Meio: Correio da Manhã - Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Polémica com regras do passe-estudante

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 03/10/2011

Meio: Correio da Manhã - Algarve

Jornalistas: Autor Desconhecido

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Espectáculos

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 03/10/2011

Meio: Correio da Manhã - Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Faro: Palestras no Museu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/10/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=20215&visual=8&id=0&print_article
=1

 

03-10-11
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 No ano em que se celebra o Centenário do Turismo em Portugal (1911-2011), o Município de

Faro/Museu Regional do Algarve tem vindo a desenvolver iniciativas integradas nas comemorações.

 

 Dando continuidade às comemorações, e no âmbito da dinamização da exposição Algarve: 100 Anos

de Institucionalização do Turismo, o Museu Regional do Algarve será palco do ciclo "Palestras no

Museu", nos dias 13 e 20 de Outubro e nos dias 10 e 17 de Novembro, às 17h00.

 

 Serão abordados temas como os "100 anos da institucionalização do turismo - um processo

museográfico", "O Museu Etnográfico no Estado Novo: relações com o Turismo", "100 anos de

imagens: O Turismo" e "Circuitos Turísticos: o papel do Museu".

 

 O ciclo "Palestras no Museu" é organizado pela Câmara Municipal de Faro em parceria com a

Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo e com o apoio da

CCDRAlgarve - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve.

 

 

Fortalecimento da Economia do Mar é tema de workshop
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/10/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51286&tnid=2

 

Economia

 

 O cluster do mar na região e as possibilidades de vir a ser dinamizado são as preocupações de um

workshop a realizar no dia 30 na CCDR

 

 O auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve) irá

acolher na próxima sexta-feira, dia 30 de setembro, um workshop intitulado Para o Fortalecimento da

Economia do Mar nas Regiões do Espaço Atlântico.

 

 O evento procurará debater limites e potencialidades para reforçar o cluster do mar na região e

dinamizar uma rede europeia de transferência de conhecimento neste domínio. Numa primeira parte

do workshop, Flávio Martins, vice-reitor da Universidade do Algarve e presidente da Comissão

Instaladora da Plataforma do Mar Algarve, irá dar a conhecer as ambições e a visão estratégica da

Plataforma, organização recentemente criada por um conjunto de entidades públicas e privadas para o

reforço do cluster do mar algarvio. Seguidamente, Hugo Pinto, membro da equipa do projecto

KIMERAA, vai apresentar os principais resultados e aprendizagem deste projeto até ? data.
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 O KIMERAA tem procurado reforçar mecanismos para a transferência de conhecimento entre

empresas e instituições científicas no cluster do mar. Os resultados incluem, entre outros, um estudo

comparativo inter-regional Maritime Clusters: Innovation Actors and Institutions in Atlantic Area, o

Directório do Mar, que identifica os principais actores em diferentes ramos da Economia do Mar, e a

estruturação da Rede Europeia de Transferência de Conhecimento no Espaço Atlântico, designada

ENKTAA - European Network of Knowledge Transfer in Atlantic ??rea.

 

 Uma segunda parte do workshop é constituída por dois debates orientados para o fortalecimento do

cluster do mar visando identificar objetivos, dimensões-problema e ações concretas para

implementação numa escala regional através da Plataforma Mar do Algarve ou através de redes

transnacionais como a ENKTAA. A participação no workshop é gratuita.

 

 O evento, co-organizado pela CCDR Algarve e pela Plataforma do Mar Algarve, com o apoio da PO

Algarve 21, realiza-se no âmbito do projeco europeu KIMERAA - Knowledge transfer to Improve

Marine Economy in Regions from the Atlantic ??rea, liderado pela Universidade do Algarve. O KIMERAA

é co-financiado pelo Programa Transnacional de Cooperação Europeia Espaço Atlântico através do

FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

 

 29 de Setembro de 2011 | 17:47

 

 

O interior que mexe

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 02/10/2011

Meio: Notícias Magazine

Jornalistas: Carla Amaro

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

UAlg acolhe 321 estudantes estrangeiros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/10/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51312

 

Educação
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 Este ano a Universidade do Algarve vai receber mais estudantes internacionais, não só no âmbito de

programas de mobilidade e de intercâmbio, mas também no âmbito de protocolos. No 1º semestre

são esperados cerca de 321 estudantes de 53 nacionalidades de todo o mundo, estimando-se, para o

2º semestre, mais meia centena

 

 Enquanto que o programa europeu Erasmus apresenta o maior número de estudantes em mobilidade

(160), o programa Erasmus Mundus apresenta maior diversidade de nacionalidades (38). De realçar o

aumento significativo (75 por cento) do número de estudantes no âmbito de protocolos, especialmente

com o Brasil.

 

 A nacionalidade mais representada é, como já vem sendo hábito, a espanhola, e depois a brasileira.

Seguem-se nacionalidades de outros países como a Polónia, a Roménia, a República Checa, a Moldávia

e a Ucrânia.

 

 Todos os estudantes internacionais estiveram envolvidos na Orientation week onde foram dadas

informações sobre a Universidade, as suas instalações e funcionamento, bem como aspetos relevantes

sobre Portugal, incluindo a sua história, língua, cultura e tradições. A semana terminou com um

passeio pela cidade velha de Faro, com o apoio da Câmara Municipal.

 

 Segundo a pró-reitora para as Relações Internacionais e Mobilidade Professora Teresa Borges, apesar

de a língua portuguesa poder ser considerada uma barreira, não podemos dizer que seja

intransponível. Saliente-se que a oferta de cursos internacionais, com ensino em inglês, tem vindo a

aumentar, como acontece com os programas de mestrado Erasmus Mundus.

 

 No entanto, a Universidade do Algarve está a lecionar, desde agosto, cursos intensivos de língua

portuguesa para estrangeiros, continuando depois com oferta de cursos semestrais, explica a mesma

fonte.

 

 Teresa Borges acrescenta ainda que depois de um semestre ou mesmo de um ano, não se espera que

os estudantes saibam falar português, mas sim que saibam o básico e fiquem, pelo menos, a

reconhecer a nossa língua.

 

 30 de Setembro de 2011 | 23:38
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Orquestra do Algarve abre 10ª Temporada no Cine-Teatro Louletano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/10/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://c.moreover.com/click/here.pl?z5269971024&z=1250249092

 

barlavento Ver Fotos  Orquestra do Algarve Outubro marca o arranque da 10ª Temporada da

Orquestra do Algarve, no Cine-Teatro Louletano, bem como a sua participação no programa das

Comemorações do dia 5 de Outubro no Palácio de Belém, em Lisboa. Além destes, a OA marcará

presença em Portimão e Albufeira em "Concertos para Famílias", e em Lagoa e na Universidade do

Algarve, no âmbito do Ciclo "Solistas da OA". Destaque ainda para o concerto de encerramento do

ciclo "Música nos Monumentos" na Igreja Matriz de Paderne. É já na próxima semana, no dia 4 de

outubro, que a Orquestra do Algarve inicia a temporada 2011/2012. No Cine-Teatro Louletano e sob a

direção musical de Cesário Costa, Principal Maestro Convidado da formação, os músicos executarão

obras de Nuno Côrte-Real, Richard Strauss e Georges Bizet. Pedro Ribeiro, 1º Oboé da Orquestra

Gulbenkian, acompanhará a OA. Este concerto tem o apoio do Cine-Teatro Louletano e o patrocínio da

Caixa Geral de Depósitos, Mecenas Extraordinário da OA. Com o ciclo "Concertos para Famílias", a OA

propõe levar a música às famílias de uma forma guiada, através de um concerto acompanhado de um

comentário explicativo pela musicóloga Vanda de Sá. Os dois primeiros, a realizar nos Auditórios

Municipais de Portimão e Albufeira, 15 e 16 de outubro, respetivamente, são dirigidos por John Avery,

maestro associado da OA, na presente temporada. Nos dias 21 e 26, no Auditório Municipal de Lagoa

e na Universidade do Algarve, respetivamente, alguns músicos da OA apresentam-se em concerto

como solistas, tendo assim oportunidade de promover o seu valor artístico. O programa inteiramente

dedicado a Vivaldi é interpretado pelos violinistas Laurentiu Simões, Emil Chitakov, Helena Duarte e

Krassimir Dzahambazov que terá simultaneamente o papel de maestro neste concerto. Dirigida pelo

seu maestro titular, Pedro Neves, a OA vai estar no último fim de semana do mês, a 29 e a 30, na

Igreja do Carmo de Tavira e na Igreja Matriz de Paderne, respetivamente. Em Paderne, o público

assistirá ao encerramento do Ciclo "Música nos Monumentos", uma coprodução entre a OA e a Direção

Regional de Cultura do Algarve, contando com a Caixa Geral de Depósitos como Mecenas

Extraordinário e com o Crédito Agrícola e a STAP - Reparação, Consolidação e Modificação de

Estruturas, SA como Apoios
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UAlg: Caloiros aumentam procura de arrendamentos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/10/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=47650

 

01-10-2011 9:00:00

 

 Desde o início desta semana que o ambiente na cidade de Faro está diferente. Principalmente à noite,

a zona dos bares ganhou nova vida, com muita juventude na rua. Mercado de alugueres dispara.

 

 É o regresso dos cerca de 9 000 jovens que frequentam a Universidade do Algarve (UAlg), entre os

quais 1 140 caloiros. Nas grandes superfícies, nas montras das lojas e em locais estratégicos nos dois

pólos universitários (Penha e Gambelas), multiplicam-se os anúncios com ofertas de alugueres de

habitação.

 

 Há preços para todos os gostos, desde o simples quarto, entre os 150 e os 250 euros, até aos

apartamentos, entre 350 e 500 euros. Tudo depende da localização, da antiguidade do prédio e da

privacidade oferecida (há senhorios que controlam as horas de entrada, nunca depois da meia-noite, a

água gasta no banho e que proíbem as visitas de indivíduos de outro sexo).

 

 Apartamentos novos, outros em estado algo duvidoso, quartos em casas particulares, há de tudo,

dependendo do gosto, e, principalmente, da bolsas dos encarregados de educação.

 

 Ana Patrícia Cabrita, 18 anos, aluna do curso de Ciências da Educação e da Formação, residente em

Albufeira, recorreu às novas tecnologias e resolveu o problema do alojamento.

 

 "Vi na Internet umT3, mesmo em frente ao pólo das Gambelas, fui lá, gostei e fiquei", explica a

jovem algarvia, que vai pagar 200 euros (água e lua à parte) para ter direito a um quarto só para si,

num apartamento cheio de estudantes, que ainda não conhece, mas com quem "espera dar-se bem e

até arranjar novas amizades".

 

 Já Sandra Neto, 19 anos, caloira do curso de Dietética e Nutrição, residente em Tavira, optou por se

inscrever nos Serviços Sociais da Ualg e espera uma vaga.

 

 "Como não conhecia ninguém que tivesse um quarto vago, resolvi recorrer aos Serviços Sociais.
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Ainda não sei se há vaga, nem quanto vou pagar", referiu a jovem.

 

 De Portimão, vieram as amigas Ana André, aluna de Ciências Biomédicas, e Daniela Gabriel, de

Farmácia, ambas com 18 anos, que vão partilhar um apartamento, no Montenegro, perto do pólo de

Gambelas.

 

 "Viemos há já um mês e alugámos este apartamento por 375 euros. Teremos de pagar água e luz à

parte, bem como o passe do autocarro para nos deslocarmos para a Universidade e para a cidade",

afirma Ana Salvador, desgostosa por não ter conseguido entrar em Medicina, a sua grande vocação,

enquanto espera, numa longa fila, a sua vez de tratar da papelada com vista à formalização da sua

inscrição na Universidade do Algarve.
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Maria Veleda: 140 anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/10/2011

Meio: Máxima Online

URL: http://www.maxima.xl.pt/ModaArtigoSimples/tabid/306/itemId/4992/Default.aspx

 

// //

 Maria Veleda: 140 anos 30-09-2011 11:33:33

 Tweet

 Uma das pioneiras da luta pelos direitos jurídicos, civis e políticos das mulheres, e grande defensora

dos ideais da liberdade, igualdade e democracia, Maria Veleda é agora homenageada pela Biblioteca

da Universidade do Algarve. Trata-se de uma Mostra Filatélica Comemorativa dos 140 anos do seu

nascimento. Natural de Faro , Veleda destacou-se como escritora, professora, feminista, republicana e

livre-pensadora.

 Ainda no século XIX, Maria Veleda foi. Valerá a pena, por isso, conhecer um pouco mais a fundo a

firmeza desta mulher.

 

 

Alunos farenses reeleitos na FADU

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 30/09/2011

Meio: Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Caloiros da UAlg são receita para senhorios

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 30/09/2011

Meio: Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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Troféus Reitor da UALg com início em Outubro

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 30/09/2011

Meio: Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Ostreopsis

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 30/09/2011

Meio: Algarve

Jornalistas: José Mendes Bota

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Aulas abertas com elevada participação

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 30/09/2011

Meio: Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Faro recebe seminário «Comunicar em tempos de crise»

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 30/09/2011

Meio: Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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Parabéns AAUALG!

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 30/09/2011

Meio: Algarve

Jornalistas: Guilherme Portada

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Orquestra do Algarve abre 10Âª Temporada no Cine-Teatro Louletano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/09/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51326

 

Cultura

 

 Orquestra do Algarve

 

 Outubro marca o arranque da 10ª Temporada da Orquestra do Algarve, no Cine-Teatro Louletano,

bem como a sua participação no programa das Comemorações do dia 5 de Outubro no Palácio de

Belém, em Lisboa. Além destes, a OA marcará presença em Portimão e Albufeira em "Concertos para

Famílias??, e em Lagoa e na Universidade do Algarve, no âmbito do Ciclo "Solistas da OA??.

 

 Destaque ainda para o concerto de encerramento do ciclo "Música nos Monumentos?? na Igreja Matriz

de Paderne.

 

 É já na próxima semana, no dia 4 de outubro, que a Orquestra do Algarve inicia a temporada

2011/2012. No Cine-Teatro Louletano e sob a direção musical de Cesário Costa, Principal Maestro

Convidado da formação, os músicos executarão obras de Nuno Côrte-Real, Richard Strauss e Georges

Bizet. Pedro Ribeiro, 1º Oboé da Orquestra Gulbenkian, acompanhará a OA. Este concerto tem o apoio

do Cine-Teatro Louletano e o patrocínio da Caixa Geral de Depósitos, Mecenas Extraordinário da OA.

 

 Com o ciclo "Concertos para Famílias??, a OA propõe levar a música ? s famílias de uma forma

guiada, através de um concerto acompanhado de um comentário explicativo pela musicóloga Vanda

de Sá. Os dois primeiros, a realizar nos Auditórios Municipais de Portimão e Albufeira, 15 e 16 de
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outubro, respetivamente, são dirigidos por John Avery, maestro associado da OA, na presente

temporada.

 

 Nos dias 21 e 26, no Auditório Municipal de Lagoa e na Universidade do Algarve, respetivamente,

alguns músicos da OA apresentam-se em concerto como solistas, tendo assim oportunidade de

promover o seu valor artístico. O programa inteiramente dedicado a Vivaldi é interpretado pelos

violinistas Laurentiu Simões, Emil Chitakov, Helena Duarte e Krassimir Dzahambazov que terá

simultaneamente o papel de maestro neste concerto.

 

 Dirigida pelo seu maestro titular, Pedro Neves, a OA vai estar no último fim de semana do mês, a 29

e a 30, na Igreja do Carmo de Tavira e na Igreja Matriz de Paderne, respetivamente. Em Paderne, o

público assistirá ao encerramento do Ciclo "Música nos Monumentos??, uma coprodução entre a OA e

a Direção Regional de Cultura do Algarve, contando com a Caixa Geral de Depósitos como Mecenas

Extraordinário e com o Crédito Agrícola e a STAP - Reparação, Consolidação e Modificação de

Estruturas, SA como Apoios.

 

 30 de Setembro de 2011 | 09:15

 

 barlavento

 

 

ECCIXII Encheu o Algarve de Criatividade
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/09/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51318

 

Cultura

 

 12ª Conferência de Criatividade e Inovação terminou com resultados muito positivos

 

 Entre os passados dias 14 e 17 de Setembro, o Algarve foi palco da 12ª ECCI (Conferência europeia

de criatividade e inovação), que percorreu locais tão variados da região como o Teatro das Figuras, a

Aldeia da Tôr, o Museu do Traje de São Brás de Alportel, a Alcaidaria do Castelo de Loulé, o Museu de

Faro, a Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve, entre outros pontos do concelho de Faro

e Loulé.

 

 Foram 30 Workshops, 15 conferências e 3 painéis temáticos orientados por alguns dos maiores

especialistas mundiais das temáticas da criatividade e da inovação, oriundos de paragens tão diversas
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como o Chipre, Arábia Saudita, Holanda, Brasil, Palestina, Bélgica, Japão ou ??frica do sul, entre

tantos outros países.

 

 Mas este evento, dedicado ? criatividade, integrou ainda no seu programa diversas atividades abertas

ao público em geral. A começar pelo espetáculo de abertura, na manhã de dia 14, que consistiu numa

experiencia colaborativa, em que toda a audiência foi chamada a participar, simulando a interpretação

da ária Va pensiero (Coro dos Escravos), da ópera Nabucco, de Verdi, numa performance dirigida com

talento e boa disposição pelo músico e compositor Carlos Mendes. Passando pela Festa de Aldeia, que

decorreu na Tôr, nessa mesma noite e onde não faltaram representações teatrais pela companhia "Ao

Luar??, jogos tradicionais, baile, mostra de artesanato e o melhor dos sabores algarvios, tudo ao som

de muita e boa música interpretada por nomes como Ismael Abujarad, 2nd Adolescence e Carlos

Mendes. No final, a companhia de dança Pálinka, pos toda a gente a dançar.

 

 Já na noite de dia 15, foi a vez dos espaços VisualForma e Direcção Regional de Educação, em Faro,

receberem os "Nite Flights??, pequenos workshops que, de modo informal e muito divertido, puseram

? prova a criatividade de cada um. A noite acabou no Fórum Algarve com a atuação da banda Balula

Cid & Friends.

 

 Sexta-feira, foi dia da cerimónia de encerramento da conferência, cujo ponto alto foi a homenagem a

Mihaly Csikszentmihalyi, figura ímpar da psicologia mundial, reconhecido pelo seu importante trabalho

no campo da psicologia positiva e da criatividade, e pela criação do conceito de "Flow?? e, no sábado,

ainda houve tempo ainda para alguns workshops pós conferência.

 

 Com uma excelente adesão do público, a ECCI XII assumiu-se não apenas como um espaço propício

ao desenvolvimento da criatividade, mas também como um importante lugar de discussão de ideias e

metodologias e, sobretudo, como um ponto de confluência de culturas, ingredientes que fizeram desta

conferência um evento de características únicas na região.

 

 30 de Setembro de 2011 | 09:16

 

 barlavento

 

 

Mostra Filatélica comemora 140 anos do nascimento de Maria Veleda
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/09/2011

Meio: Jornal Hardmúsica.pt

URL: http://www.hardmusica.pt/noticia_detalhe.php?cd_noticia=10060
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A Mostra Filatélica Comemorativa dos 140 anos do Nascimento de Maria Veleda abre ao público no

sábado, dia 01 de Outubro, às 16:00 na Biblioteca da Universidade do Algarve, no Campus de

Gambelas.

 

 Neste dia os Correios e Telecomunicações de Portugal (CTT) apresentação um carimbo comemorativo.

 

 "Maria Veleda - pseudónimo Maria Carolina Frederico Crispin, nasceu em Faro, a 26 de Fevereiro de

1871. Destacou-se como escritora, professora, feminista, republicana e livre-pensadora. Defendeu os

ideais da liberdade, igualdade e democracia e desenvolveu intensa ação política a favor da

implantação e consolidação da República", esclarece uma nota da universidade.

 

 Maria Veleda, afirma a mesma nota, "foi pioneira da luta pelos direitos jurídicos, civis e políticos das

mulheres e desenvolveu uma constante atividade como educadora e pedagoga".

 

 "É uma das mais notáveis mulheres farenses de todos os tempos", remata a universidade algarvia.

 

 (AC)

 

 

Cabo Verde

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 30/09/2011

Meio: Correio da Manhã - Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Economia discutida

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 30/09/2011

Meio: Correio da Manhã - Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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Faro: CIVIS promove debate sobre papel das freguesias no séc. XXI
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/09/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=120452

 

A CIVIS - Associação para o Aprofundamento da Cidadania promove hoje, sexta feira, 30, pelas 21:30

horas, na biblioteca municipal de Faro, um debate subordinado ao tema O papel das freguesias no

séc.XXI e o novo mapa político-administrativo.

 

 O debate contará com as presenças do presidente da junta de freguesia da Sé e membro do conselho

diretivo da Associação Nacional de Freguesias, Joaquim Teixeira, do presidente da junta de freguesia

de São Pedro, Vítor Lourenço, do ex-reitor da Universidade do Algarve e ex-secretário de Estado do

Desenvolvimento Regional, Adriano Pimpão, e da professora universitária Eugénia Castela.

 

 "No atual quadro de restrição orçamental, impõe-se saber que papel devem assumir as freguesias

perante os cidadãos? Que competências devem assumir num quadro de proximidade? Que critérios

devem estar subjacentes ao mapa político-administrativo que será implementado?", serão algumas

das questões em cima da mesa.

 

 Redacção/RS

 

 08:15 sexta-feira, 30 setembro 2011

 

 

Docente da UAlg participa em conferência organizada pela União Europeia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/09/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=120450

 

O docente Manuel Célio Conceição, coordenador do Centro de Estudos em Ciências da Linguagem da

Universidade do Algarve, esteve presente na conferência Multilingual Competences for Professional

and Social Success in Europe, realizada em Varsóvia (Polónia).

 

 Este evento visõu realçar o valor das línguas e das competências linguísticas para o exercício

profissional e para construção europeia. Segundo Manuel Célio Conceição, "sem diversidade linguística

não há mobilidade, não existem relações com outros países, não há liberdade".
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 A solução preconizada por alguns, que dizem que basta saber inglês, é, na sua opinião, "claramente

inútil e desajustada da realidade, pois a língua é o lugar por excelência do exercício da cidadania e só

produzimos conhecimento com a/na língua que conhecemos bem".

 

 A União Europeia está a lançar vários programas de promoção do multilinguismo e com esta

conferência pretendeu dar a conhecer publicamente a relevância que se atribui a esta temática.

 

 O docente da UAlg foi convidado para participar na sessão relativa à formação linguística no ensino

superior, focando o papel da consciência da interculturalidade no sucesso académico e profissional dos

alunos do ensino superior, tendo por base dados de projetos que coordenou.

 

 "Fizemos vários inquéritos em toda a Europa acerca das competências que se espera que tenham os

licenciados. Num dos estudos foram contactados alguns milhares de alunos recém-formados e

algumas centenas de instituições empregadoras", explica o docente.

 

 As respostas apontam sempre, como competências "muito importantes" (sempre nas cinco primeiras,

num conjunto de 30 sugeridas), o domínio de mais de uma língua estrangeira, a competência

intercultural e a capacidade de trabalhar em contextos culturais diferenciados.

 

 Redacção/RS

 

 07:49 sexta-feira, 30 setembro 2011

 

 

Secretário de Estado dos Recursos Marinhos de Cabo Verde visitou a UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/09/2011

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=47382215d49d656d1dc0d8f008f566c5

 

Tavira, 30 Set (Rádio Horizonte Algarve)

 

 O Secretário de Estado dos Recursos Marinhos da República de Cabo Verde, Adalberto Vieira, visitou

ontem a Universidade do Algarve (UAlg).

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve
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 A visita contemplou uma reunião com a equipa reitoral, onde foram acordadas duas áreas de

colaboração entre o Estado de Cabo Verde e a Universidade do Algarve.

 

 

Autarquias e associações celebram Dia Internacional do Idoso
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/09/2011

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=0b0ee8b71cee482463da696285a4def0

 

Tavira, 30 Set (Rádio Horizonte Algarve)

 

 Faro, Tavira e Associação ncora; três formas de comemorar o Dia do Idoso.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve FARO

 

 

À semelhança de anos anteriores, o Município de Faro através do Departamento de Acção Social e

Educação - Divisão de Acção Social, em co-organização com a Cruz Vermelha Portuguesa , Delegação

de Faro, juntam-se para organizar a comemoração de mais um Dia Internacional do Idoso.

 

A Comemoração do Dia Internacional do Idoso 2011, decorrerá amanhã, dia 01 de Outubro pelas 14

horas, no Estádio Algarve. A tarde de convívio é composta pelas diversas actividades:

 

Rastreio de Tensão Arterial e Glicemia; Mini-caminhada  A Passo Firme Contra o Parkinson (APDPK) ;

Jogos Lúdicos; Espaço de Exposições; Aulas de Motricidade e Actividades de Promoção Intergeracional

com Instrumentos de Percussão; Momentos de Convívio, culminando com uma Coreografia entre

todos os participantes e largada de balões.

 

Este programa tem como objectivo promover o exercício físico moderado e adaptado a esta

população, bem como, a adopção de hábitos de vida saudáveis, fomentando o contacto com a

natureza.

 

Durante a tarde do dia 01 de Outubro, algumas dezenas de Voluntários, disponibilizam o seu tempo e

o seu saber a cerca de 500 seniores do Concelho de Faro e Loulé, provenientes de diversas

Instituições Sociais dedicadas a este público-alvo em particular.

 

A organização desta iniciativa conta com o apoio das seguintes Entidades Parceiras: Estádio Algarve;
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Universidade do Algarve; ARPI - Associação de Reformados e Pensionistas e Idosos; Fundação António

Aleixo; APDPK - Delegação do Sotavento Algarvio da Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson;

Ginásios My Center e Eddie's Place.

 

 

 

TAVIRA

 

Como forma de assinalar o Dia do Idoso (01 de Outubro), a Câmara Municipal de Tavira, em parceria

com a Âncora , Associação Centro Comunitário de Santa Luzia e o Centro de Saúde de Tavira,

promove um conjunto de actividades dedicado à população sénior do concelho, nos dias 01 e 03 de

Outubro.

 

No dia 01 realiza-se, pelas 10h00, com partida na Praça da República, uma caminhada pela saúde, nas

margens do rio Gilão. Decorre, paralelamente, no Jardim do Coreto, entre as 09h30 e as 12h00,

diversos rastreios clínicos: diabetes, hipertensão arterial, obesidade e ainda despistes cognitivos.

 

No dia 03 de Outubro, a partir das 14h30, tem lugar, no Mercado da Ribeira, as sessões de convívio

sénior, onde se destacam a animação musical e o concurso de aventais promovido pelas instituições

sociais do concelho.

 

Estão representadas nesta celebração diversas entidades designadamente: Centro Social Nossa

Senhora das Dores (Santa Catarina), Lar de Santa Maria, Centro Social de Santo Estêvão, Santa Casa

da Misericórdia de Tavira, Casa do Povo da Luz de Tavira, Centro Paroquial de Cachopo, Cruz

Vermelha Portuguesa , Delegação de Tavira, Unidade Cuidados Continuados de Longa Duração de

Santa Catarina da Fonte do Bispo, Unidade Cuidados Continuados de Curta Duração de Tavira, Banco

de Voluntariado de Tavira, Santa Casa da Misericórdia de Moncarapacho, Centro Social Nossa do

Carmo da Fuzeta e Centro Comunitário de Monte Gordo , Casa do Avô.

 

 

 

ASSOCIAÇÃO ÂNCORA

 

A propósito das comemorações do Dia do Idoso, 1 de Outubro, a Âncora preparou um programa de

actividades, designado "Por uma melhor idade", a realizar durante todo o mês de Outubro.

 

Para já destacamos o programa da V Semana Sénior (de 1 a 7 de Outubro), o Seminário "Envelhecer

com Doença Neurológica: Prevenir e Intervir", a realizar na Âncora, no dia 8 de Outubro (poderá

consultar o cartaz na nossa página do facebook e em www.associacaoancora.blogspot.com) e o ciclo

de Workshops para Técnicos. Em breve estarão também disponíveis os cartazes de divulgação.
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V Semana Sénior:

 

Dia 1 de Outubro:

 

- 9.30h - Caminhada pela saúde com ponto de encontro na Praça da Ribeira (uma organização da

Âncora e da Câmara Municipal de Tavira);

 

- 9h - 12h - Rastreios Clínicos e Cognitivos, no Jardim do Coreto (uma organização da Âncora e da

Câmara Municipal de Tavira);

 

- 14.30h - Actuação Feminis Tuna, na Âncora.

 

Dia 3 de Outubro:

 

- 10h - Workshop de Estimulação dos Sentidos através da Biodanza, na Âncora;

 

- 14.30h - Baile com Concurso de Aventais, na Praça Velha (uma organização da Âncora e da Câmara

Municipal de Tavira).

 

Dia 4 de Outubro:

 

- 10h - Torneio de Jogos Tradicionais, no Jardim Público de Santa Luzia;

 

- 14h - Sessão de fotografias "Instantes Maduros" de autoria de Paula Ferro, na Âncora;

 

- 15h - Mostra de Teatro da Oficina de Expressão Dramática, na Âncora.

 

Dia 5 de Outubro:

 

- Passeio a Mafra (mediante inscrição prévia até o final do dia de 2ª-feira, 26/9/2011)

 

Dia 6 de Outubro:

 

- 10h - Túnel dos Anjos, no Jardim Público de Santa Luzia;

 

- 14.30h - Encontro de Gupos Corais, na Âncora.

 

Dia 7 de Outubro:
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- 10h - Workshop de Yoga do Riso, na Âncora;

 

- 14.30h - Atelier Intergeracional de Pintura em Tela, na Baixa-mar de Santa Luzia.

 

 

Ciclo de Workshop's para Técnicos:

 

7/10/2011

 

Voluntariado Sénior: Uma porta aberta

 

Formador: Edmar da Silva (assistente social e coordenador Banco de Volntariado Sénior da Âncoa)

 

Local: Biblioteca Municipal Álvaro de Campos

 

Horário: 9h - 13h

 

14/10/2011

 

Animação de Idosos: Possibilidades...

 

Formador: Luísa Gomes (Directora Técnica Âncora Sénior)

 

Local: Âncora

 

Horário: 9h - 13h

 

22/10/2011

 

Psicopatologia no Idoso

 

Formador: Hélder Chambel (psicólogo Clínico)

 

Local: Âncora

 

Horário: 9h - 13h

 

28/10
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Demências: Formas de Intervir

 

Formador: Marta Camacho Gonçalves ( neuropsicológica)

 

Local: ÂncoraHorário: 9h , 13h

 

 

 

Ademar Dias

 

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

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

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

António.

 

 

Gramofone

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 29/09/2011

Meio: Barlavento

 

g r a m o f o n e g  Comissão de apoio O Partido Socialista em Lagos está mais dividido do que  nunca.

A antiga vicepresidente Joaquina Matos afastouse do cargo porque já não suportava tanta intriga

política, mas vai mesmo ter que voltar à Câmara para acalmar  as hostilidades. Está a ser criada uma

comissão de militantes-bons destinada a convencer Joaquina Matos a regressar em força e preparar a

sua candidatura à presidência da Câmara.   Paulo Morgado e Carlos Albuquerque, os dois promissores

candidatos, fazem contra vapor, mas na velocidade que o comboio já desliza ou apanham a carruagem

 ou ficam no apeadeiro. O antigo preasidente da Câmara José Alberto Baptista já terá manifestado

apoio à vereadora, mas com a condição de ele ser o cabeça de lista  à Assembleia Municipal e não

deixar de fora Carlos Albuquerque.

O general A nomeação de Martins dos Santos para a Administração Regional de Saúde (ARS) está a

tornar-se um parto  muito difícil. Dentro do PSD, no sector da Saúde, surgiram vozes críticas por

entenderem que o cirurgião não é  capaz de conduzir a operação financeira que o Governo  quer, para

pôr os hospitais a gastar menos.

Severino Carreira é o «general» que está a traçar a tática de combate ao lóbi dos negócios da saúde.

Os encontros, para aquilo a que chamam de revolução tranquila,  sucedem-se uma vez por semana, à

quinta-feira, na hora  do almoço, com um grupo de antigos administradores e  diretores de serviçso da

Saúde. Para hoje, quinta-feira,  está agendado a criação de um Núcleo de Saúde do PSD,  com

Severino à cabeça, que vai pedir contas a Luís Gomes, caso contrário ameaçam fazer chegar às
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instâncias  da inspeção da saúde dossiês que dizem ser comprometedores para muito boa gente.

O polvo A Universidade do Algarve já oferece cursos a preços de  saldo. O reitor, para atrair alunos,

veio dizer que tem as  propinas mais baratas do país e imediatamente os adversários de João

Guerreiro pensaram que este é o primeiro  passo para acabar com a instituição.

O acordo de Bolonha propunha juntar a Universidade do Algarve à de Évora, com sede no Alentejo e

agora a  troika vai mais longe – propõe a criação da Grande Universidade do Sul a partir do Campus

da Caparica pertencente à Universidade Nova. A saída da crise passa pelo  convite a João Guerreiro

para ocupar um cargo na Europa, com a condição de se inscrever no PSD. O Presidente da República

Cavaco Silva, a quem foi colocado o cenário, apadrinha a estratégia desde que ele descubra um  polvo

capaz de adivinhar se Passos Coelho daqui por  um ano continua como primeiro ministro.

Veia contestatária Mendes Bota resfriou a sua veia contestatária, já não vai aparecer em

manifestações contra as portagens e só o ouvirão falar de assuntos de caráter geral – a luta contra a

violência doméstica, a defesa do pardal do mato e a elevação da sardinha albardada como património

gastronómico do Algarve.  O silêncio de Mendes Bota tem um preço e já foi apresentada a fatura – vai

integrar a lista do PSD ao Parlamento Europeu e em lugar elegível.  O deputado algarvio não está

disposto a deixar os créditos polítcos obtidos na região por mãos alheias, quer manter Luís Gomes

debaixo de olho  e continua a ser a «última palavra» na Concelhia de Loulé. Para concretizar  o plano

na sua terra natal vai convidar Joaquim Guerreiro para seu assessor  em Estrasburgo e mais dois

amigos para o apoio ao gabinete do Parlamento  Europeu no Algarve. Quem parece estar a ficar fora

das graças de São  Sebastião é Horácio Piedade, o homem forte da Concelhia de Loulé,  que parece

não estar disposto a ser  toda a vida carregador  de pianos.

Vaga  de fundo A vaga de fundo para que Jamila Madeira se candidate  à liderança da Federação  do

PS Algarve está a avançar. A ex-eurodeputada  foi afastada do Parlamento nas últimas legislativas,

reiniciou o percurso política a partir do Algarve, seguindo o princípio de que os prédios altos sem

alicerces caem com o primeiro  vendaval.

Jamila Madeira foi uma árvore que nasceu na política logo a florir, e, agora, no partido dizem que é

tempo de mostrar que tem  capacidade de liderança. A renovação dentro do PS passa pelo antigo

presidente da  Câmara de Loulé Vítor Aleixo, que se  afastou da política, mas já começou a  mexer-se

a nível concelhio e parece  que irá ser a partir das terras louletanas que os socialistas da era  pós-

Sócrates se pretendem renovar. Aliás, Rui Lourenço, ainda  presidente da ARS, também  está no

terreno mas apenas  está disposto a fazer equipa  com Jamila Madeira.

Brilharete Aqueles que diziam que o Algarve precisava de  um Alberto João Jardim para se impor a

Lisboa,  ficaram mudos quando ouviram falar da dívida da Madeira. Por cá temos muitos candidatos  a

quererem imitar Jardim, mas não têm coragem de chamar «cubanos» a quem detém o poder central.

Com água benta e pó de arroz Isabel Soares é capaz de vir a fazer um brilharete e será  ela, após as

eleições da Madeira, quem convidará Alberto João a discursar no castelo de Silves.  Ele só não é rei

porque não temos monarquia,  mas é presidente de uma região da República  que produz bananas.

Ora Silves diz ser a capital  da laranja, logo, também por aqui podíamos ter  uma rainha do laranjal.

Isabel Soares ainda está  à espera que se lembrem dela para um cargo regional, nem que seja

daqueles que vão ser extintos até ao final do ano.

Página 21



A22

Pré-candidato Quarteira, como não pode alcançar  o seu sonho de ser concelho, decidiu  inverter o

rumo da história e parte à  conquista de Loulé Concelho. Mário Botelho, líder do Núcleo do PSD  de

Quarteira, distribuiu uma circular a todos os militantes onde se assume como pré-candidato à

presidência da Câmara. Para já, o Núcleo do  PSD de Quarteira tem tantos militantes como o restante

concelho, daí requerer a promoção a Secção para que  não ande a pedir batatinhas a Loulé.  Como

não pode haver duas Secções no  mesmo concelho, resta saber qual será  a que vai prevalecer.  Uma

coisa é certa, na próxima lista à  Câmara, o número dois do executivo é  forçosamente uma figura de

Quarteira.  Quem pode safar este conflito é Seruca  Emídio que foi médico em Quarteira,  mentém

grandes afinidades com a comunidade piscatória e tem passaporte  de dupla nacionalidade concelhia.

 

 

Lagos

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 29/09/2011

Meio: Barlavento

 

Coros.

Sábado, dia 1, às 21h30, no  Centro Cultural, concerto comemorativo do Dia Mundial  da Música pelo

Coro Infanto-Juvenil de Lagos e o Grupo Coral de Lagos. Entrada: 3  euros.

Música.

Domingo, dia 2, às 21h30, no  Centro Cultural, concerto comemorativo do Dia Mundial  da Música pela

Sociedade Filarmónica Lacobrigense 1º de  Maio. Entrada: 5 euros.

Conversa.

Sábado, dia 1, às 15h30, no  Centro de Ciência Viva, conversa sobre «Ervas matinhas:  biologia,

ecologia e monitorização», com João Silva, investigadora auxiliar na Universidade do Algarve.

Feirinha.

Sábado, dia 1, às 14h00, na Biblioteca Municipal, feirinha de  colecionáveis onde se vende,  compra e

troca tudo o que é colecionável.

Velharias.

Domingo, dia 2, às 7h00, no  parque de estacionamento do  complexo desportivo, realizase mais uma

feira de velharias.

Espetáculo.

Sábado, dia 1, às 11h00, na  Igreja de Santa Maria, atuação  do grupo «The Sheldon Singers». No

domingo, dia 2, às  18h00, na Igreja da Praia da  Luz. Entrada: 10 euros.  Exposição.

Patente até 8 de outubro, no  Centro Cultural, a exposição  de desenhos e esculturas intitulada «Fora

de Escala», da autoria de Manuel Baptista.

Coletiva.

Até ao dia 30 de setembro, no  antigo Posto do Turismo, no  Largo Marquês de Pombal, exposição

«Fish & Ships - Cães e  Gatos», da autoria de Ana Rijo  e Jorg Werner.
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Lagos Câmara - 282780900 GNR - 282770010 PSP - 282762930 Bombeiros - 282770790 Centro

Saúde - 282780000 Hospital - 282770100 Pol. Marítima - 282762826 Capitania - 282762826

 

 

Receção ao caloiro promete, em Portimão...

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 29/09/2011

Meio: Barlavento

 

A população estudantil universitária da cidade do Arade ronda os 1.300 alunos, um  número ainda

longe do ideal,  mas já alguma expressão. O  ISMAT lidera com cerca de  750, contribuindo a UALG

com mais de meio milhar.  No corrente ano letivo, os  dois estabelecimentos de ensino superior irão

dar as boas  vindas a 300 novos alunos e  a AAISMAT organiza a festa,  com a participação do pólo da

UALG, que aceitou o convite  recebido.  O «barlavento» foi ouvir  o presidente da AAISMAT,  Filipe

Santos, e um dos seus  colaboradores na realização  do evento, Marco Sequeira.  E ficámos a saber

que o evento decorre durante 3 noites,  Receção ao caloiro promete, em Portimão...

Os caloiros que  se cuidem  com a bebida,  pois nunca se  sabe quando  terão de puxar  pelo coiro

Também os universitários da  capital algarvia deram início esta segunda-feira à tradicional festa de

receção ao  caloiro, que decorre este ano  nas piscinas municipais de  ...Faro, o desfile dos caloiros  é

o mais aguardado! Faro, numa organização da  Associação Académica da  Universidade do Algarve

(AAUALG).  O desfile do caloiro, um  dos momentos mais aguardagrama prossegue com um festival de

tunas, em que se exibirão a Real Tuna Infantina,  a Feminis Fervents e a Versus Tuna, para além do

DJ  Klyn.

Amanhã, sexta-feira, será  a vez da atuação dos Íris e DJ  Christian F.

A próxima semana será  preenchida com o seguinte  programa: 2ª Feira – 03/10/2011 João Kowac e

DJ Hugh  XDupe 3ª Feira – 04/10/2011 Desfile do Caloiro (14h);  à noite, Rouxinol Faducho e  DJ Mike

Fuentez 4ª Feira – 05/10/2011 Iran Costa e DJ Sonicblast 5ª Feira – 06/10/2011 DJ Daniel Dj e Crazy

White Boy Os festejos encerram na  sexta-feira, dia 7, com uma  Monumental Serenata de  Abertura

do Ano Letivo, na  Sé de Faro, às 23h59.

dos pela população da cidade, terá lugar no dia 4 de Outubro, com início às 14h00, a  partir do

Complexo Universitário da Penha.

Esta quinta-feira o procom animação variada, instalando o quartel-general no  Largo de S. José, junto

à ponte rodoviária (ponte velha).  No último dia, haverá um  «kascus Tascas», uma espécie de rallye

paper a pé, com  paragem para abastecimento  em diversas tascas e bares da  zona antiga da cidade.

Mas os  caloiros que se cuidem com  a bebida, pois nunca se sabe  quando terão de puxar pelo  coiro.

É o aviso que lhes deixa  o «barlavento» e nós sabemos  algo que eles não sabem.

O programa completo é o  seguinte: 2ª Feira – 03/10/2011 Música a cargo  do Master_Gameover Aka

Fábio Borralho – DJ  and Drum Set 3ª Feira – 04/10/2011 Música a cargo do DJ  MScool Baile com

«Nunes e Soraia Guerreiro» 5ª Feira – 06/10/2011 Música a cargo do DJ  Wanted e Nelson Vaz aka DJ
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Sweet Kaskus Tascas Entrada livre

 

 

Fortalecimento da Economia do Mar é tema de workshop

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 29/09/2011

Meio: Barlavento

 

O auditório da Comissão de  Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve  (CCDR Algarve) irá

acolher  na próxima sexta-feira, dia 30  de setembro, um workshop  intitulado «Para o Fortalecimento

da Economia do Mar  nas Regiões do Espaço Atlântico».  O evento procurará debater limites e

potencialidades  para reforçar o cluster do mar  na região e dinamizar uma  rede europeia de

transferência de conhecimento neste domínio. Numa primeira parte do workshop, Flávio  Martins,

vice-reitor da Universidade do Algarve e presidente da Comissão Instaladora da Plataforma do Mar

Algarve, irá dar a conhecer as  ambições e a visão estratégica  da Plataforma, organização

recentemente criada por um  conjunto de entidades públicas e privadas para o reforço  do cluster do

mar algarvio.  Fortalecimento da Economia do Mar é tema de workshop O cluster do mar  na região e

as  possibilidades de vir  a ser dinamizado  são as preocupações  de um workshop  a realizar  no dia

30 na CCDR Seguidamente, Hugo Pinto,  membro da equipa do projecto KIMERAA, vai apresentar os

principais resultados e  aprendizagem deste projeto  até à data.  O KIMERAA tem procurado reforçar

mecanismos  para a transferência de conhecimento entre empresas  e instituições científicas no

cluster do mar.  Os resultados incluem,  entre outros, um estudo comparativo inter-regional «Maritime

Clusters: Innovation Actors and Institutions  in Atlantic Area», o Directório do Mar, que identifica  os

principais actores em diferentes ramos da Economia  do Mar, e a estruturação da  Rede Europeia de

Transferência de Conhecimento no  Espaço Atlântico,  designada  ENKTAA – European Network of

Knowledge Transfer in Atlantic Área.  Uma segunda parte do  workshop é constituída por  dois debates

orientados para  o fortalecimento do cluster  do mar visando identificar  objetivos, dimensões-

problema e ações concretas para implementação numa escala regional através da Plataforma  Mar do

Algarve ou através de  redes transnacionais como a  ENKTAA. A participação no  workshop é gratuita.

O evento, co-organizado pela CCDR Algarve e pela  Plataforma do Mar Algarve,  com o apoio da PO

Algarve 21, realiza-se no âmbito  do projecto europeu KIMERAA – Knowledge transfer  to Improve

Marine Economy  in Regions from the Atlantic Área, liderado pela Universidade do Algarve. O KIMERAA

é co-financiado pelo  Programa Transnacional de  Cooperação Europeia Espaço  Atlântico através do

FEDER  - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
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Eventos

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 29/09/2011

Meio: Jornal do Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Elevar a cultura algarvia a novo patamar inspira livro

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 29/09/2011

Meio: Jornal do Algarve

Jornalistas: Sofia Cavaco Silva

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Orquestra do Algarve começa temporada 2011/2012 no Palácio de Belém

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 29/09/2011

Meio: Jornal do Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Íris vão animar caloiros

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 29/09/2011

Meio: Correio da Manhã - Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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Professor Coordenador - Microbiologia Alimentar, Segurança Alimentar e Saúde
Pública (m/f) (29-09-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/09/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=43506&bl=1&viewall=true

 

Instituto Politécnico de Santarém

 

 Referência: Edital n.º 891/2011 e OE201109/0321

 

 Área científica genérica: Biological sciences

 

 Área científica específica: Nutritional sciences

 

 Resumo do anúncio:

 

 Nos termos do disposto nos artigos 6.º, 15.º, 15.º-A e 19.º do Decreto-Lei nº 185/81, de 1 de Julho,

alterado e aditado pelos Decretos-Lei n.º 207/2009, de 31 de Agosto, e Lei n.º 7/2010, de 13 de Maio,

- Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico, doravante designado

estatuto ou ECDESP, Regulamento dos Concursos para a Contratação do Pessoal da Carreira Docente

do Politécnico de Santarém, e demais disposições legais em vigor, torna-se público que por despacho

de 21 de Junho de 2011, do Presidente do Instituto Politécnico de Santarém, Professor Coordenador

com Agregação, Jorge Alberto Guerra Justino, se encontra aberto, pelo prazo de 30 dias úteis a contar

da publicação do presente edital no Diário da República, concurso documental para recrutamento de

um professor coordenador, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo

indeterminado, para as áreas disciplinares de Microbiologia Alimentar e Segurança Alimentar e Saúde

Pública, para a Escola Superior Agrária de Santarém.

 

 Texto do anúncio

 

 PROPOSTA DE EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PARA

 

 PROFESSOR COORDENADOR

 

 Instituto Politécnico de Santarém

 

 Escola Superior Agrária de Santarém
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 1.   Nos termos do disposto nos artigos 6.º, 15.º, 15.º-A e 19.º do Decreto-Lei nº 185/81, de 1 de

Julho, alterado e aditado pelos Decretos-Lei n.º 207/2009, de 31 de Agosto, e Lei n.º 7/2010, de 13

de Maio, - Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico, doravante

designado estatuto ou ECDESP, Regulamento dos Concursos para a Contratação do Pessoal da

Carreira Docente do Politécnico de Santarém, e demais disposições legais em vigor, torna-se público

que por despacho de 21 de Junho de 2011, do Presidente do Instituto Politécnico de Santarém,

Professor Coordenador com Agregação, Jorge Alberto Guerra Justino, se encontra aberto, pelo prazo

de 30 dias úteis a contar da publicação do presente edital no Diário da República, concurso

documental para recrutamento de um professor coordenador, em regime de contrato de trabalho em

funções públicas por tempo indeterminado, para as áreas disciplinares de Microbiologia Alimentar e

Segurança Alimentar e Saúde Pública, para a Escola Superior Agrária de Santarém.

 

 2.   Prazo de validade - o concurso é válido para esta vaga, caducando com o preenchimento da

mesma.

 

 3.   Ao referido concurso poderão ser opositores os candidatos que se encontrem nas condições

previstas no artigo 19.º do ECDESP.

 

 4.   As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento, dirigido ao Presidente do

Instituto Politécnico de Santarém, entregue, ou remetido pelo correio com aviso de recepção, no

Instituto Politécnico de Santarém, Complexo Andaluz, Apartado 279, 2001-904 Santarém.

 

 5. Dos requerimentos deverão constar, obrigatoriamente os seguintes elementos: nome completo,

filiação, data e local de nascimento, número e data do bilhete de identidade e serviço emissor,

situação militar, residência e número de telefone, estado civil, grau académico e respectiva

classificação final, categoria profissional e cargo que actualmente ocupa, identificação do concurso a

que se candidata e Diário da República que publicita o presente edital, e ainda todos os elementos que

permitam ajuizar sobre as aptidões dos interessados.

 

 6. Os candidatos deverão instruir os seus requerimentos com os seguintes documentos:

 

 a) Bilhete de identidade ou cartão de cidadão;

 

 b) Certificado do registo criminal;

 

 c) Atestado médico, comprovando a existência de robustez física e perfil psíquico para o exercício de

funções públicas, emitido por médico no exercício da sua profissão, nos termos do artigo n.º 1 do

Decreto-Lei n.º 319/99, de 11 de Agosto;

 

 d) Documentos comprovativos de ter satisfeito as condições exigidas pela Lei do Serviço Militar;
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 e) Boletim de vacinação obrigatória devidamente actualizado;

 

 f) Documento que comprove estar o candidato nas condições legais a que se refere o ponto 3 deste

edital;

 

 g) Dez exemplares do curriculum vitae detalhado e quaisquer outros documentos que facilitem a

formação de um juízo sobre as aptidões dos candidatos para o exercício do conteúdo funcional da

categoria a que concorre;

 

 h) Dois exemplares dos trabalhos que forem mencionados no curriculum vitae.

 

 i) Outros diplomas ou certificados dos cursos referidos no curriculum vitae;

 

 j) Lista completa da documentação apresentada.

 

 7. É dispensada a apresentação dos documentos referidos nas alíneas b), c) e d) do número anterior

aos candidatos que declarem nos respectivos requerimentos, em alíneas separadas e sob

compromisso de honra, a situação precisa em que se encontram relativamente ao conteúdo de cada

uma delas;

 

 8. Os candidatos que prestem serviço no Instituto Politécnico de Santarém ficam dispensados da

apresentação dos documentos que já existem nos respectivos processos individuais, devendo o facto

ser expressamente declarado nos respectivos requerimentos.

 

 9. Do curriculum vitae deverá constar:

 

 a)    Habilitações académicas (graus académicos, classificações, datas e instituições em que foram

obtidos);

 

 b)    Outros cursos formais de graduação e pós-graduação, com indicação de classificações, datas e

instituições em que foram obtidos;

 

 c)    Formação e experiência profissional (data, local e classificação de estágios profissionais e

instituições onde foi exercida a actividade profissional a qualquer título);

 

 d)    Participação em projectos de inovação, congressos, seminários, e outras reuniões de natureza

idêntica (os elementos fornecidos deverão permitir avaliar o grau de intervenção e responsabilidade do

candidato bem como os resultados finais das acções);

 

Página 28



 e)    Trabalhos de investigação, técnicos ou didácticos, realizados (os elementos fornecidos deverão

permitir avaliar as competências, através da análise da qualidade dos trabalhos produzidos);

 

 f)     Trabalhos publicados (os elementos fornecidos deverão permitir avaliar as competências, através

da análise da qualidade dos trabalhos produzidos);

 

 g)    Outras experiências consideradas de relevância.

 

 10. Os critérios de selecção e ordenação dos candidatos, visando averiguar o mérito dos candidatos,

da sua capacidade profissional, são os seguintes, conforme artigo 15.º-A, do ECDESP e Regulamento

dos Concursos para a Contratação do Pessoal da Carreira Docente do IPS, publicado no Diário da

República, II Série, de 25 de Junho de 2010:

 

 a) A capacidade pedagógica com um peso relativo de 45%;

 

 b) O desempenho técnico - científico e/ou profissional com um peso relativo de 30%;

 

 c) As outras actividades relevantes para a instituição com um peso relativo de 25%.

 

 10.1. Capacidade pedagógica: experiência de serviço docente em instituições de ensino superior,

especialmente no ensino politécnico. Na avaliação do mérito pedagógico, ter-se-ão em consideração

os seguintes parâmetros:

 

 a)  Responsabilidade de unidades curriculares, ao nível dos 1.º e 2.º ciclos;

 

 b)  Leccionação de unidades curriculares, ao nível dos 1.º e 2.º ciclos;

 

 c)  Elaboração de material de apoio às unidades curriculares de natureza pedagógica relevando a sua

qualidade;

 

 d)  Outras actividades de apoio pedagógico tais como: elaboração de planos curriculares de cursos de

1.º e 2.ºciclos, dinamização de novos projectos de ensino ou de reestruturação dos já existentes, bem

como acções de promoção de actividades pedagógicas e de cultura científica, com relevância para os

cursos ministrados na instituição.

 

 10.2. O desempenho técnico-científico e/ou profissional: realização e participação em projectos de

investigação e de prestação de serviços à comunidade. Na avaliação deste desempenho, ter-se-ão em

consideração os seguintes parâmetros:

 

 a)            Orientação, supervisão e acompanhamento de estágios curriculares e dissertações
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académicas, com consideração das já concluídas e em curso;

 

 b)            Participação em júris de provas académicas ou outras.

 

 c)            Produção científica, nomeadamente publicações, comunicações em congressos e simpósios

nacionais e internacionais;

 

 d)            Participação em projectos de I&D e de prestação de serviços à comunidade.

 

 10.3. Outras actividades relevantes para a instituição: realização de tarefas no âmbito da gestão do

ensino politécnico. Na avaliação deste desempenho, ter-se-ão em consideração os seguintes

parâmetros:

 

 a)  Participação em Órgãos;

 

 b)  Coordenação de cursos;

 

 c)  Coordenação de laboratórios;

 

 d) Coordenação de sectores.

 

 10.4. Os professores no exercício de cargos de gestão nas respectivas unidade orgânicas / Instituto e

isentos de funções lectivas por força da aplicação de normativos legais ou estatutários ou por

determinação dos órgãos competentes não podem ser prejudicados na aplicação da grelha definida

pelos júris aos parâmetros referidos no ponto 10, sendo que, nestes casos:

 

 a) A capacidade pedagógica corresponde ao valor máximo definido pelos júris para este parâmetro,

não podendo ultrapassar o valor máximo previsto, na alínea a) do ponto 10.

 

 b) O desempenho técnico - científico e / ou profissional nunca poderá ter um peso inferior a 50%, do

valor máximo fixado pelos júris para a avaliação neste parâmetro, nem pode ultrapassar o valor

máximo previsto na alínea b) do ponto 10.

 

 11. O júri terá a seguinte composição:

 

 Presidente

 

 Doutor António do Patrocínio Amaral de Azevedo, Professor Coordenador e Director da Escola

Superior Agrária de Santarém do Instituto Politécnico de Santarém.
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 Vogais:

 

 Doutora Nídia Maria Dias Azinheira Rebelo Braz, Professora Coordenadora da Escola Superior de

Saúde da Universidade do Algarve;

 

 Doutora Regina Maria Mendes de Abreu Cabral Nabais Menezes, Professora Coordenadora da Escola

Superior Agrária de Coimbra do Instituto Politécnico de Coimbra;

 

 Doutora Rosa Maria da Cunha Salgado Cabral Fernandes, Professora Coordenadora da Escola Superior

Agrária de Beja do Instituto Politécnico de Beja;

 

 Doutora Ana Maria Gomes de Sousa Neves, Professora Coordenadora da Escola Superior Agrária de

Santarém do Instituto Politécnico de Santarém;

 

 Doutor António José Faria Raimundo, Professor Coordenador da Escola Superior Agrária de Santarém

do Instituto Politécnico de Santarém.

 

 12. O presidente do júri, nas suas faltas e impedimentos, será substituído pelo 1.º vogal.

 

 13. Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, o Instituto Politécnico de Santarém,

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.

 

 14. Nos termos da al. b) do n.º 4 do art.º 23.º do ECDESP o júri pode promover audições públicas,

em igualdade de circunstâncias para todos os candidatos.

 

 15. O processo do concurso pode ser consultado pelos candidatos que o pretendam fazer nos Serviços

Centrais do Instituto Politécnico de Santarém, nas horas normais de expediente.

 

 O Presidente do IPS, Professor Coordenador, Jorge Alberto Guerra Justino

 

 Complexo Andaluz - Apartado 279

 

 Santarém - 2001 - 904

 

 Portugal

 

 Email:
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 Website:

 

 (Publicado ema 29-09-11)

 

 [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]

 

 

Primeiro hostel algarvio é um caso de sucesso

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 29/09/2011

Meio: Diário de Notícias da Madeira

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

AAUAlg apresenta plano de atividades desportivas para o novo ano letivo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/09/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=120401

 

A Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg), através do seu gabinete de Desporto,

apresentou o seu plano de atividades desportivas para o ano letivo 2011/2012, que inclui 15

modalidades.

 

 O plano Faz Desporto 2011/2012 contará com quinze técnicos devidamente credenciados para

desenvolver outras tantas actividades, procurando ao longo do ano "contribuir para o bem-estar e

saúde da comunidade académica da Universidade do Algarve e não só".

 

 Além das modalidades com prática regular, o plano inclui o desenvolvimento de toda a competição

interna, denominada Troféus Reitor, em homenagem ao reitor da Universidade do Algarve. Nestes,

encontram-se as competições de futsal, futebol de 11 e de 7, basquetebol, entre outras modalidades

que surgirão ao longo do ano lectivo.

 

 Com uma oferta vasta no âmbito da recreação e competição, o gabinete de Desporto da associação
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académica algarvia pretende em especial receber os 1169 novos alunos e integrá-los no espírito

desportivo da Universidade do Algarve, superando os 1549 utentes inscritos no passado ano.

 

 Mais informações sobre o programa junto dos contactos 289896422 e 289896700, pelo endereço

e l e t r ó n i c o  d e s p o r t o @ a a u a l g . p t  o u  n o  s í t i o

h t t p : / / i s s u u . c o m / a a u a l g d e s p o r t o / d o c s / f a z d e s p o r t o 2 0 1 1 1 2 _ r e v i s t a / 5 .

 

 Redacção/RS

 

 07:25 quinta-feira, 29 setembro 2011

 

 

CIVIS debate papel das freguesias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/09/2011

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=867c51ec0949a1a888b8ddd7ccd77ca8

 

Tavira, 29 Set (Rádio Horizonte Algarve)

 

 A CIVIS - Associação para o Aprofundamento da Cidadania - promove esta sexta-feira, dia 30 de

Setembro, pelas 21h30, na Biblioteca Municipal de Faro, um debate subordinado ao tema "O Papel das

Freguesias no séc.XXI e o novo Mapa político-administrativo".

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve

 

 Conscientes da importância e actualidade deste tema para os cidadãos e para o Algarve, e na semana

em que o Governo apresenta o Documento Verde sobre a Administração Local, a CIVIS convidou o

Presidente da Junta da Freguesia da Sé e membro do Conselho Directivo da ANAFRE, Joaquim

Teixeira, o Presidente da Junta da Freguesia de São Pedro, Vítor Lourenço, o Professor Adriano Pimpão

(ex-reitor da Universidade do Algarve e ex-Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional) e a

Professora Universitária Eugénia Castela, da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve para

partilharem as suas perspectivas sobre esta temática.
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Secretário de Estado dos Recursos Marinhos de Cabo Verde visitou Universidade do
Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/09/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=120443

 

O secretário de Estado dos Recursos Marinhos da República de Cabo Verde, Adalberto Vieira, visitou

esta quinta feira a Universidade do Algarve, revelou a instituição académica em comunicado.

 

 A visita contemplou uma reunião com a equipa reitoral, onde foram acordadas duas áreas de

colaboração entre o estado de Cabo Verde e a universidade algarvia.

 

 Além da produção e da valorização de algas marinhas em Cabo Verde, com participação de empresas

portuguesas, a estruturação socioeconómica das comunidades piscatórias cabo-verdianas também foi

objeto de parceria.

 

 Redacção/RS

 

 18:12 quinta-feira, 29 setembro 2011

 

 

AIESEC da Universidade do Algarve abre inscrições

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 29/09/2011

Meio: Postal do Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

UALG recebe Conferência KIBS
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/09/2011

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-1&cat=educacao&scat=&id=12526
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- 29.09.11

 

 O CIEO - Centro de Investigação sobre o Espaço e as Organizações da Universidade do Algarve está a

organizar em conjunto com a Universidade de Birkbeck e a Regional Studies Association, a conferência

Policy Implications for Knowledge Intensive Business Services (KIBS) and Innovation in Regions in a

Globalised Economy que decorrerá no Auditório da Faculdade de Economia, da Universidade dos

Algarve (UALG), nos dias 14 e 15 de Outubro. Veja mais em ALGARVE PRESS DIÁRIO ou NA HORA

 

 - e-mail

 

 

Faro: Civis promove debate sobre "O Papel das Freguesias no séc.XXI e o novo Mapa
político-administrativo"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/09/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=20149&visual=8&id=0&print_article
=1

 

29-09-11

 

 A Civis - Associação para o Aprofundamento da Cidadania promove esta sexta-feira, pelas 21h30, na

Biblioteca Municipal de Faro um debate subordinado ao tema "O Papel das Freguesias no séc.XXI e o

novo Mapa político-administrativo".

 

 Conscientes da importância e actualidade deste tema para os cidadãos e para o Algarve, e na semana

em que o Governo apresenta o Documento Verde sobre a Administração Local, a Civis convidou o

Presidente da Junta da Freguesia da Sé e membro do Conselho Directivo da ANAFRE, Joaquim

Teixeira, o Presidente da Junta da Freguesia de São Pedro, Vítor Lourenço, o Professor Adriano Pimpão

(ex-reitor da Universidade do Algarve e ex-Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional) e a

Professora Universitária Eugénia Castela, da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve para

partilharem as suas perspectivas sobre esta temática.
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   	Meio: RTP 2 - Iniciativa

 	Duração: 00:04:49

 	Hora de emissão: 19:23:00 
ID: 37756206

 
29/09/2011

Projecto Da Teoria à Acção Empreender o

Mundo Rural

 

Da Teoria à Acção Empreender o Mundo Rural é o nome de um projecto da Universidade do Algarve

apoiado pelo IEFP. De várias áreas profissionais, 9 jovens foram desafiados a viver a a trabalhar

durante 9 meses numa aldeia do interior do Algarve.

 

 

Mostra filatélica na Universidade do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/09/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51243

 

Cultura

 

 Selo Maria_Veleda

 

 No dia 01 de Outubro pelas 16h00, a Biblioteca da Universidade do Algarve - Campus de Gambelas,

inaugura a Mostra Filatélica Comemorativa dos 140 anos do Nascimento de Maria Veleda.

 

 A iniciativa incluirá a cerimónia de apresentação de um Carimbo Comemorativo e será presidida por

Pedro Rodrigues em representação dos CTT.

 

 Contará com a presença do Diretor da Biblioteca Prof. Rosa Mendes e do Presidente da Assembleia

Geral da Federação Portuguesa de Filatelia Prof. António Borralho, sendo seguida de um porto de

honra. Entre as 16h00 e as 18h00 a Biblioteca vestirá o papel de estação de correios, sendo todas as

cartas aqui expedidas marcadas com o carimbo único criado para o efeito.

 

 Maria Veleda - Pseudónimo Maria Carolina Frederico Crispin, nasceu em Faro, a 26 de Fevereiro de

1871. Destacou-se como escritora, professora, feminista, republicana e livre-pensadora. Defendeu os

ideais da liberdade, igualdade e democracia e desenvolveu intensa ação política a favor da

implantação e consolidação da República. Foi pioneira da luta pelos direitos jurídicos, civis e políticos

das mulheres e desenvolveu uma constante atividade como educadora e pedagoga. É uma das mais
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notáveis mulheres farenses de todos os tempos.

 

 28 de Setembro de 2011 | 14:46

 

 barlavento

 

 

Receção ao caloiro promete, em Portimão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/09/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51316

 

Educação

 

 receção ao caloiro

 

 Os caloiros que se cuidem com a bebida, pois nunca se sabe quando terão de puxar pelo coiro.

 

 A população estudantil universitária da cidade do Arade ronda os 1.300 alunos, um número ainda

longe do ideal, mas já alguma expressão. O ISMAT lidera com cerca de 750, contribuindo a UALG com

mais de meio milhar.

 

 No corrente ano letivo, os dois estabelecimentos de ensino superior irão dar as boas vindas a 300

novos alunos e a AAISMAT organiza a festa, com a participação do pólo da UALG, que aceitou o

convite recebido.

 

 O barlavento foi ouvir o presidente da AAISMAT, Filipe Santos, e um dos seus colaboradores na

realização do evento, Marco Sequeira. E ficámos a saber que o evento decorre durante 3 noites, com

animação variada, instalando o quartel-general no Largo de S. José, junto ? ponte rodoviária (ponte

velha).

 

 No último dia, haverá um kascus Tascas, uma espécie de rallye paper a pé, com paragem para

abastecimento em diversas tascas e bares da zona antiga da cidade. Mas os caloiros que se cuidem

com a bebida, pois nunca se sabe quando terão de puxar pelo coiro. É o aviso que lhes deixa o

barlavento e nós sabemos algo que eles não sabem.

 

 O programa completo é o seguinte:
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 2ª Feira âEUR" 03/10/2011

 

 Música a cargo do Master_Gameover

 

 Aka Fábio Borralho - DJ and Drum Set

 

 3ª Feira âEUR" 04/10/2011

 

 Música a cargo do DJ MScool

 

 Baile com Nunes e Soraia Guerreiro

 

 5ª Feira âEUR" 06/10/2011

 

 Música a cargo do DJ Wanted e

 

 Nelson Vaz aka DJ Sweet

 

 Kaskus Tascas

 

 Entrada livre

 

 ...Em Faro, o desfile do caloiro, é um dos momentos mais aguardados pela população da cidade...

 

 Também os universitários da capital algarvia deram início esta segunda-feira ? tradicional festa de

receção ao caloiro, que decorre este ano nas piscinas municipais de Faro, numa organização da

Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUALG). O desfile do caloiro, um dos momentos

mais aguardados pela população da cidade, terá lugar no dia 4 de Outubro, com início ? s 14h, a partir

do Complexo Universitário da Pena.

 

 Esta quinta-feira o programa prossegue com um festival de tunas, em que se exibirão a Real Tuna

Infantina, a Feminis Fervents e a Versus Tuna, para além do DJ Klyn.

 

 Amanhã, sexta-feira, será a vez da actuação dos ??ris e DJ Christian F.

 

 A próxima semana será preenchida com o seguinte programa:

 

 2ª Feira âEUR" 03/10/2011

 

 João Kowac e DJ Hugh XDupe
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 3ª Feira âEUR" 04/10/2011

 

 Desfile do Caloiro (14h); Ã noite, Rouxinol Faducho e DJ Mike Fuentez

 

 4ª Feira âEUR" 05/10/2011

 

 Iran Costa e DJ Sonicblast

 

 5ª Feira âEUR" 06/10/2011

 

 DJ Daniel Dj e Crazy White Boy

 

 Os festejos encerram na sexta-feira, dia 7, com uma Monumental Serenata de Abertura do Ano

Lectivo, na Sé de Faro, ? s 23h59.

 

 28 de Setembro de 2011 | 22:20

 

 barlavento

 

 

Praxes académicas para todos os gostos

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 28/09/2011

Meio: Correio da Manhã

Jornalistas: Autor Desconhecido

Bernardo Esteves

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Técnico Superior - Biologia III (m/f) (28-09-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/09/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=43456&bl=1&viewall=true
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Universidade de Lisboa - Reitoria

 

 Doutor António Sampaio da Nóvoa, Reitor da Universidade de Lisboa:

 

 Faz saber que, perante esta Reitoria, pelo prazo de trinta dias úteis,

 

 contados da data da publicação do presente aviso de abertura do concurso

 

 no Diário da República, sem prejuízo da divulgação na Bolsa de

 

 Emprego Público, nos sítios da Internet da Fundação para a Ciência e a

 

 Tecnologia, e desta Reitoria, bem como, em jornal de expressão nacional,

 

 conforme determina o artigo 62.º -A do Estatuto da Carreira Docente

 

 Universitária com a redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 205/2009, de

 

 31 de Agosto de 2009, doravante, abreviadamente, designado por ECDU,

 

 em conjugação com o disposto no artigo 12.º do Regulamento de Concursos

 

 e Contratação na Carreira Docente da Universidade de Lisboa

 

 aprovado pelo Despacho n.º 14488/2010, de 6 de Setembro, publicado

 

 na 2.ª série do Diário da República n.º 181, de 16 de Setembro, se encontra

 

 aberto concurso para recrutamento de um posto de trabalho de

 

 Professor Catedrático, do Departamento de Biologia Animal, na área

 

 científica de Biologia Animal, especialidade de Biologia Evolutiva,

 

 constante do mapa de pessoal docente da Faculdade de Ciências da

 

 Universidade de Lisboa, com sede no Campo Grande, 1749 -016 Lisboa,

 

 autorizado por meu despacho, de 07/06/2011, nos termos do artigo 9.º
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 do referido Estatuto.

 

 Em conformidade com os artigos 37.º a 51.º e 62 -A do ECDU, e de

 

 acordo com o preceituado pelo Regulamento de Concursos e Contratação

 

 da Carreira Docente da Universidade de Lisboa, observar -se -ão

 

 os seguintes requisitos:

 

 I - Requisitos de admissão:

 

 1) Ser titular do grau de Doutor na área de Biologia Animal, com

 

 relevância na área de Biologia Evolutiva, atribuído há mais de cinco

 

 anos, contados da data limite para a entrega das candidaturas e do título

 

 universitário de agregado, nos termos do artigo 40.º do Estatuto da

 

 Carreira Docente Universitária.

 

 1.1) Os titulares do grau de doutor obtido no estrangeiro deverão

 

 possuir equivalência/reconhecimento/registo daquele grau a idêntico

 

 grau concedido pela Universidade Portuguesa.

 

 1.2) Os opositores ao concurso abrangidos pelo disposto no n.º 1.1

 

 que não preencham este requisito serão admitidos condicionalmente

 

 pelo Secretário do concurso no despacho a que se refere o artigo 15.º do

 

 Regulamento de Concursos e Contratação na Carreira Docente, mantendo-

 

 -se a admissão condicional até à data da decisão final do concurso, sendo

 

 excluídos os opositores que até essa mesma data não demonstrem o deferimento
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 dos seus pedidos de equivalência/reconhecimento/registo.

 

 1.3) Sempre que os candidatos estrangeiros ou aqueles que tenham

 

 feito a sua carreira académica no estrangeiro não apresentem prova da

 

 posse do título de agregado nos termos do artigo 40.º do ECDU, devem

 

 apresentar documentação que ateste o reconhecimento do curriculum

 

 académico, profissional, científico e pedagógico, a capacidade de investigação

 

 e a aptidão para dirigir e realizar trabalho científico independente,

 

 que permita ao júri deliberar, ouvido o conselho científico, sobre se

 

 considera preenchido aquele requisito;

 

 2) Possuir domínio da língua portuguesa falada e escrita. Os candidatos

 

 de nacionalidade estrangeira, excepto os de expressão oficial portuguesa,

 

 deverão entregar diploma reconhecido oficialmente comprovativo da

 

 escrita e da oralidade da língua portuguesa;

 

 3) Instruir a candidatura com os seguintes documentos:

 

 a) Documentos comprovativos do preenchimento das condições fixadas,

 

 designadamente, a certidão dos graus e títulos exigidos e a certidão

 

 comprovativa do tempo de serviço;

 

 b) Doze exemplares do curriculum vitæ do candidato, redigido de

 

 acordo com o modelo constante do Anexo ao Regulamento de Concursos

 

 e Contratação na Carreira Docente da Universidade de Lisboa;
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 c) Dois exemplares dos trabalhos que hajam sido seleccionados pelo

 

 candidato como mais representativos do seu curriculum vitæ até um

 

 máximo de cinco trabalhos;

 

 Diário da República, 2.ª série - N.º 187 - 28 de Setembro de 2011 38721

 

 d) Doze exemplares do programa académico, relacionado com as

 

 matérias científicas e pedagógicas para a área ou áreas disciplinares

 

 em que é aberto o concurso;

 

 3.1) Dois exemplares do curriculum vitæ e do programa académico

 

 são necessariamente entregues em papel, podendo os restantes elementos

 

 serem entregues em suporte digital (CD ou DVD).

 

 3.2) Os candidatos deverão indicar no requerimento de candidatura

 

 os seguintes elementos:

 

 a) Nome completo e nome adoptado em referências bibliográficas;

 

 b) Filiação;

 

 c) Número e data do bilhete de identidade ou número de identificação

 

 civil;

 

 d) Data e localidade de nascimento;

 

 e) Estado civil;

 

 f) Profissão;

 

 g) Residência e endereço de contacto, incluindo endereço electrónico
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 e contacto telefónico.

 

 3.3) Não é exigida a apresentação de documentos comprovativos da

 

 posse dos requisitos gerais de constituição de relação jurídica de emprego

 

 público, bastando a declaração do candidato, sob compromisso de

 

 honra, no próprio requerimento ou em documento à parte, da situação

 

 precisa em que se encontra relativamente ao conteúdo de cada uma das

 

 seguintes alíneas:

 

 a) Nacionalidade;

 

 b) Cumprimento dos deveres militares ou de serviço cívico, quando

 

 obrigatório;

 

 c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito

 

 para o exercício das funções a que se candidata;

 

 d) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício

 

 das funções e ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

 

 3.4) As candidaturas deverão ser entregues, pessoalmente, durante o

 

 horário normal de expediente (das 9h30 às 12h30 e das 14h30 às 16h30)

 

 na morada a seguir indicada, ou remetidas por correio, registado e com

 

 aviso de recepção, até ao termo do prazo, para a Reitoria da Universidade

 

 de Lisboa, sita na Alameda da Universidade, Cidade Universitária,

 

 1649 -004 Lisboa, acompanhadas dos documentos referidos nos pontos
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 anteriores.

 

 4) Não serão aceites candidaturas enviadas por correio electrónico.

 

 5) A apresentação do curriculum vitæ pelos candidatos deve observar

 

 o modelo anexo ao Regulamento de Concursos e Contratação na

 

 Carreira Docente da Universidade de Lisboa aprovado pelo Despacho

 

 n.º 14484/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 181,

 

 de 16 de Setembro.

 

 II - Critérios de avaliação em mérito absoluto:

 

 Encontrando -se as candidaturas devidamente instruídas de acordo

 

 com o ponto I do presente edital, a admissão em mérito absoluto dos

 

 candidatos dependerá da posse de currículo global que o júri considere

 

 revestir mérito científico compatível com a área ou áreas disciplinares

 

 para que foi aberto o concurso.

 

 III - Critérios de selecção e seriação em mérito relativo:

 

 Os candidatos serão seleccionados e seriados com base nos elementos

 

 referidos no n.º 6 do artigo 50.º do ECDU, atribuindo -se as seguintes

 

 ponderações a cada um dos componentes em análise:

 

 1 - Actividade científica - (50 %)

 

 a) Qualidade da produção científica que tenha resultado quer em

 

 livros e capítulos de livros, quer em publicações científicas indexadas
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 internacionalmente, considerando o seu número, a ordenação dos

 

 autores, o factor de impacto da revista e as citações feitas por outros

 

 autores. (até 30 %)

 

 b) Liderança e participação em projectos de investigação com financiamento

 

 externo obtido em concurso, dando atenção ao valor do

 

 financiamento, aos resultados da avaliação de que tenham sido objecto,

 

 bem como aos resultados obtidos, seja em termos científicos, seja em

 

 termos de protótipos concretizados, seja ainda em termos de impacto

 

 na comunidade envolvente, através do desenvolvimento de aplicações

 

 práticas e ou acções de transferência de tecnologia (até 10 %);

 

 c) Integração em redes nacionais e internacionais de investigação

 

 científica; participação como orador convidado em conferências internacionais;

 

 participação como avaliador de publicações em revistas

 

 internacionais, de candidaturas às bolsas de investigação ou formação

 

 avançada e de projectos científicos; participação como membro de

 

 comissões científicas ou de organização de encontros, seminários ou

 

 conferências científicas; participação como editor de publicações científicas;

 

 prémios científicos, bolsas e distinções. (até 10 %)

 

 2 - Actividade pedagógica - (35 %)

 

 a) Docência de unidades curriculares, tendo em conta o número e a
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 diversidade das unidades leccionadas; produção de material pedagógico

 

 incluindo os disponibilizados electronicamente; qualidade das actividades

 

 relacionadas com a docência, tendo em consideração todos os

 

 factores relevantes, nomeadamente os resultados baseados em recolha

 

 alargada de opiniões (e.g. inquéritos pedagógicos) que deverão ser mencionados

 

 no curriculum vitæ sempre que disponíveis. (até 17 %)

 

 b) Orientação de formação avançada, nomeadamente supervisão de

 

 estágios, mestrados, doutoramentos e pós -doutoramentos; coordenação

 

 ou dinamização de projectos pedagógicos, como por exemplo o desenvolvimento

 

 de novos programas de disciplinas, a criação de novos

 

 cursos ou programas de estudos ou a reforma e actualização de projectos

 

 existentes (até 15 %);

 

 c) Participação em júris de concursos ou provas académicas designadamente

 

 como arguente (até 03 %)

 

 3 - Outras actividades relevantes para a missão da Instituição de

 

 Ensino Superior - (10 %).

 

 a) Exercício de cargos e actividades de gestão académica. (até 05 %)

 

 b) Participação em projectos científicos ou de formação que promovam

 

 a interacção com a comunidade bem como a cooperação entre instituições

 

 nacionais e internacionais, a inovação educacional e a divulgação
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 científica; outras actividades consideradas relevantes para o ensino e a

 

 investigação, designadamente o serviço à comunidade no âmbito das

 

 instituições de ensino superior, serviço de cooperação e consultadoria

 

 a instituições públicas. (até 05 %)

 

 4 - Programa Académico - (5 %)

 

 O programa académico (máximo de dez páginas A4) versará sobre

 

 as actividades científicas e pedagógicas que o candidato se propõe

 

 desenvolver como Professor Catedrático na área e especialidade para

 

 que foi aberto o concurso.

 

 IV - Ordenação final:

 

 Na seriação dos candidatos ao presente concurso cada membro do júri

 

 ordena a lista dos candidatos por ordem decrescente do mérito, sendo

 

 com base na sua lista ordenada dos candidatos que cada membro do júri

 

 participa nas votações.

 

 O júri vota inicialmente para o 1.º lugar, depois para o 2.º lugar, e assim

 

 sucessivamente, até à ordenação final de todos os candidatos admitidos a

 

 concurso e previamente aprovados em mérito absoluto. Em cada votação,

 

 as decisões do júri são tomadas por maioria dos votos.

 

 Concluída a aplicação dos critérios de selecção, o júri procede à elaboração

 

 de uma lista unitária de ordenação final dos candidatos.
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 V - Sempre que entenda necessário, o júri pode decidir promover

 

 audições públicas, em igualdade de circunstâncias para todos os candidatos.

 

 VI - Apreciação formal das candidaturas, notificação e exclusão

 

 1 - A Reitoria comunica aos candidatos, no prazo de cinco dias úteis,

 

 o despacho de admissão ou não admissão ao concurso, o qual se baseará

 

 no preenchimento ou na falta de preenchimento, por parte daqueles, das

 

 condições para tal estabelecidas.

 

 2 - Os candidatos excluídos são notificados para a realização da

 

 audiência dos interessados nos termos do Código do Procedimento

 

 Administrativo.

 

 3 - A notificação dos candidatos é efectuada por uma das seguintes

 

 formas:

 

 a) Mensagem electrónica com recibo de entrega da notificação;

 

 b) Ofício registado;

 

 c) Notificação pessoal.

 

 4 - A audiência é sempre escrita.

 

 VII - Pronúncia dos interessados

 

 1 - O prazo para os interessados se pronunciarem é de dez dias úteis,

 

 contados a partir da data:

 

 a) Do recibo de entrega da mensagem electrónica;
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 b) Do registo do ofício, respeitada a dilação de três dias do correio;

 

 c) Da notificação pessoal.

 

 VIII - Apreciação em mérito absoluto das candidaturas, notificação

 

 e exclusão

 

 Os candidatos que não tenham sido aprovados em mérito absoluto são

 

 notificados para a realização da audiência dos interessados nos termos

 

 previstos no ponto VII.

 

 IX - Apreciação em mérito relativo das candidaturas, notificação

 

 do projecto de Lista de ordenação final dos candidatos

 

 O processo de notificação dos candidatos segue igualmente os trâmites

 

 previstos no ponto VII.

 

 38722 Diário da República, 2.ª série - N.º 187 - 28 de Setembro de 2011

 

 X - Nos termos dos artigos 45.º e 46.º do Estatuto da Carreira Docente

 

 Universitária, o júri é composto pelos seguintes membros:

 

 Presidente: Reitor da Universidade de Lisboa

 

 Vogais:

 

 Doutor António Manuel de Frias Martins, Professor Catedrático do

 

 Departamento de Biologia da Universidade dos Açores.

 

 Doutor António Brehm, Professor Catedrático do Departamento de

 

 Biologia da Universidade da Madeira.
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 Doutor António Manuel Amorim dos Santos, Professor Catedrático

 

 do Departamento de Biologia da Faculdade de Ciências da Universidade

 

 do Porto.

 

 Doutora Maria Leonor Quintais Cancela da Fonseca, Professora

 

 Catedrática do Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da

 

 Universidade do Algarve.

 

 Doutora Maria João Collares Pereira, Professora Catedrática do Departamento

 

 de Biologia Animal da Faculdade de Ciências da Universidade

 

 de Lisboa.

 

 XI - A ocupação do posto de trabalho de Professor Catedrático fica

 

 sujeito ao cumprimento das disposições legais em vigor.

 

 XII - Em cumprimento 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 descriminação.

 

 XIII - Para cumprimento do artigo 62.º -A do ECDU lavrou -se o

 

 presente Edital que vai ser divulgado de acordo com a legislação referida

 

 e afixado nos lugares de estilo.
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 02 de Agosto de 2011. - O Reitor, Prof. Doutor A. Sampaio da

 

 Nóvoa.

 

 (Publicado ema 28-09-11)

 

 [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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Primeiro hostel da capital algarvia "sem mãos a medir" para tantos hóspedes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/09/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=47638

 

28-09-2011 13:08:00

 

 Em menos de dois meses o primeiro hostel de Faro já recebeu cerca de 600 hóspedes e os

proprietários asseguram "não ter mãos a medir" para o corrupio de turistas e estudantes Erasmus que

ali querem pernoitar.

 

 O primeiro hóspede chegou ao Hostel Casa d'Alagoa no dia 31 de julho, ainda com obras no edifício,

que abriu portas no início de agosto em regime de "soft opening" e deverá ser inaugurado oficialmente

até ao final do ano.

 

 O facto de terem quase sempre casa cheia - com jantares internacionais, jogos de grupo e concertos

improvisados -, levou os proprietários a deixar a conclusão das obras e a inauguração do espaço para

segundo plano.

 

 Atualmente com 20 camas, o hostel passará a ter 48 e, apesar de em setembro se ter registado "um

pequeno decréscimo em relação ao mês de agosto", continuam a ter "dias de ocupação a 100 por

cento", assegura a rececionista Susana Rodrigues.

 

 Os três proprietários, Nuno Oliveira, Diogo Perry e Nuno Fernandes, mostram-se "felizes e realizados"

com os primeiros resultados de um projeto que é já visto como um caso de sucesso na cidade, como

contaram à Lusa.

 

 Recentemente receberam a visita de um professor da Universidade do Algarve interessado em

mostrar o projeto aos alunos como exemplo de sucesso, pelo empreendedorismo e investimento na

reabilitação de um edifício nobre da cidade.

 

 Por ali têm passado muitos europeus da Alemanha, França, Holanda, Inglaterra, Itália ou Polónia,

mas também viajantes de paragens mais distantes, entre australianos, norte-americanos, argentinos,

mexicanos ou neozelandeses.
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 O primeiro hostel da capital algarvia ocupa um edifício emblemático da cidade que estava degradado

- primeiro Casa d'Alagoa e posteriormente Casa Lumena -, que funcionou como pensão e mais tarde

como restaurante.

 

 Com uma capacidade máxima que atingirá as 48 camas, o espaço dispõe de sala de convívio,

cozinha, um pátio interior e vários recantos ao ar livre.

 

 

Primeiro hostel de Faro "sem mãos a medir" para tantos hóspedes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/09/2011

Meio: OJE.pt

URL: http://www.oje.pt/noticias/negocios/primeiro-hostel-de-faro-sem-maos-a-medir-para-
tantos-hospedes

 

28/09/11, 09:34

 

 OJE/Lusa

 

 Em menos de dois meses o primeiro hostel de Faro já recebeu cerca de 600 hóspedes e os

proprietários asseguram "não ter mãos a medir" para o corrupio de turistas e estudantes Erasmus que

ali querem pernoitar.

 

 O primeiro hóspede chegou ao Hostel Casa d'Alagoa no dia 31 de Julho, ainda com obras no edifício,

que abriu portas no início de Agosto em regime de "soft opening" e deverá ser inaugurado

oficialmente até ao final do ano.

 

 O facto de terem quase sempre casa cheia - com jantares internacionais, jogos de grupo e concertos

improvisados -, levou os proprietários a deixar a conclusão das obras e a inauguração do espaço para

segundo plano.

 

 Actualmente com 20 camas, o hostel passará a ter 48 e, apesar de em Setembro se ter registado "um

pequeno decréscimo em relação ao mês de Agosto", continuam a ter "dias de ocupação a 100%",

assegura a rececionista Susana Rodrigues.

 

 Os três proprietários, Nuno Oliveira, Diogo Perry e Nuno Fernandes, mostram-se "felizes e realizados"

com os primeiros resultados de um projeto que é já visto como um caso de sucesso na cidade, como

contaram à Lusa.
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 Recentemente receberam a visita de um professor da Universidade do Algarve interessado em

mostrar o projeto aos alunos como exemplo de sucesso, pelo empreendedorismo e investimento na

reabilitação de um edifício nobre da cidade.

 

 Por ali têm passado muitos europeus da Alemanha, França, Holanda, Inglaterra, Itália ou Polónia,

mas também viajantes de paragens mais distantes, entre australianos, norte-americanos, argentinos,

mexicanos ou neozelandeses.

 

 O primeiro hostel da capital algarvia ocupa um edifício emblemático da cidade que estava degradado

- primeiro Casa d'Alagoa e posteriormente Casa Lumena -, que funcionou como pensão e mais tarde

como restaurante.

 

 Com uma capacidade máxima que atingirá as 48 camas, o espaço dispõe de sala de convívio,

cozinha, um pátio interior e vários recantos ao ar livre.

 

 

Mostra Filatélica Comemorativa dos 140 anos do nascimento de Maria Veleda na
biblioteca da UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/09/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=120362

 

A biblioteca da Universidade do Algarve (UAlg), no Campus de Gambelas, vai inaugurar este sábado, 1

de outubro, a partir das 16:00 horas, a Mostra Filatélica Comemorativa dos 140 anos do Nascimento

de Maria Veleda.

 

 A iniciativa incluirá a cerimónia de apresentação de um carimbo comemorativo e será presidida por

Pedro Rodrigues, em representação dos CTT, contando com a presença do diretor da biblioteca

universitária, António Rosa Mendes, e do presidente da assembleia geral da Federação Portuguesa de

Filatelia, António Borralho.

 

 Entre as 16:00 e as 18:00, a biblioteca da UAlg vestirá o papel de estação de correios, sendo todas as

cartas aqui expedidas marcadas com o carimbo único criado para o efeito.

 

 Maria Veleda é o pseudónimo de Maria Carolina Frederico Crispin, nascida em Faro, a 26 de fevereiro

de 1871. Destacou-se como escritora, professora, feminista, republicana e livre-pensadora,

defendendo os ideais da liberdade, igualdade e democracia e desenvolvendo intensa ação política a

favor da implantação e consolidação da República.
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 Foi pioneira da luta pelos direitos jurídicos, civis e políticos das mulheres e desenvolveu uma

constante atividade como educadora e pedagoga. É uma das mais notáveis mulheres farenses de

todos os tempos.

 

 Redacção/RS

 

 08:27 quarta-feira, 28 setembro 2011

 

 

Primeiro hostel "sem mãos a medir" para tantos hóspedes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/09/2011

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2024001&seccao=Sul

 

Faro

 

 por Lusa

 

 Em menos de dois meses o primeiro hostel de Faro já recebeu cerca de 600 hóspedes e os

proprietários asseguram "não ter mãos a medir" para o corrupio de turistas e estudantes Erasmus que

ali querem pernoitar.

 

 O primeiro hóspede chegou ao Hostel Casa d'Alagoa no dia 31 de julho, ainda com obras no edifício,

que abriu portas no início de agosto em regime de "soft opening" e deverá ser inaugurado oficialmente

até ao final do ano.

 

 O facto de terem quase sempre casa cheia - com jantares internacionais, jogos de grupo e concertos

improvisados -, levou os proprietários a deixar a conclusão das obras e a inauguração do espaço para

segundo plano.

 

 Actualmente com 20 camas, o hostel passará a ter 48 e, apesar de em setembro se ter registado "um

pequeno decréscimo em relação ao mês de agosto", continuam a ter "dias de ocupação a 100 por

cento", assegura a rececionista Susana Rodrigues.

 

 Os três proprietários, Nuno Oliveira, Diogo Perry e Nuno Fernandes, mostram-se "felizes e realizados"

com os primeiros resultados de um projecto que é já visto como um caso de sucesso na cidade, como

contaram à Lusa.
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 Recentemente receberam a visita de um professor da Universidade do Algarve interessado em

mostrar o projecto aos alunos como exemplo de sucesso, pelo empreendedorismo e investimento na

reabilitação de um edifício nobre da cidade.

 

 

INAUGURAÇÃO DA ESTAÇÃO DE BIODIVERSIDADE DO BARRANCO DO VELHO
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/09/2011

Meio: Algarve Digital Online

URL: http://www.algarvedigital.pt/algarve/print.php?sid=5420

 

Ambiente e Território / Loulé

 

 Enviado por Admin em 28/09/11 - 00:00

 

 É inaugurada no próximo sábado, 1 de Outubro, pelas 10h00, a Estação de Biodiversidade do

Barranco do Velho, uma iniciativa inserida no programa "11 Caminhos + 1 - Percursos da

Biodiversidade", no âmbito das comemorações do centenário da Universidade de Lisboa.

 

 Segue-se, até às 13h00, uma visita guiada por estes caminhos, coordenada por José Rosa Pinto,

botânico colaborador do herbário da Universidade do Algarve, especialista na flora algarvia. A

concentração dos participantes será na Igreja do Barranco do Velho (10h00)

 

 A actividade é gratuita e sem necessidade de inscrição. Mais informações através deou 91 951 56 93

/ 96 697 22 05.

 

 "11 Caminhos + 1 - Percursos na Biodiversidade" é um das iniciativas inseridas no programa

Bioeventos, iniciado em 2010 - Ano Internacional da Biodiversidade, e é constituído por um conjunto

de iniciativas que pretendem divulgar e promover a conservação da Biodiversidade em Portugal. Este

programa é promovido pelo Museu Nacional de História Natural e pelo Centro de Biologia Ambiental,

entidades da Universidade de Lisboa dedicadas à investigação, conservação e divulgação da

biodiversidade.

 

 Este artigo é de Algarve Digital

 

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

 

 O endereço para este artigo é:
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 http://www.algarvedigital.pt/algarve/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=5420

 

 Ligações neste artigo

 

 [1] bioeventos2010@museus.ul.pt

 

 

Comunicar em Tempos de Crise
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/09/2011

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=e85f439bc16dc2341eb5957a1e9c2f5f

 

Tavira, 28 Set (Rádio Horizonte Algarve)

 

 O Capítulo Português do Fórum Ibero-Americano de Estratégias de Comunicação promove no próximo

dia 7 de Outubro o seu primeiro Seminário intitulado Comunicar em Tempos de Crise.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve

 

 O evento, que decorre no auditório da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da

Universidade do Algarve, pretende debater o papel da comunicação no atual panorama de crise

financeira quando os imperativos se centram na redução de custos, racionalização de recursos e

otimização das estratégias de comunicação adotadas.
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Praxes académicas para todos os gostos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/09/2011

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://c.moreover.com/click/here.pl?z5256278419&z=1250249091

 

animaram ontem universidades e ruas do País. Na capital, mais de 200 caloiros da Faculdade de

Farmácia da Universidade de Lisboa participaram na no 'Dia D' da praxe, que incluiu a veneração ao

reitor. Os veteranos desenharam roupas para os novos alunos, que se vestiram de Estrumpfes,

Pokemons e outros. Entre as várias 'cordas' (grupos) havia um de Comandos, em tronco nu e sujos

com uma espécie de lama feita à base de café. "Estou a gostar bastante, é uma praxe muito

inteligente", disse ao CM o 'comando' Tomás Virtuoso, de 17 anos, que apesar de ter estado ajoelhado

não se sentiu "humilhado". "É tudo feito com respeito", garantiu. A Faculdade de Direito da

Universidade Católica (UC) optou por uma praxe solidária. Primeiro, os caloiros tiveram de fazer

flexões ou atirar-se para o chão quando os veteranos gritavam "bomba". Mas depois limparam o

Jardim do Bairro Palma de Baixo e foram batendo às portas e convivendo com a população, a maioria

idosos, daquela zona carenciada junto à universidade. OVOS E IOGURTE NA EMENTA A SUL Ovos,

água e muita farinha foram os ingredientes da ementa no dia de ontem dos caloiros de Gestão

Hoteleira da Universidade do Algarve. "É uma mistela que leva mais de dez minutos a tirar da cabeça",

confessou Joel Vilaça, de Braga. No curso de Turismo, o iogurte foi o ingrediente mais usado.

COIMBRA DADA A CONHECER Em Coimbra, cidade dos estudantes, os últimos dias têm sido de

baptismos aos caloiros da universidade. Tiago Salgueiro, 17 anos, aluno de Engenharia Civil e natural

de Moimenta da Beira, diz que os dias "têm sido espectaculares". Já Patrícia Serrão, 18 anos, caloira

de Geografia e oriunda da Madeira, diz que "é fantástico conhecer a cidade e novas pessoas".
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Estação de Biodiversidade do Barranco do Velho vai ser inaugurada sábado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/09/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=120360

 

A Estação de Biodiversidade do Barranco do Velho, no concelho de Loulé, uma iniciativa inserida no

programa 11 Caminhos + 1 - Percursos da Biodiversidade, no âmbito das comemorações do

centenário da Universidade de Lisboa, vai ser inaugurada sábado, 1 de outubro, às 10:00 horas.

 

 Segue-se, até às 13:00, uma visita guiada por estes caminhos, coordenada por José Rosa Pinto,

botânico colaborador do Herbário da Universidade do Algarve, especialista na flora algarvia. A

concentração dos participantes será na Igreja do Barranco do Velho (10:00).

 

 A atividade é gratuita e sem necessidade de inscrição. Mais informações através do endereço

eletrónico bioeventos2010@museus.ul.pt ou pelos contactos 919515693 e 966972205.

 

 11 Caminhos + 1 - Percursos na Biodiversidade é uma das iniciativas inseridas no programa

Bioeventos, iniciado em 2010 - Ano Internacional da Biodiversidade, e é constituído por um conjunto

de iniciativas que pretendem divulgar e promover a conservação da biodiversidade em Portugal.

 

 Este programa é promovido pelo Museu Nacional de História Natural e pelo Centro de Biologia

Ambiental, entidades da Universidade de Lisboa dedicadas à investigação, conservação e divulgação

da biodiversidade.

 

 Redacção/RS

 

 08:51 quarta-feira, 28 setembro 2011

 

 

Faro: Primeiro hostel da capital algarvia "sem mãos a medir" para tantos hóspedes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/09/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=120391

Página 60



 

Em menos de dois meses o primeiro hostel de Faro já recebeu cerca de 600 hóspedes e os

proprietários asseguram "não ter mãos a medir" para o corrupio de turistas e estudantes Erasmus que

ali querem pernoitar.

 

 O primeiro hóspede chegou ao Hostel Casa d'Alagoa no dia 31 de julho, ainda com obras no edifício,

que abriu portas no início de agosto em regime de "soft opening" e deverá ser inaugurado oficialmente

até ao final do ano.

 

 O facto de terem quase sempre casa cheia - com jantares internacionais, jogos de grupo e concertos

improvisados -, levou os proprietários a deixar a conclusão das obras e a inauguração do espaço para

segundo plano.

 

 Atualmente com 20 camas, o hostel passará a ter 48 e, apesar de em setembro se ter registado "um

pequeno decréscimo em relação ao mês de agosto", continuam a ter "dias de ocupação a 100 por

cento", assegura a rececionista Susana Rodrigues.

 

 Os três proprietários, Nuno Oliveira, Diogo Perry e Nuno Fernandes, mostram-se "felizes e realizados"

com os primeiros resultados de um projeto que é já visto como um caso de sucesso na cidade, como

contaram à Lusa.

 

 Recentemente receberam a visita de um professor da Universidade do Algarve interessado em

mostrar o projeto aos alunos como exemplo de sucesso, pelo empreendedorismo e investimento na

reabilitação de um edifício nobre da cidade.

 

 Por ali têm passado muitos europeus da Alemanha, França, Holanda, Inglaterra, Itália ou Polónia,

mas também viajantes de paragens mais distantes, entre australianos, norte-americanos, argentinos,

mexicanos ou neozelandeses.

 

 O primeiro hostel da capital algarvia ocupa um edifício emblemático da cidade que estava degradado

- primeiro Casa d'Alagoa e posteriormente Casa Lumena -, que funcionou como pensão e mais tarde

como restaurante.

 

 Com uma capacidade máxima que atingirá as 48 camas, o espaço dispõe de sala de convívio,

cozinha, um pátio interior e vários recantos ao ar livre.

 

 Redacção / Lusa

 

 12:54 quarta-feira, 28 setembro 2011
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Hostel de Faro "sem mãos a medir"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/09/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=20119&visual=8&id=0&print_article
=1

 

28-09-11

 

 Em menos de dois meses o primeiro hostel de Faro já recebeu cerca de 600 hóspedes e os

proprietários asseguram "não ter mãos a medir" para o corrupio de turistas e estudantes Erasmus que

ali querem pernoitar.

 

 O primeiro hóspede chegou ao Hostel Casa d'Alagoa no dia 31 de julho, ainda com obras no edifício,

que abriu portas no início de agosto em regime de "soft opening" e deverá ser inaugurado oficialmente

até ao final do ano.

 

 O facto de terem quase sempre casa cheia - com jantares internacionais, jogos de grupo e concertos

improvisados -, levou os proprietários a deixar a conclusão das obras e a inauguração do espaço para

segundo plano.

 

 Atualmente com 20 camas, o hostel passará a ter 48 e, apesar de em setembro se ter registado "um

pequeno decréscimo em relação ao mês de agosto", continuam a ter "dias de ocupação a 100 por

cento", assegura a rececionista Susana Rodrigues.

 

 Os três proprietários, Nuno Oliveira, Diogo Perry e Nuno Fernandes, mostram-se "felizes e realizados"

com os primeiros resultados de um projeto que é já visto como um caso de sucesso na cidade, como

contaram à Lusa.

 

 Recentemente receberam a visita de um professor da Universidade do Algarve interessado em

mostrar o projeto aos alunos como exemplo de sucesso, pelo empreendedorismo e investimento na

reabilitação de um edifício nobre da cidade.

 

 Por ali têm passado muitos europeus da Alemanha, França, Holanda, Inglaterra, Itália ou Polónia,

mas também viajantes de paragens mais distantes, entre australianos, norte-americanos, argentinos,

mexicanos ou neozelandeses.
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 O primeiro hostel da capital algarvia ocupa um edifício emblemático da cidade que estava degradado

- primeiro Casa d'Alagoa e posteriormente Casa Lumena -, que funcionou como pensão e mais tarde

como restaurante.

 

 Com uma capacidade máxima que atingirá as 48 camas

 

 Algarve Primeiro/Lusa

 

 

Inauguração da Estação de Biodiversidade do Barranco do Velho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/09/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=20111&visual=8&id=0&print_article
=1

 

27-09-11

 

 É inaugurada no próximo sábado, 1 de Outubro, pelas 10h00, a Estação de Biodiversidade do

Barranco do Velho, uma iniciativa inserida no programa "11 Caminhos + 1 - Percursos da

Biodiversidade", no âmbito das comemorações do centenário da Universidade de Lisboa.

 

 Segue-se, até às 13h00, uma visita guiada por estes caminhos, coordenada por José Rosa Pinto,

botânico colaborador do herbário da Universidade do Algarve, especialista na flora algarvia.

 

 A concentração dos participantes será na Igreja do Barranco do Velho (10h00)

 

 A actividade é gratuita e sem necessidade de inscrição.

 

 "11 Caminhos + 1 - Percursos na Biodiversidade" é um das iniciativas inseridas no programa

Bioeventos, iniciado em 2010 - Ano Internacional da Biodiversidade, e é constituído por um conjunto

de iniciativas que pretendem divulgar e promover a conservação da Biodiversidade em Portugal.

 

 Este programa é promovido pelo Museu Nacional de História Natural e pelo Centro de Biologia

Ambiental, entidades da Universidade de Lisboa dedicadas à investigação, conservação e divulgação

da biodiversidade.
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Mar e cultura religiosa nos caminhos do turismo local

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 28/09/2011

Meio: Póvoa Semanário

Jornalistas: Vera Rodrigues

 

Ma r  e  cu l t u ra  r e l i g i o sa  nos   c am inhos  do  t u r i smo  l o ca l  VERA  RODRIGUES

verarodrigues@povoasemanario.pt A Praça Marquês de Pombal acolheu no ?m-de-semana várias

actividades, com os agentes turísticos  a proporcionarem acções com vista  dar a conhecer a

diversidade de  animação turística do concelho,  juntamente com a gastronomia e  o artesanato.

Partindo do mote “aventuras…  na Terra, no Mar, no Ar e do Paladar”, a autarquia e parceiros

disponibilizaram insu?áveis, passeios  de charrete pela cidade, kartings,  entre outras. Para as

actividades  no ar ou na água, os interessados deslocaram-se a outros locais  do concelho. José

Macedo Vieira  sublinhou a importância do Turismo  para “dar a conhecer as potencialidades da

cidade”, lembrando  que este tem sido fundamental no  desenvolvimento da Póvoa.

No mesmo sentido, Lucinda  Delgado, Vereadora do Turismo,  lembrou que o certame tem em  vista o

incentivo do turismo: “em  dar a conhecer aos poveiros e visitantes quais são os agentes que  temos e

que actividades têm para  podermos recorrer”. Segundo a  autarca, os parceiros aderiram,  neste que

foi o primeiro ano em que  foi assinalada a data. Quanto ao  evento, serviu ainda para o município

apresentar a nova brochura,  onde estão patentes os diferentes  agentes turísticos do concelho, as

suas actividades e preços.

Aposta no turismo náutico e religioso Na segunda-feira, no Posto de  Turismo, realizou-se a tertúlia “O

 Turismo Convida”, que abordou  temáticas do sector. Moderada  por Lucinda Delgado, Armando

Marques, antigo responsável  pelo Turismo do concelho, Marco  Rebelo, responsável pelo Plano

Estratégico para o Turismo na  Póvoa de Varzim, Joel Cleto,  Arqueólogo e Timothy Oswald,  Leitor do

Departamento de Línguas e Culturas da Universidade do  Algarve, foram os oradores perante  várias

dezenas de pessoas.

Armando Marques mostrou as  suas memórias, com a exibição de  fotogra?as, sublinhando a evolução

da praia da Póvoa, enquanto  zona de veraneio desde meados do século XVIII. “As pessoas  vinham

para a compra do peixe e  aos banhos do mar, que começaram a ser uma atracção”.  Os caminhos-de-

ferro prosperaram o aparecimento dos primeiros hotéis, e a  touradas atraíam milhares de pessoas à

Póvoa. Armando Marques  felicitou a autarquia pelo trabalho  desenvolvido na requali?cação  urbana:

“A Póvoa hoje pode orgulhar-se de ser uma cidade organizada, limpa, emblemática”.

Marco Rebelo, apresentou um  projecto que visa o “reposicionamento turístico” da cidade. “O plano

foi muito participado, quer pelos  agentes de turismo da cidade, quer  pelas instituições”.

O responsável defendeu que  o reposicionamento turístico da  cidade passa por reinventar ou

reposicionar o produto característico da cidade, o sol e a praia,  focando-se no “sol e mar”, dando

ênfase à componente da náutica  e cultural ambiental associada ao  mar e ao Turismo Cultural e

Religioso, apostando em Balasar. “Este  é um ponto importante em termos  de reposicionamento e de
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descentralização de Braga, assim como a  aposta nos Caminhos de Santiago  e de peregrinação”.

A Marina da Póvoa tem, segundo  o responsável, um forte “potencial  em termos de captação de

mercados emissores”. No mesmo sentido, Marco Rebelo lembrou que a  Póvoa tem a melhor doca seca

da  Península Ibérica. “Cada vez mais  o mercado da doca seca, sob o  ponto de visto do turismo

náutico,  está associado à captação dos  mercados do norte da Europa e  dos navegadores de turismo

sénior  que podem e têm ganhos evidentes no que refere à manutenção  em Portugal, devido aos

custos  de produção serem mais baixos do  que manter o barco fora de água  no norte da Europa”. No

mesmo  sentido Marco Rebelo defendeu  ainda o facto de a Póvoa ser o  ponto logístico mais próximo

do  Aeroporto Sá Carneiro.

Albergue moderno  para peregrinos Joel Cleto, Arqueólogo e autor da  série televisiva “Os Caminhos

de  Santiago”, lembrou que a Póvoa é  um local privilegiado e estratégico  nos Caminhos, dado que

pelo concelho passam os dois principais  trajectos do Caminho Português:  o Caminho Central e o

Caminho  Medieval. Por outro lado, defendeu  o arqueólogo, “como terra marítima, está também

voltada para a  rota marítima, que começa agora  a ser explorada”.

A Póvoa tem o primeiro dos  modernos albergues para peregrinos, em Rates. Joel Cleto lembrou  que

os Caminhos de Santiago são  cada vez mais importantes para o  Turismo e para a Economia. “São

surpreendentes os números dos  últimos anos, com o crescimento  de peregrinos que fazem o

Caminho português”, num aspecto que  deve ser tido em conta, porque o  peregrino gasta dinheiro

por onde  passa.

Maquete dos Torreões Também no Posto de Turismo pode  ser vista uma réplica do edifício  dos

Torreões, elaborada por Luís  Gonzaga Carvalhal. O autor da  obra, já falecido, dedicou 2050  horas a

este trabalho, utilizando,  como materiais, palitos e madeira  e moldando cada peça com a navalha.

Teresa da Conceição Gomes,  esposa, lembrou que Luís Carvalhal fez a obra aos poucos. “Começou

depois de se reformar. Seguiase por fotogra?as que tinha tirado  a cada pormenor”.

A obra ?cará exposta no Posto  de Turismo por tempo indeterminado, “para que as pessoas possam

apreciá-la”, disse Maria do  Céu Carvalhal, ?lha, sublinhando  que o pai gostava que a obra fosse

apreciada.

No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Turismo, assinalado na terça-feira, a Câmara

Municipal marcou a data com  aventuras para todos os gostos. Especialistas indicam que o futuro do

turismo local deve passar pelo mar e pela religiosidade Família Carvalhal: Rosa Carvalhal, Joaquim

Cunha, Teresa Gomes, Maria do Céu e Luís Carvalhal Armando Marques e Marco Rebelo Veja a

fotogaleria www.povoasemanario.pt SOCIEDADE Estratégia turística do concelho passa pelo mar e

religião PÁGINA 2
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Estação de Biodiversidade do Barranco do Velho é inaugurada no dia 1 de Outubro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/09/2011

Meio: Avezinha.com (A)

URL: http://www.jornalavezinha.com/breakingnews/news.asp?Id=806

 

27-09-2011 19:11

 

 É inaugurada no próximo sábado, 1 de Outubro, pelas 10h00, a Estação de Biodiversidade do

Barranco do Velho, uma iniciativa inserida no programa "11 Caminhos + 1 - Percursos da

Biodiversidade", no âmbito das comemorações do centenário da Universidade de Lisboa.

 

 Segue-se, até às 13h00, uma visita guiada por estes caminhos, coordenada por José Rosa Pinto,

botânico colaborador do herbário da Universidade do Algarve, especialista na flora algarvia. A

concentração dos participantes será na Igreja do Barranco do Velho (10h00)

 

 A actividade é gratuita e sem necessidade de inscrição. Mais informações através de

bioeventos2010@museus.ul.pt ou 91 951 56 93 / 96 697 22 05.

 

 "11 Caminhos + 1 - Percursos na Biodiversidade" é um das iniciativas inseridas no programa

Bioeventos, iniciado em 2010 - Ano Internacional da Biodiversidade, e é constituído por um conjunto

de iniciativas que pretendem divulgar e promover a conservação da Biodiversidade em Portugal. Este

programa é promovido pelo Museu Nacional de História Natural e pelo Centro de Biologia Ambiental,

entidades da Universidade de Lisboa dedicadas à investigação, conservação e divulgação da

biodiversidade.

 

 

Condeixa dedica semana à educação e formação de adultos

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 27/09/2011

Meio: Diário de Coimbra

 

ATÉ SEXTA-FEIRA  A iniciativa pertence ao Centro Novas Oportunidades do Agrupamento de Escolas

de Condeixa-a-Nova e começou ontem, prolongando-se até sexta-feira. Em causa está a I Semana de

Educação e Formação de Adultos, que tem como objectivo «contribuir para o desenvolvimento local e

também para o enriquecimento pessoal, profissional e social das equipas dos CNO, entidades

formadoras e instituições que, ao longo destes últimos cinco anos têm partilhado os desafios desta
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área da educação e formação», refere a organização, destacando o apoio do Centro de Formação da

Associação de Escolas Nova Ágora.

Os trabalhos começaram ontem à noite, na Secundária Fernando Namora, com a inauguração da

exposição “Um olhar sobre o passado” e de uma prova de produtos regionais. Hoje, no mesmo espaço,

os contadores de histórias marcam presença, pelas 14h00, na biblioteca de secundária, onde a partir

das 20h00 se realizam duas palestras, a primeira dedicada à “Segurança na internet” e a segunda

sobre “Segurança de pessoas e bens”.

Amanhã é “dia D” desta semana, com a realização da conferência “Centro Novas Oportunidades – pólo

de desenvolvimento local”, no auditório do Museu Monográfico de Conímbriga, que conta com a

participação de especialistas da Universidade do Algarve, da Faculdade de Psicologia e Ciências da

Educação da Universidade de Coimbra e do Centro de Estudos Sociais, para além da presença da vice-

presidente da Agência Nacional para a Qualificação, Carmo Gomes, que vai falar sobre “Políticas e

dinâmicas de qualificação de adultos: uma estratégia integrada territorialmente”. Os trabalhos têm

início às 9h30 e termina com uma visita às Ruínas de Conímbriga.

O programa do dia 29 inclui, pelas 20h00, no auditório da Escola Básica, a sessão de entrega de

diplomas a candidatos certificados, seguindo-se um momento com “Cantares e Sabores de Condeixa”.

Dia 30, data de encerramento da I Semana de Educação e Formação de Adultos, assiste-se à mostra

de competências, com uma sessão de júri de certificação, marcada para as 17h00, na antiga Escola do

1.

o Ciclo de Bruscos. O Grupo de Cantares de Vila Seca anima o final dos trabalhos. l Condeixa dedica

semana à educação e formação de adultos

 

 

Espectáculos

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 27/09/2011

Meio: Correio da Manhã - Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Albufeira lança desafio aos futuros escritores para contarem a sua história
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/09/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=120338
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"Estamos à procura de escritores! Inscreve-te" é o desafio lançado pela Câmara Municipal de Albufeira

aos jovens algarvios para participarem na oficina de escrita criativa Conta o teu conto, que decorre

entre 1 e 4 de outubro.

 

 "Se tens entre os 11 e os 13 anos e gostas de escrever, não percas esta divertida atividade e vem

contar o teu conto!", assinala a autarquia sobre a iniciativa da biblioteca municipal Lídia Jorge, a

realizar nos dias 1, 3 e 4 de outubro.

 

 Conta o teu conto é o nome deste workshop, que pretende incentivar os mais novos à escrita através

de jogos e outras atividades lúdicas. No final da oficina, será entregue a cada participante a

compilação de alguns contos em formato de encadernação.

 

 A oficina será ministrada pelo formador João Paulo Faria Marques, decorrendo nos dias 1 de outubro,

das 16:30 às 19:00, e nos dias 3 e 4 , das 18:00 às 19:00.

 

 Os interessados deverão inscrever-se na biblioteca municipal, durante o seu horário de

funcionamento. O número máximo de participantes é de 10 crianças.

 

 João Paulo Marques é licenciado em Estudos Teatrais (variante ensino) pela Universidade de Évora, e

pós-graduado em Teatro e Educação, pela Universidade do Algarve. Possui no seu currículo várias

formações nas áreas citadas e trabalhou como ator em vários projetos entre 1997 e 2006.

 

 Redacção/RS

 

 15:51 terça-feira, 27 setembro 2011
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   	Meio: TSF - Notícias

 	Duração: 00:05:27

 	Hora de emissão: 14:03:00 
ID: 37693656

 
27/09/2011

Ponte do IP3 no Chamadouro em risco de

ruir

 

Nunca menos de meio século, é o prazo de duração de uma ponte na altura em que é construída. Esta

explicação foi avançada à TSF por um especialista em betão armado. Carlos Martins é engenheiro e da

aulas de betão armado na Universidade do Algarve. Em causa a degradação da ponte do Chamadouro,

no IP3. Declarações do presidente da Câmara de Mortágua, Afonso Abrantes.
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   	Meio: TSF - Notícias

 	Duração: 00:02:36

 	Hora de emissão: 15:08:00 
ID: 37694717

 
27/09/2011

Ponte do IP3 no Chamadouro em risco de

ruir

 

Nunca menos de meio século, é o prazo de duração de uma ponte na altura em que é construída. Esta

explicação foi avançada à TSF por um especialista em betão armado. Carlos Martins é engenheiro e da

aulas de betão armado na Universidade do Algarve. Em causa a degradação da ponte do Chamadouro,

no IP3.

 

 

Especialista estranha degradação da ponte do IP3
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/09/2011

Meio: TSF Online

URL: http://www.tsf.pt/Common/print.aspx?content_id=2022178

 

Um especialista em betão armado da Universidade do Algarve, Carlos Martins, ouvido pela TSF,

estranha que a esteja degradada.

 

 Nunca menos de meio século. É o prazo de duração de uma ponte na altura em que é construida.

Esta explicação foi avançada à TSF por um especialista em betão armado, Carlos Martins.

 

 Uma ponte construída há 30 anos nunca devia ser substituída por uma nova se tudo tivesse sido bem

feito, realça Carlos Martins, antigo responsável pelo Curso de Construção de Civil na Universidade do

Algarve e actualmente docente da cadeira de betão armado.

 

 O especialista estranha que a ponte esteja neste estado de degradação para ser necessária uma nova

obra de 18 milhões quando, em casos normais, uma manutenção correcta seria o desejável.

 

 publicado a 2011-09-27 às 14:51

 

 Para mais detalhes consulte:

 

 http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Vida/Interior.aspx?content_id=2022178
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Vou sair à borla (26 Setembro - 2 Outubro)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/09/2011

Meio: Vou Sair.com

URL: http://www.vousair.com/espectaculos/6672-vou-sair-a-borla-26-setembro-2-
outubro*.html

 

Segunda, 26 Setembro 2011 16:20

 

 Como todas as semanas, publicamos o artigo mais amigo da cultura democrática. Aquela que é para

todos os que por ela se interessem, sem qualquer risco de exclusão pela via do custo. Fica com as

nossas sugestões de borlas em Lisboa e Porto.

 

 Lisboa:

 

 Colombo Jazz ao fim da tarde

 

 Os organizadores do festival OutJazz levam, a partir desta segunda-feira, jazz ao jardim do Centro

Comercial Colombo. São fins de tarde especiais come música ao vivo no Jardim do piso 2. A inaugurar

o programa hoje estará Cláudia Franco Quarteto, seguida pelo DJ Lucky. Consulta o programa

completo do Colombo Jazz na nossa agenda.

 

 Quando: Segundas, quartas e sextas-feiras, das 18h30 às 21h00, até 21 de Outubro

 

 Onde: Jardim do piso 2 do Centro Comercial Colombo

 

 "Não gosto de críticos, não gosto"

 

 Jorge Silva Melo vai estar na Culturgest para dar quatro conferências sobre aquilo de que gosta, mas

sobretudo sobre aquilo de que não gosta. A primeira acontece já esta segunda-feira e o tema é: Não

gosto dos críticos, não gosto. A entrada é livre, sendo necessário o levantamento dos bilhetes até

meia hora antes.

 

 Quando: Segunda-feira às 18h30

 

 Onde: Pequeno Auditório da Culturgest
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 Vik

 

 A exposição Vik, inaugurada no Museu Colecção Berardo no dia 21 de Setembro, é a maior

restrospectiva do artista plástico brasileiro Vik Muniz até à data. Aqui pode ver-se mais de uma

centena de trabalhos representativos da sua trajectória artística, incluindo obras inéditas e uma

doação do artista à Colecção Berardo, 'Rolleiflex'.

 

 Quando: Seg a Sex: 10h-19h. Sáb: 10h-22h, até 31 de Dezembro

 

 Onde: Museu Colecção Berardo, CCB

 

 Experimenta Design

 

 De 28 de Setembro a 27 de Novembro, a EXD'11 volta a fazer de Lisboa o palco da discussão e

reflexão do design, arquitectura e criatividade contemporânea. O tema da 6ª edição da Bienal é

"Useless", e propõe-se questionar o conceito de utilidade e a sua ausência, nos contextos criativo e do

consumo. Será este o mote para uma programação de 61 dias que inclui exposições, conferências,

intervenções urbanas e outros projectos. Na semana inaugural (e não só), há borlas. É o caso das

"open talks", a exposição de Fernando Brízio no Antigo Convento da Trindade e da exposição Useless?,

no Museu do Design e da Moda.

 

 Quando: De 28 de Setembro a 27 de Novembro

 

 Onde: Vários locais de Lisboa

 

 Vinhos do Alentejo no CCB

 

 Pelo terceiro ano consecutivo, a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana desloca-se à capital para

dar a provar cerca de 300 vinhos aos lisboetas. Do programa constam ainda provas temáticas

(sujeitas a inscrição e orientadas por especialistas Aníbal Coutinho) e conversas descontraídas com

dicas práticas sobre os vinhos alentejanos. Há ainda um concerto da banda Os Azeitonas, sábado às

19h30. Consulta o programa completo.

 

 Quando: Sexta-feira das 16h00 às 21h00 / Sábado das 15h00 às 21h00

 

 Onde: Centro Cultural de Belém

 

 Tesouros do cinema soviético

 

 Ao longo do mês de Setembro, a Biblioteca-Museu República e Resistência exibe três obras-primas do
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cinema soviético da época da Revolução Bolchevique. A última é já esta sexta-feira: Chapaev, Georgi

Vasilyev e Sergei Vasilyev.

 

 Quando: Sexta-feira às 18h30

 

 Onde: Biblioteca-Museu República e Resistência - Espaço Cidade Universitária

 

 Música nas Praças de Lisboa

 

 Para comemorar o Dia Mundial da Música, a EGEAC, em parceria com a Orquestra Metropolitana de

Lisboa, apresenta a 4ª edição do programa Música nas Praças - Concertos promenade em Lisboa. A

programação ao ar livre convida o público a descrever um percurso entre quatro locais da Baixa

Lisboeta, criando momentos de harmonização entre o recorte da paisagem urbana e as sonoridades

envolventes. Tudo gratuito. Vê o programa completo.

 

 Quando: Sábado entre as 15h00 e as 23h00

 

 Onde: Largo de São Carlos, Jardim das Esculturas do MNAC - Museu do Chiado, Ruínas do Carmo e

Jardim de São Pedro de Alcântara

 

 Festa do Japão

 

 Os amantes da cultura japonesa não podem perder esta festa, marcada para o Jardim do Japão, em

Belém. O evento é composto por dois momentos específicos. O primeiro, com início às 12h00 e

conclusão pelas 12h30, destina-se à reabertura do Jardim do Japão com os representantes das

entidades organizadoras e convidados. O segundo momento tem início pelas 13h00 com as actividades

culturais nas tendas e palco até às 21h00, e que incluem demonstração de origami, gastronomia

japonesa, exposição e venda de bonecos de animação, dança e música nipónicas. Consulta o

programa completo na nossa agenda.

 

 Quando: Sábado das 12h00 às 21h00

 

 Onde: Jardim do Japão

 

 Maria Minerva

 

 Mr. Big

 

 Colombo Jazz
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 Recepção ao Caloiro Universidade do Algarve

 

 Green Festival

 

 ||||||

 

 Música | Espectáculos | Exposições | Agenda| Festivais|Outros

 

 ||

 

 Brevemente disponível.

 

 Hi-media Publishing :

 

 

I Colóquio Internacional -Cister, os templários e a Ordem de cristo

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 23/09/2011

Meio: Cidade de Tomar

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Agenda

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 22/09/2011

Meio: Médico de Família

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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