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A1

Bolsa de Investigação IV (m/f) (31-01-12)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/01/2012

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/Emprego/Emprego-Nacional/content/Bolsa-de-Investigacao-IV-
mf-31-01-12?viewall=true&print=true

 

Instituto Gulbenkian de Ciência

 

 Job/Fellowship Reference: PTDC/SAU-OBD/105234/2008

 

 Main research field: Biological sciences

 

 Sub research field: Biology

 

 BI

 

 The person will provide technical and scientific support and will execute and analyse experiments

involving methodologies of molecular and cell biology applied to the study Mob1 and Unc119 proteins

in human cells. It will be done at the University of Algarve.

 

 Master degree in Biochemistry, Molecular Biology, Cellular Biology, or related areas. Preference is

given to applicants previous training in Cellular and Molecular Biology and/or biochemical approaches.

 

 Application to a Research Fellowship Position

 

 Project PTDC/SAU-OBD/105234/2008

 

 The application to a Research Fellowship is open under the Project PTDC/SAU-OBD/105234/2008

("Role of Mob1 and Unc119 proteins in cytokinesis and tumorogenesis"), financed by Fundação para a

Ciência e a Tecnologia, through national funds.

 

 The Fellowship will have the duration of 6 months, starting on March 2012, in exclusiveness regime,

as regulated by the human resources of FCT () and fellowships regulation of Instituto Gulbenkian de

Ciência ().

 

 The person will provide technical and scientific support and will execute and analyse experiments
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involving methodologies of molecular and cell biology applied to the study Mob1 and Unc119 proteins

in human cells. It will be done at the University of Algarve.

 

 Álvaro Tavares - Departamento Ciências Biomédicas e Medicina da Universidade do Algarve, and

Instituto Gulbenkian de Ciência (external group).

 

 Master degree in Biochemistry, Molecular Biology, Cellular Biology, or related areas. Preference is

given to applicants previous training in Cellular and Molecular Biology and/or biochemical approaches.

 

 According to the regulations of the FCT Scientific Fellowships in Portugal (EUR980/month + SSV).

 

 Letter of Motivation, Curriculum Vitae, recommendation letter(s) of previous supervisor(s). Send

application to: Álvaro Tavares ()

 

 From an evaluation of the curriculum vitae and of the reference letters, 5 candidates will be selected

for an interview. Preference is given to applicants with experience in studies using recombinant DNA

and cellular biology approaches. The Curriculum vitae, the reference letters and the interview/previous

experience will be the respective weight in the final score: 40, 10 and 50%.

 

 Chairman: Dr. Álvaro Tavares; members: Dr. Isabel Palmeirim and Dr. José Bragança. Substitutes:

Dr. Pedro Marvão and Dr. José António Belo.

 

 The final evaluation results will be publicized through the ordered list by the final grade obtained,

posted in, and the selected candidate notified by e-mail.

 

 From 01.02.2012 until 15.02.2012.

 

 (Publicado ema 31-01-12)

 

 [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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A3

Nuno ´Warrior´ Guerreiro canta parabéns a Loulé
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/01/2012

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=48634

 

31-01-2012 0:15:00

 

 Loulé comemora o 24º aniversário de elevação a cidade e o filho da terra vem apresentar o seu

último trabalho "Gangster mascarado" e outros êxitos da sua carreira a solo e na Ala dos Namorados.

O 'Charme' do centro histórico estará em avaliação.

 

 Com o seu novo nome artístico, The Warrior, Nuno Guerreiro que nasceu a 5 de setembro de 1972

em Loulé, vai apresentar um espetáculo em estilo jazzy, em que a atualidade surge mesclada com os

anos 50 inspirações de Amália, Sade Adu, George Michael e D'Angelo e porque não? da Ala dos

Namorados.

 

 A par dos temas originais, há alguns registos anteriores regravados como é o caso de "Tento Saber"

que fazem jus a uma das vozes de contratenor mais poderosas de Portugal.

 

 O concerto realiza-se a 1 de fevereiro no Cine Teatro de Loulé às 21h30 e o preço dos bilhetes é de 6

euros.

 

 Outro dos destaques das comemorações é a inauguração das obras de remodelação do Parque

Municipal de Loulé que se inicia às 10h30, ressaltando o novo espaço cultural o Centro de

Experimentação e Criação Artística de Loulé (CECAL),instalado na antiga Casa do Pombal.

 

 O CECAL "servirá de apoio a artistas plásticos, fotógrafos, músicos e profissionais de multimédia, de

nível nacional e internacional, na ótica da pesquisa, da experimentação e da produção artísticas",

adianta a autarquia.

 

 Avaliação do Charme de Loulé

 

 Por sua vez, a Sala da Assembleia Municipal de Loulé acolhe pelas 17h00, a avaliação Projeto Charme

Loulé, com que o executivo camarário liderado por Seruca Emídio pretendeu reabilitar o Centro

Histórico e reintegrar a malha medieval como centralidade da cidade, com iniciativas que procuravam
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uma transformação em termos económicos, sociais e de reabilitação urbana.

 

 A par do Município estiveram envolvidas no projeto Charme as empresas municipais Loulé Concelho

Global - Equipamentos e Eventos Municipais, Centro Loulé - Associação para o Desenvolvimento e

Inovação do Comércio de Loulé, mas também a Universidade do Algarve, a Santa Casa da Misericórdia

e Instituto Superior D. Afonso III (INUAF).
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A5

Inscrições abertas para Troféu Reitor da UAlg de Karting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/01/2012

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=c4ca4238a0b923820dcc50
9a6f75849b&id=74322d3ea58d8c6643c5508ae0a33af5

 

Tavira, 31 Jan (Rádio Horizonte Algarve)

 

 A Associação Académica da Universidade do Algarve, através do seu Gabinete de Desporto, em

parceria com o Algarve Indoor Kart Center promove a organização da prova Troféu Reitor

Universidade do Algarve de Karting.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve

 

 Esta prova é especialmente direcionada para os amantes da velocidade e tem o arranque marcado

para 24 de Março.
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A6

Associação Académica vai pedir auditoria externa às suas contas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/01/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=124343

 

A Associação Académica da Universidade do Algarve anunciou hoje que vai encomendar uma auditoria

externa às contas "para detetar possíveis falhas", mas garantiu que atuais os 400 mil euros de dívidas

a fornecedores serão pagos atempadamente.

 

 "Temos um novo plano para pagar atempadamente aos fornecedores", disse à Lusa o presidente da

associação, Pedro Barros, confessando que a situação financeira da Academia necessita de um plano

de recuperação financeira, mas esclarecendo que "não é dramática".

 

 Segundo Pedro Barros, a realização de uma auditoria externa poderá ser elucidativa "sobre eventuais

erros que poderão ter ocorrido no passado, ou não, de forma a clarificar a situação atual e indicar um

caminho mais sustentável e credível".

 

 Como forma de aumentar a saúde financeira da Associação, o atual executivo propõe o alargamento

das parcerias no quadro do cartão académico, documento que permite aos estudantes o acesso com

descontos a bens e serviços.

 

 Outra das formas enunciadas para superar os problemas financeiros é o programa Academia 21,

projeto orgânico a implementar em cada escola da Universidade, que visa a criação de um único

sistema para impressões, digitalizações e outros serviços prestados pela Associação Académica.

 

 Quando aqueles dois projetos estiverem a funcionar em pleno, a Associação "será financeiramente

mais sustentável e menos subsídio-dependente", disse Pedro Barros.

 

 Eleitos a 29 de novembro, os atuais órgãos diretivos da Universidade do Algarve tomaram posse no

início do ano e representam um universo de 9.500 alunos da instituição.

 

 A Associação conta com cerca de 50 funcionários.

 

 Redacção DORS
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 13:53 terça-feira, 31 janeiro 2012
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A8

Associação Académica vai pedir auditoria externa às suas contas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/01/2012

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=22429&visual=8&id=0&print_article
=1

 

31-01-12

 

 A Associação Académica da Universidade do Algarve anunciou esta terça-feira que vai encomendar

uma auditoria externa às contas "para detetar possíveis falhas", mas garantiu que atuais os 400 mil

euros de dívidas a fornecedores serão pagos atempadamente.

 

 "Temos um novo plano para pagar atempadamente aos fornecedores", disse à Lusa o presidente da

associação, Pedro Barros, confessando que a situação financeira da Academia necessita de um plano

de recuperação financeira, mas esclarecendo que "não é dramática".

 

 Segundo Pedro Barros, a realização de uma auditoria externa poderá ser elucidativa "sobre eventuais

erros que poderão ter ocorrido no passado, ou não, de forma a clarificar a situação atual e indicar um

caminho mais sustentável e credível".

 

 Como forma de aumentar a saúde financeira da Associação, o atual executivo propõe o alargamento

das parcerias no quadro do cartão académico, documento que permite aos estudantes o acesso com

descontos a bens e serviços.

 

 Outra das formas enunciadas para superar os problemas financeiros é o programa Academia 21,

projeto orgânico a implementar em cada escola da Universidade, que visa a criação de um único

sistema para impressões, digitalizações e outros serviços prestados pela Associação Académica.

 

 Quando aqueles dois projetos estiverem a funcionar em pleno, a Associação "será financeiramente

mais sustentável e menos subsídio-dependente", disse Pedro Barros.

 

 Eleitos a 29 de novembro, os atuais órgãos diretivos da Universidade do Algarve tomaram posse no

início do ano e representam um universo de 9.500 alunos da instituição.

 

 A Associação conta com cerca de 50 funcionários.
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A11

Faro: Exposição de Cristiana Carneiro na sede do IPJ
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/01/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=124269

 

A galeria de exposições da delegação regional do Instituto Português da Juventude, em Faro, vai

acolher, entre 2 e 27 de fevereiro, uma exposição da artista algarvia Cristiana Carneiro.

 

 Natural de Faro, onde nasceu em julho de 1988, e residente atual em Quelfes, Olhão, Cristiana

Carneiro está a concluir a licenciatura em Artes Visuais, na Universidade do Algarve.

 

 A arte ocupa cada vez mais um lugar de destaque na sua vida, tanto a nível académico como pessoal.

Nesta sua sexta exposição, a artista algarvia reúne alguns dos seus trabalhos, compondo um conjunto

harmónico nas temáticas e técnicas utilizadas, fruto de inúmeras pesquisas e experiências realizadas

ao longo do seu percurso.

 

 Redacção DORS

 

 07:10 segunda-feira, 30 janeiro 2012
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A12

Notícias num Clique | Castelo Branco: JS quer que Refer faça balanço dos
movimentos depois da introdução das automotoras| Diário Digital Castelo Branco
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/01/2012

Meio: Diário Digital Castelo Branco

Online

URL: http://www.diariodigitalcastelobranco.pt/detalhe.php?c=2&id=5513

 

A Federação Distrital de Castelo Branco da Juventude Socialista ainda acredita que a REFER pode

voltar atrás nas medidas implementadas na linha da Beira Baixa.

 

 No passado sábado a Federação convidou para estar em Castelo Branco o Professor da Universidade

do Algarve Manuel Margarido Tão, docente em economia dos Transportes, com especialidade na área

da ferroviaPara o especialista a introdução de automotoras, "é uma perda em termos qualitativos" não

só em relação ao conforto das composições, mas também, acrescenta o especialista, em relação ao

tempo de duração das viagens.

 

 "O que se faz em toda a Europa é utilizar o melhor material, para tirar partido dos trajetos mais

rápidos, e poder assim compensar os mais lentos, o que não acontece aqui, e vem lesar os

utilizadores" diz o especialista.

 

 Para Manuel Margarido Tão esta situação era evitável se as obras no troço Covilhã-Guarda já

estivessem concluídas. "Se esse troço estivesse concluído, era possível fazer a fusão da gestão das

duas linhas, todas as escalas de material e pessoal eram uma só, e inclusivamente com menos

material podia-se produzir mais serviço" diz o estudioso.

 

 Manuel tão acrescenta que Portugal tem tido uma politica sem coerência nos investimentos

ferroviários, "não existe um plano ferroviário, e as obras são feita adoc".

 

 Artur Patuleia diz que está na hora da REFER fazer o balanço da introdução das automotoras na linha

da Beira Baixa, "é preciso que a empresa diga qual foi a variação e receitas que teve nos últimos

meses".A JS quer saber qual foi o impacto da alteração introduzida.

 

 "A empresa demitiu-se da sua responsabilidade de fator de mobilidade no distrito, consequentemente

de desenvolvimento económico. Como afugenta os clientes, demitiu-se também, enquanto empresa

do estado de apresentar bons resultados" acusa Artur Patuleia da JS.
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 A duração da viagem Covilhã-Lisboa é outro fator que a JS considera ter vindo a ser afetado com a

alteração, "com as automotoras a composição fica inibida de circular a uma velocidade superior a 120

km à hora em mais de um terço da viagem", o que aumenta em 11 minutos a viagem, em relação à

que estava a ser feita pelo intercidades.

 

 Com a introdução de portagens nas ex-scuts, Artur Patuleia diz que os comboios podiam ser uma

alternativa, "o que não aconteceu" lamenta o jovem socialista.
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Notícias num Clique | Castelo Branco: JS quer que Refer faça balanço dos
movimentos depois da introdução das automotoras| Diário Digital Castelo Branco
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/01/2012

Meio: Diário Digital Castelo Branco

Online

URL: http://www.diariodigitalcastelobranco.pt/detalhe.php?id=5513

 

Cristina Valente | 2012-01-30 15:32:00

 

 A Federação Distrital de Castelo Branco da Juventude Socialista ainda acredita que a REFER pode

voltar atrás nas medidas implementadas na linha da Beira Baixa.

 

 No passado sábado a Federação convidou para estar em Castelo Branco o Professor da Universidade

do Algarve Manuel Margarido Tão, docente em economia dos Transportes, com especialidade na área

da ferroviaPara o especialista a introdução de automotoras, "é uma perda em termos qualitativos" não

só em relação ao conforto das composições, mas também, acrescenta o especialista, em relação ao

tempo de duração das viagens.

 

 "O que se faz em toda a Europa é utilizar o melhor material, para tirar partido dos trajetos mais

rápidos, e poder assim compensar os mais lentos, o que não acontece aqui, e vem lesar os

utilizadores" diz o especialista.

 

 Para Manuel Margarido Tão esta situação era evitável se as obras no troço Covilhã-Guarda já

estivessem concluídas. "Se esse troço estivesse concluído, era possível fazer a fusão da gestão das

duas linhas, todas as escalas de material e pessoal eram uma só, e inclusivamente com menos

material podia-se produzir mais serviço" diz o estudioso.

 

 Manuel tão acrescenta que Portugal tem tido uma politica sem coerência nos investimentos

ferroviários, "não existe um plano ferroviário, e as obras são feita adoc".

 

 Artur Patuleia diz que está na hora da REFER fazer o balanço da introdução das automotoras na linha

da Beira Baixa, "é preciso que a empresa diga qual foi a variação e receitas que teve nos últimos

meses".A JS quer saber qual foi o impacto da alteração introduzida.

 

 "A empresa demitiu-se da sua responsabilidade de fator de mobilidade no distrito, consequentemente

de desenvolvimento económico. Como afugenta os clientes, demitiu-se também, enquanto empresa
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do estado de apresentar bons resultados" acusa Artur Patuleia da JS.

 

 A duração da viagem Covilhã-Lisboa é outro fator que a JS considera ter vindo a ser afetado com a

alteração, "com as automotoras a composição fica inibida de circular a uma velocidade superior a 120

km à hora em mais de um terço da viagem", o que aumenta em 11 minutos a viagem, em relação à

que estava a ser feita pelo intercidades.

 

 Com a introdução de portagens nas ex-scuts, Artur Patuleia diz que os comboios podiam ser uma

alternativa, "o que não aconteceu" lamenta o jovem socialista.
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Avaliação de Tecnologias em Saúde e Gestão da Qualidade
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/01/2012

Meio: Portal da Saúde.pt

URL: http://www.min-
saude.pt/portal/conteudos/a+saude+em+portugal/noticias/saude+e+gestao+qualidade.
htm

 

Especialistas conferenciam sobre tecnologias em saúde e gestão da qualidade, 3 e 4 de fevereiro, na

ESTeSL, em Lisboa.

 

 A Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa (ESTeSL ) acolhe, nos dias 3 e 4 de Fevereiro a

conferência internacional de avaliação de tecnologias em saúde e gestão da qualidadeInternational

(Conference on Health Technology Assessment and Quality Management 2012).

 

 A organização do evento é da responsabilidade da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa

e da Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve, em colaboração com a SGS Academy.

 

 

Página 16



A17

Campeonato Nacional Universitário de Surf começa em Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/01/2012

Meio: Jornal do Algarve.pt

URL: http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/01/campeonato-nacional-universitario-de-surf-
comeca-em-faro/

 

.

 

 

 

A Associação Académica da Universidade do Algarve e o Clube de Surf de Faro estão a preparar a

primeira etapa do Campeonato Nacional Universitário de Surf, que irá decorrer nos dias 11 e 12 de

fevereiro, na Praia de Faro.

 

 

O Centro Náutico da Praia de Faro será o centro de operações da competição, desenvolvida em

parceria com a Federação Académica de Desporto Universitário.

 

 

Ao longo do presente ano lectivo, haverá ainda mais dois momentos de disputa em praias nacionais,

tendo em vista a conquista dos títulos universitários feminino e masculino.

 

 

A organização espera a presença dos vencedores das últimas edições, os quais virão a Faro à procura

do melhor resultado na disputa pelo título nacional universitário.

 

 

As inscrições estão reservadas aos estudantes nacionais universitários e deverão ser realizadas juntos

das respectivas associações académicas ou de estudantes.
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TROFÉU DO REITOR DA UALG DE KARTING COM INSCRIÇÕES ABERTAS
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/01/2012

Meio: Algarve Digital Online

URL: http://www.algarvedigital.pt/algarve/print.php?sid=5569

 

Desporto / Faro

 

 29 de Janeiro de 2012

 

 A Associação Académica da Universidade do Algarve, através do seu Gabinete de Desporto, em

parceria com o Algarve Indoor Kart Center promove a organização da prova Troféu Reitor

Universidade do Algarve de Karting.

 

 Esta prova é especialmente direcionada para os amantes da velocidade e tem o arranque marcado

para 24 de Março.

 

 O Troféu está aberto à participação de toda a população. O objectivo é promover o convívio entre os

diferentes elementos da comunidade académica e a população algarvia adepta desta modalidade,

proporcionando a participação numa prova de karting. Destaque ainda, para a prova servir de seleção

dos melhores três estudantes da Universidade do Algarve, para participar no Campeonato Nacional

Universitário de Karting, que será disputado nas instalações do Kartódromo Internacional do Algarve,

com organização da Associação Académica da Universidade do Algarve e Federação Académica de

Desporto Universitário.

 

 Para mais informações e inscrições, consultar o Gabinete de Desporto da Associação Académica da

Universidade do Algarve (289 896 422 ou).

 

 As inscrições para a competição encerram dia 21 de Março.

 

 Ficha de Inscrição

 

 Este artigo é de Algarve Digital

 

 http://www.algarvedigital.pt/algarve/
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 O endereço para este artigo é:

 

 http://www.algarvedigital.pt/algarve/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=5569

 

 Ligações neste artigo

 

 [1] desporto@aaualg.pt
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?Não ter um plano de animação é fragilizar o destino? (actualizada)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/01/2012

Meio: Ambitur.pt

URL: http://c.moreover.com/click/here.pl?z5824206207&z=1250249092

 

A secretária de Estado do Turismo, Cecília Meireles, declarou há uma semana à imprensa turística que

o Allgarve "não terá sido a forma mais correcta de promover a região", pondo assim um ponto de final

a este programa, algo que foi confirmado mais tarde por uma fonte da própria Secretaria de Estado do

Turismo à Lusa. Hoje, em conferência de imprensa, António Pina, presidente da Entidade Regional do

Turismo do Algarve, mostrou estranheza por nunca ter sido informado a esse respeito, adiantando que

aguarda uma reunião com a Secretária de Estado do Turismo para abordarem o Plano de Eventos de

2012 para a região. De acordo com a Lusa, o responsável "sobre os reais proveitos para a região do

programa Allgarve, remeteu para um estudo que a Universidade do Algarve está a finalizar e que,

garantiu, será divulgado pelo Turismo do Algarve já no início de Fevereiro" Ainda de acordo com a

Lusa: "O presidente do Turismo do Algarve afirmou hoje que lutará para que a região tenha um

programa de eventos e mostrou-se esperançado que o Governo não decrete a extinção da animação

turística na região. António Pina disse em conferência de imprensa que ao fim da tarde de quinta-feira

recebeu a garantia da Secretaria de Estado do Turismo de que nada seria decidido sobre a extinção do

programa de eventos Allgarve sem que existissem conversas prévias com o organismo que dirige. Se

o programa se vai chamar Algarve com um ou dois  L  não nos interessa. Tem é que haver um

programa de animação e qualquer que seja a dificuldade lutaremos para que o Algarve tenha um

programa de animação independentemente do nome e do modelo, enfatizou". Contactado pelo

ambitur.pt, António Pina esclareceu que não se quer deixar "emaranhar" com a questão da existência

ou não do Programa Allgarve, o mais importante é deixar uma "ponte aberta de diálogo e contactos".

No caso do desaparecimento do programa Allgarve, o responsável explica que "é preciso que haja um

plano de animação do Algarve". "É preciso construir um outro modelo, e nós, Entidade Regional de

Turismo, em conversa com o Governo temos um modelo B, que é um modelo mais trabalhado com as

autarquias, com a oferta do Algarve, com os agentes culturais algarvios. Não tem a pompa e

circunstância do Allgarve, mas para isso são precisos dois milhões e nós não temos dois milhões, mas

é possível criar um novo modelo de animação, tendo em conta as circunstâncias difíceis do ponto de

vista financeiro que vivemos, o que é essencial é que haja um plano de animação do Algarve. Essa é a

minha batalha neste momento". Neste sentido, o responsável apresentou hoje o Animação 2012, um

plano alternativo ao Allgarve que reúne cerca de 98 eventos que já acontecem regularmente na região

e dos quais serão escolhidos os de maior importância. No entanto, para além deste plano, António

Pina admite que poderão existir outras alternativas. A continuação ou não do programa Allgarve vai
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depender da Secretaria de Estado do Turismo que até ao momento ainda não contactou o responsável

do Turismo do Algarve para dar um ponto da situação.
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O presidente do Turismo
do Algarve afirmou ontem

que lutará para que a
região tenha um programa
de eventos e mostrou-se

esperançado que o
Governo não decrete a

extinção da animação turís-
tica na região

A
ntónio Pina disse em
conferência de imprensa
que ao fim da tarde de
quinta-feira recebeu a

garantia da Secretaria de Estado
do Turismo de que nada seria
decidido sobre a extinção do
programa de eventos Allgarve
sem que existissem conversas
prévias com o organismo que
dirige. “Se o programa se vai
chamar Algarve com um ou
dois ‘L’ não nos interessa. Tem
é que haver um programa de
animação e qualquer que seja a
dificuldade lutaremos para que
o Algarve tenha um programa
de animação independentemen-
te do nome e do modelo”, enfa-
tizou.
O responsável explicou que re-
cebeu a garantia de que o pro-
grama Allgarve – que existe
desde 2007 - não está extinto e
que estão a ser avaliadas todas

as hipóteses para que a região
continue com animação turís-
tica. Para justificar a continua-
ção de um programa de even-
tos, o presidente do Turismo do
Algarve sublinhou a impor-
tância do Algarve no contexto
turístico do país, região que tem
mais dormidas do que Lisboa –
36% contra 28% do todo nacio-
nal – e mais proveitos globais –
31% contra 29% da capital.
“Não ter um plano de animação
é fragilizar o destino”, disse, re-
cordando que, já antes do pro-
grama Allgarve, a Região de
Turismo do Algarve atribuía
6,2 milhões de euros à anima-
ção turística.
António Pina explicou que a
decisão de convocar a reunião
de ontem com os jornalistas
nasceu das declarações à im-
prensa de Cecília Meireles nu-
ma feira de Turismo em Ma-
drid, segundo as quais o progra-
ma Allgarve não foi a melhor
forma de promover turistica-
mente a região. “Não gostei de
saber pela imprensa e a partir
de Madrid”, contou António Pi-
na, garantindo que nunca teve
qualquer conversa com a secre-
tária de Estado sobre a matéria.
Mostrando aos jornalistas um
documento designado “Anima-
ção 2012”, o presidente do Tu-
rismo do Algarve assegurou que

a comissão executiva a que pre-
side “tem trabalho de casa fei-
to”, baseado em eventos e ar-
tistas regionais do Algarve.
Enunciando eventos como o
Festival da Sardinha (Portimão),
Festival do Marisco (Olhão),
Noites Brancas (Loulé), Festival
Med (Loulé) e os vários festivais
e feiras medievais da região,
sustentou que a animação turísti-
ca a apoiar pelo organismo
poderá passar pelo apoio a essas
realizações. “A esses eventos
podemos depois juntar dois ou
três grandes eventos de outra
grandeza e tenho esperança que
esse seja um tema da tal conver-
sa com a senhora secretária de
Estado”, disse.
Sobre os reais proveitos para a
região do programa Allgarve,
remeteu para um estudo que a
Universidade do Algarve está a
finalizar e que, garantiu, será
divulgado pelo Turismo do Al-
garve já no início de fevereiro.
Sobre a condição financeira do
organismo, António Pina afian-
çou que vai ser “muito difícil”
gerir a casa com o corte de 30%
previsto no Orçamento do Esta-
do, mas, questionado sobre a
eventualidade de ter quer fazer
despedimentos, asseverou que
não estará “disponível para tro-
car recursos humanos por pro-
moção”.

Presidente do Turismo do Algarve diz 
que lutará contra extinção da animação turística

Economia
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A23

John Avery inaugura ciclo de Música Inglesa na Universidade do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/01/2012

Meio: Jornal do Algarve.pt

URL: http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/01/john-avery-inaugura-ciclo-de-musica-inglesa-
na-universidade-do-algarve/

 

A Universidade do Algarve marca o arranque do Ciclo de Música Inglesa este sábado com um concerto

dirigido pelo maestro John Avery. O concerto está marcado para o Grande Auditório do Campus de

Gambelas, a partir das 21h00.

 

O ciclo de concertos de música inglesa vai estar em curso até março e inclui peças de alguns dos mais

apreciados compositores britânicos como Purcell, Spiegl, Arnold e Bridge.

 

John Avery é muitas vezes referido como o "maestro relâmpago", alcunha que reporta ao uso radiante

que fazia dos tempi e também pelo facto de estar sempre a correr das salas de ensaios para os

estúdios e dos estúdios para os teatros.

 

Ao longo da sua carreira passou pelos teatros de West End de Londres, fundou a Companhia de Ópera

de Guildford, dirigiu orquestras em França e na Alemanha, foi responsável pela inclusão de um ciclo de

música inglesa no programa de Beethovenhalle, em Bona e atuou nas principais salas de concerto do

Reino Unido e até em locais menos comuns como o estádio de Wembley.Atualmente, vive no Algarve e

é maestro associado da Orquestra do Algarve onde colabora na orquestração de peças musicais.
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Universidade do Algarve propõe criação do "Ano Zero"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/01/2012

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=48615

 

28-01-2012 16:28:00

 

 A criação do "Ano Zero" na UAlg foi uma das propostas discutidas na sessão que reuniu diretores das

Escolas Secundárias, o Reitor da Universidade e o Diretor Regional de Educação. Saiba mais

 

 A Universidade do Algarve (UAlg) pretende desenvolver o "Ano Zero", já adotado noutras instituições

de ensino superior, com o objetivo de "facilitar a transição sempre difícil dos alunos do 12º ano para a

vida universitária".

 

 A iniciativa deverá direcionar-se, em especial, "para aqueles que tendo frequentado o 12º ano, não

conseguiram, por diversos motivos, ingressar no ensino superior".

 

 O formato do Ano Zero foi um dos temas da sessão que reuniu os diretores das Escolas Secundárias

do Algarve e contou com as presenças de João Guerreiro, reitor da UAlg e do Diretor Regional de

Educação do Algarve, Alberto Almeida, que teve lugar no Campus de Gambelas na última sexta-feira.

 

 A sessão serviu ainda para divulgar a oferta formativa da UAlg e segundo João Guerreiro, reitor da

UAlg, "a divulgação da oferta formativa das universidades em geral, e da Universidade do Algarve em

particular, reveste-se de elevada importância para a definição das opções que melhor se ajustem às

preferências dos alunos do ensino secundário, em especial para os que frequentam o 12º ano."

 

 "Neste sentido, e com a finalidade de conceder maior sucesso a essas iniciativas, é muito importante

poder contar com as sugestões e as opiniões dos Diretores das Escolas do ensino secundário do

Algarve", frisou João Guerreiro.

 

 Nos últimos anos a Universidade do Algarve tem desenvolvido diversas ações para uma maior

proximidade com os estudantes do ensino básico e secundário, com destaque para a "Semana

Aberta", no âmbito da qual os estudantes do ensino básico e secundário visitam a Universidade para

um contacto com a diversidade das suas atividades, refere a reitoria em comunicado.
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Diretores das Escolas Secundárias do Algarve reuniram-se hoje na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/01/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=124276

 

A Universidade do Algarve (UAlg) recebeu hoje, sexta feira, diretores das escolas secundárias do

Algarve para uma sessão conjunta de divulgação e reflexão, sobre iniciativas como o programa de

divulgação da oferta formativa universitária e a implementação da iniciativa Ano Zero.

 

 A reunião, que contou com as presenças do reitor da UAlg, João Guerreiro, e do diretor regional de

Educação do Algarve, Alberto Almeida, realizou-se na sala de seminários da reitoria, no Campus de

Gambelas.

 

 Segundo o reitor da UAlg, a divulgação da oferta formativa das universidades em geral, e da

Universidade do Algarve em particular, reveste-se "de elevada importância para a definição das

opções que melhor se ajustem às preferências dos alunos do ensino secundário, em especial para os

que frequentam o 12.º ano".

 

 Nos últimos anos, a Universidade do Algarve tem desenvolvido diversas ações neste sentido, com

especial relevo para a organização da designada Semana Aberta, no âmbito da qual os estudantes do

ensino básico e secundário visitavam a universidade e tomavam contacto com a diversidade das suas

atividades.

 

 Neste sentido, refere João Guerreiro, "e com a finalidade de conceder maior sucesso a essas

iniciativas, é muito importante poder contar com as sugestões e as opiniões dos diretores das escolas

do ensino secundário do Algarve".

 

 Paralelamente, a Universidade do Algarve pretende desenvolver uma nova iniciativa, denominada Ano

Zero, já adotada noutras instituições de ensino superior, com o objetivo de facilitar a transição sempre

difícil dos alunos do 12.º ano para a vida universitária.

 

 A iniciativa é dirigida em especial para aqueles que, tendo frequentado o 12.º ano, não conseguiram,

por diversos motivos, ingressar no ensino superior. O formato proposto para esta iniciativa foi também

apresentado nesta reunião.
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 20:43 sexta-feira, 27 janeiro 2012
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Diretores das Escolas Secundárias do Algarve reuniram-se hoje na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/01/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://c.moreover.com/click/here.pl?z5823312751&z=1250249091

 

A Universidade do Algarve (UAlg) recebeu hoje, sexta feira, diretores das escolas secundárias do

Algarve para uma sessão conjunta de divulgação e reflexão, sobre iniciativas como o programa de

divulgação da oferta formativa universitária e a implementação da iniciativa Ano Zero. A reunião, que

contou com as presenças do reitor da UAlg, João Guerreiro, e do diretor regional de Educação do

Algarve, Alberto Almeida, realizou-se na sala de seminários da reitoria, no Campus de Gambelas.

Segundo o reitor da UAlg, a divulgação da oferta formativa das universidades em geral, e da

Universidade do Algarve em particular, reveste-se "de elevada importância para a definição das

opções que melhor se ajustem às preferências dos alunos do ensino secundário, em especial para os

que frequentam o 12.º ano". Nos últimos anos, a Universidade do Algarve tem desenvolvido diversas

ações neste sentido, com especial relevo para a organização da designada Semana Aberta, no âmbito

da qual os estudantes do ensino básico e secundário visitavam a universidade e tomavam contacto

com a diversidade das suas atividades. Neste sentido, refere João Guerreiro, "e com a finalidade de

conceder maior sucesso a essas iniciativas, é muito importante poder contar com as sugestões e as

opiniões dos diretores das escolas do ensino secundário do Algarve". Paralelamente, a Universidade do

Algarve pretende desenvolver uma nova iniciativa, denominada Ano Zero, já adotada noutras

instituições de ensino superior, com o objetivo de facilitar a transição sempre difícil dos alunos do 12.º

ano para a vida universitária. A iniciativa é dirigida em especial para aqueles que, tendo frequentado o

12.º ano, não conseguiram, por diversos motivos, ingressar no ensino superior. O formato proposto

para esta iniciativa foi também apresentado nesta reunião.
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Carlos Rafael Lopes é o novo presidente do Cineclube de Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/01/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://c.moreover.com/click/here.pl?z5825698211&z=1250249090

 

(CCF), o mais antigo do Algarve e um dos mais antigos, com atividade ininterrupta, do país, após a

assembleia geral realizada na passada quinta feira, 26. Sócio desde 1998, Carlos Rafael Lopes

pertenceu à direção do CCF entre 2000 e 2007 e agora, após breve interregno, volta para presidir aos

destinos da prestigiada associação cultural algarvia. Com 33 anos, bolseiro de investigação no

Instituto de Biotecnologia da Universidade do Algarve, Carlos Rafael Lopes "tem tido uma intervenção

ativa e dinâmica no meio cultural e académico farense, o que em muito irá contribuir para a renovação

e rejuvenescimento do cineclube". A ex-presidente do CCF, Anabela Moutinho, 52 anos, vai manter-se

na direção durante este mandato de dois anos, o seu último enquanto dirigente do cineclube, na

perspetiva de esta ser uma direção de transição "que apoie os novos elementos nos meandros, vastos

e complexos, das várias dimensões que a atividade do Cineclube de Faro exige". Integram ainda a

nova direção Joana Costa, 30 anos, igualmente bolseira de investigação no Centro de Ciências do Mar

e Ambiente da universidade algarvia, João Madeira, 35 anos, licenciado em Engenharia do Ambiente, e

Ana Lúcia Correia, 50 anos, professora do ensino secundário na Escola João de Deus.
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Presidente do Turismo do Algarve diz que lutará contra extinção da animação turística
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/01/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=124257

 

Para o novo programa Animação 2012 a comissão executiva "tem trabalho de casa" feito

 

 O presidente do Turismo do Algarve, António Pina, afirmou hoje que lutará para que a região tenha

um programa de eventos e mostrou-se esperançado que o Governo não decrete a extinção da

animação turística na região.

 

 António Pina disse em conferência de imprensa que ao fim da tarde de quinta-feira recebeu a garantia

da Secretaria de Estado do Turismo de que nada seria decidido sobre a extinção do programa de

eventos Allgarve sem que existissem conversas prévias com o organismo que dirige.

 

 "Se o programa se vai chamar Algarve com um ou dois 'L' não nos interessa. Tem é que haver um

programa de animação e, qualquer que seja a dificuldade, lutaremos para que o Algarve tenha um

programa de animação independentemente do nome e do modelo", enfatizou.

 

 O responsável explicou que recebeu a garantia de que o programa Allgarve - que existe desde 2007 -

não está extinto e que estão a ser avaliadas todas as hipóteses para que a região continue com

animação turística.

 

 Para justificar a continuação de um programa de eventos, o presidente do Turismo do Algarve

sublinhou a importância do Algarve no contexto turístico do país, região que tem mais dormidas do

que Lisboa - 36% contra 28% do todo nacional - e mais proveitos globais - 31% contra 29% da

capital.

 

 "Não ter um plano de animação é fragilizar o destino", disse, recordando que, já antes do programa

Allgarve, a Região de Turismo do Algarve atribuía 6,2 milhões de euros à animação turística.

 

 António Pina explicou que a decisão de convocar a reunião de hoje com os jornalistas nasceu das

declarações à imprensa de Cecília Meireles numa feira de Turismo em Madrid, segundo as quais o

programa Allgarve não foi a melhor forma de promover turisticamente a região.
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 "Não gostei de saber pela imprensa e a partir de Madrid", contou António Pina, garantindo que nunca

teve qualquer conversa com a secretária de Estado sobre a matéria.

 

 Mostrando aos jornalistas um documento designado Animação 2012, o presidente do Turismo do

Algarve assegurou que a comissão executiva a que preside "tem trabalho de casa feito", baseado em

eventos e artistas regionais do Algarve.

 

 Enunciando eventos como o Festival da Sardinha (Portimão), Festival do Marisco (Olhão), Noite

Branca (Loulé), Festival Med (Loulé) e os vários festivais e feiras medievais da região, sustentou que a

animação turística a apoiar pelo organismo poderá passar pelo apoio a essas realizações.

 

 "A esses eventos podemos depois juntar dois ou três grandes eventos de outra grandeza e tenho

esperança que esse seja um tema da tal conversa com a senhora secretária de Estado", disse.

 

 Sobre os reais proveitos para a região do programa Allgarve, remeteu para um estudo que a

Universidade do Algarve está a finalizar e que, garantiu, será divulgado pelo Turismo do Algarve já no

início de fevereiro.

 

 Sobre a condição financeira do organismo, António Pina afiançou que vai ser "muito difícil" gerir a

casa com o corte de 30% previsto no Orçamento do Estado, mas, questionado sobre a eventualidade

de ter quer fazer despedimentos, asseverou que não estará "disponível para trocar recursos humanos

por promoção".

 

 Na quinta-feira, em declarações à Lusa, fonte da Secretaria de Estado do Turismo admitiu a extinção

do programa Allgarve, lançado em 2007 e que a governante Cecília Meireles considerou em

declarações à revista Ambitur "não ter sido a forma mais correta de promover a região".

 

 Redacção DORS / Lusa

 

 17:23 sexta-feira, 27 janeiro 2012
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Carlos Rafael Lopes é o novo presidente do Cineclube de Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/01/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=124273

 

Carlos Rafael Lopes é o novo presidente do Cineclube de Faro (CCF), o mais antigo do Algarve e um

dos mais antigos, com atividade ininterrupta, do país, após a assembleia geral realizada na passada

quinta feira, 26.

 

 Sócio desde 1998, Carlos Rafael Lopes pertenceu à direção do CCF entre 2000 e 2007 e agora, após

breve interregno, volta para presidir aos destinos da prestigiada associação cultural algarvia.

 

 Com 33 anos, bolseiro de investigação no Instituto de Biotecnologia da Universidade do Algarve,

Carlos Rafael Lopes "tem tido uma intervenção ativa e dinâmica no meio cultural e académico farense,

o que em muito irá contribuir para a renovação e rejuvenescimento do cineclube".

 

 A ex-presidente do CCF, Anabela Moutinho, 52 anos, vai manter-se na direção durante este mandato

de dois anos, o seu último enquanto dirigente do cineclube, na perspetiva de esta ser uma direção de

transição "que apoie os novos elementos nos meandros, vastos e complexos, das várias dimensões

que a atividade do Cineclube de Faro exige".

 

 Integram ainda a nova direção Joana Costa, 30 anos, igualmente bolseira de investigação no Centro

de Ciências do Mar e Ambiente da universidade algarvia, João Madeira, 35 anos, licenciado em

Engenharia do Ambiente, e Ana Lúcia Correia, 50 anos, professora do ensino secundário na Escola

João de Deus.

 

 Redacção DORS

 

 09:38 sábado, 28 janeiro 2012
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DEBATE SOBRE SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AAUALG
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/01/2012

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-1&cat=educacao&scat=&id=13477

 

- 27.01.12

 

 A Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUALG) organiza uma Conferência de

Imprensa, no próximo dia 31 de Janeiro, terça-feira, pelas 10h00, para debater a actual situação

financeira da Associação.

 

 O Espaço de Formação da AAUALG, no Instituto Superior de Engenharia (antiga Biblioteca do ISE) -

Campus da Penha - Universidade do Algarve, receberá este evento que abordará a actual situação

financeira da AAUALG. Veja mais em ALGARVE PRESS DIÁRIO

 

 - e-mail
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Turismo Programa de promoção do Algarve à espera da sentença de morte

Programa regional de animação pode
vir a substituir o ameaçado Allgarve
Responsável regional acha que o programa de promoção serviu principalmente para animar 
os turistas que já “estavam”, mas outro dirigente discorda que o Governo confunda conceitos

a O programa cultural e turístico 
do Algarve vai regredir à década de 
1980? O presidente da Entidade Re-
gional de Turismo do Algarve (ER-
TA), António Pina, contorna a ques-
tão: “Temos que nos adaptar às cir-
cunstâncias.” Por isso, apresentou 
ontem um conjunto de eventos que 
têm sido promovidos pelos municí-
pios, mas na direcção da ERTA há 
quem conteste o fi m do programa 
Allgarve admitido pelo Governo.

O Allgarve, após um investimento 
de mais de 20 milhões de euros nos 
últimos cinco anos, está ameaçado 
de morte. A secretária de Estado do 
Turismo, Cecília Meireles, em decla-
rações na Fitur – Feira Internacional 
de Turismo em Madrid, deu por ter-
minado o programa que projectaram 
a região dentro e fora do país. A go-
vernante considerou “não ter sido 
a forma mais correcta de promover 
a região”.

O presidente da ERTA, António 
Pina, respondeu ontem com uma 
proposta de animação, que se re-
sume “à prata da casa”, juntando a 
programação que tem vindo a ser 
promovidos pelas autarquias. “Não 
podemos passar a mensagem de que 
o Algarve é um destino triste”, justi-
fi cou. E enfatizou: “Vamos lutar por 
um programa de animação.”

Pode não acabar?
A Universidade do Algarve deverá 
apresentar, dentro de uma a duas se-
manas, um estudo encomendado pe-
la ERTA, por 42 mil euros, para ava-
liar o impacto “das coisas boas e das 
coisas más” do programa, lançado 
em 2007, pelo Ministério da Econo-
mia. António Pina mostrou-se atingi-
do pela certidão de óbito ao Allgarve, 
passada pela secretária de Estado do 
Turismo, sem que lhe fosse dado co-
nhecimento, apesar de também ter 
estado na Fitur. “Não gostei de saber 
[do fi m do programa] pela imprensa 
a partir de Madrid”, respondeu o di-
rigente da ERTA, quando questiona-
do se se sentia “desrespeitado” pela 
governante.

“Agora dizem que não é verda-
de e mostramos o nosso descon-
tentamento”, acrescentou Antó-
nio Pina, garantindo que ao fim 
da tarde de quinta-feira lhe garan-
tiram, da Secretaria de Estado do 
Turismo, que nada seria decidido 
sobre o fi m do Allgarve sem que a 

questão seja discutida com a ERTA. 
O dirigente do organismo regional 

mostrou-se, assim, esperançado de 
que esta posição permita encontrar 
uma forma do programa continuar. 
Por isso, António Pina entende que 
tal declaração de vontade para dia-
logar representa um “bom sinal”: 
“Aquilo que julgávamos ser um muro 
transformou-se, felizmente, numa 
porta.”

Autarcas apontam “erro”
“Mais uma vez estamos perante a 
forma desastrada como Lisboa lida 
com o Algarve”, comenta o presiden-
te da Câmara de Portimão, Manuel 
da Luz. A extinção do programa, su-
blinha o autarca socialista, é um er-
ro: “Acaba-se com uma experiência, 
de custos elevados, sem se avaliar as 
potencialidades.”

Por outro lado, o autarca de Loulé, 

Idálio Revez
Autarquias alertam que não possuem meios para financiar programa

ENRIC VIVES-RUBIO

o social-democrata Seruca Emídio, 
lembra que, nos últimos anos, “o 
Turismo de Portugal começou a re-
duzir o orçamento, atirando para as 
câmaras o fi nanciamento”. Por isso, 
no actual contexto económico, “os 
municípios não dispõem de meios 
fi nanceiros para suportar o progra-
ma, que, sem dúvida, deu projecção 
e notoriedade ao Algarve”.

António Pina defende que o pro-
grama pode prosseguir, com eventos 
já conhecidos, dando como exemplo 
o Festival da Sardinha (Portimão), 
Festival do Marisco (Olhão), Noites 
Brancas (Loulé) e Festival Med (Lou-
lé) ou ainda as reconstituições his-
tóricas medievais em Silves e Castro 
Marim. O presidente da ERTA defen-
de, por questões económicas, um 
programa regional, acabando por, à 
margem da conferência de impren-
sa, manifestar-se coincidente com a 

O vice-presidente da ERTA, 
Fernando Anastácio, numa 
declaração ao PÚBLICO, vai mais 
longe nas críticas à secretária 
de Estado do Turismo: “Não 
temos tempo para experiências 
e para aqueles que com 
responsabilidades ainda estão 
a aprender ou para aqueles 
que nunca, aprenderão.” A 
manutenção do Allgarve, nota, 
permitia “valorizar o produto 
turístico [algarvio]”. Já a extinção 
representa um retrocesso: “Todos 
temos a responsabilidade de não 
regredir e criar condições para 
que o Algarve se afirme como 
principal região turística.”

Um retrocesso para o 
turismo do Algarve?

secretária de Estado do Turismo: “A 
minha percepção é que o programa 
Allgarve não serviu para trazer tu-
ristas, serviu, sim, para animar os 
turistas que já cá estavam.”

O Algarve e o turismo na região, 
contrapõe o vice-presidente da ER-
TA, Fernando Anastácio, “foram des-
respeitados por esta decisão tanto 
pelo seu conteúdo, como pela sua 
forma”. Em oposição à resignação 
do presidente da ERTA deixa a crí-
tica ao Governo: “Não é admissível 
que quem tem responsabilidades no 
sector confunda promoção com ani-
mação, pois tais conceitos são com-
plementares e não confl ituantes.” 
O programa de promoção Allgarve, 
admite este militante socialista al-
garvio, “seria plausível” que fosse 
reequacionado, “mas sempre no 
sentido de uma maior ambição – is-
so sim, seria louvável”.
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Número de alunos a abandonar ensino superior disparou
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URL: http://www.radioocidente.pt/noticia.asp?idEdicao=158&Id=26152&idSeccao=1440&Actio
n=noticia

 

Educação

 

 Cerca de 3300 estudantes cancelaram inscrições nas universidades desde o início do ano lectivo, mais

6% face ao ano passado, de acordo com o jornal Público.

 

 A Universidade da Madeira aparece no primeiro lugar da lista. Só aqui, 300 alunos desistiram do

curso, o que representa cerca de 20% das inscrições.

 

 O panorama, com percentagens mais reduzidas, repete-se em mais seis instituições. As Universidade

de Lisboa, a Universidade Clássica e a Universidade do Minho aparecem também nos lugares cimeiros.

 

 Em Coimbra, o número de desistências é semelhante ao ano passado, no ISCTE e em Aveiro houve

ligeiras quebras, e no Algarve há, até esta altura, perto de duzentas inscrições canceladas.

 

 De acordo com dados recolhidos pelo jornal Público, no total, três mil e trezentos alunos

abandonaram o ensino superior desde o início do ano lectivo, ou seja, mais seis por cento em

comparação com os dados do ano anterior.

 

 Para os responsáveis de algumas destas universidades, o principal motivo por trás deste movimento

de fuga é óbvio e chama-se crise económica. Isso mesmo é revelado num inquérito realizado na

Universidade do Algarve, onde esta foi a resposta mais votada pelos alunos desistentes.

 

 28 Jan 2012, 20:46h
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Carlos Rafael Lopes é o novo presidente do Cineclube de Faro | Sul Informação
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Por Sul Informação 27 de Janeiro de 2012 Comentar

 

 Cineclube de Faro, Faro

 

 &nbsp

 

 Carlos Rafael Lopes é o novo presidente do Cineclube de Faro, sucedendo assim a Anabela Moutinho.

Na Assembleia Geral ocorrida no passado dia 26, foi eleita a nova direção do Cineclube mais antigo do

Algarve, e um dos mais antigos, com atividade ininterrupta, do país, com a importante novidade da

mudança da presidência.

 

 Sócio desde 1998, Carlos Rafael Lopes pertenceu à direção do CCF entre 2000 e 2007 e agora, após

breve interregno, volta para presidir aos destinos da prestigiada associação cultural algarvia.

 

 Com 33 anos de idade e sendo bolseiro de investigação no Centro de Biomedicina Molecular e

Estrutural da Universidade do Algarve, Carlos Rafael Lopes tem tido uma intervenção ativa e dinâmica

no meio cultural e académico farense, o que em muito irá contribuir para a renovação e

rejuvenescimento do Cineclube.

 

 Nessa mesma medida, convidou Joana Costa, 30 anos, igualmente bolseira de investigação, no

Centro de Ciências do Mar e Ambiente da citada Universidade, e ativa presença em vários projetos

culturais de Faro, como a Associação Cultural ArQuente ou a Rádio Universitária do Algarve, além das

sessões do Cineclube de Faro. O seu interesse pelo cinema é igualmente atestado pela frequência do

Mestrado de Cinema da Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa.

 

 Carlos Rafael Lopes convidou ainda João Madeira, 35 anos, licenciado em Engenharia do Ambiente e

coordenador de projeto. Integra igualmente os corpos dirigentes da Associação Almargem, com sede

em Loulé, onde reside atualmente, embora seja natural de Faro. A sua ligação ao Cineclube de Faro é

antiga pois sempre foi frequentador regular das respetivas sessões e atividades.
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 A direção é completada por Ana Lúcia Correia, 50 anos, professora do ensino secundário na Escola

João de Deus, e Anabela Moutinho, 52 anos, igualmente professora do ensino secundário e que

cumprirá, neste presente mandato de 2 anos, o seu último enquanto dirigente do CCF, na perspetiva

de esta ser uma direção de transição que apoie os novos elementos nos meandros, vastos e

complexos, das várias dimensões que a atividade do Cineclube de Faro exige.
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Situação financeira da Associação Académica da Universidade do Algarve motiva
conferência de imprensa | Sul Informação
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Por Sul Informação 28 de Janeiro de 2012 Comentar

 

 AAUALG, Faro, Universidade

 

 &nbsp

 

 A Associação Académica da Universidade do Algarve vai dar uma conferência de imprensa no próximo

dia 31 de janeiro, terça-feira, pelas 10h00, em Faro, para falar da sua atual situação financeira.

 

 O Espaço de Formação da AAUALG, no Instituto Superior de Engenharia (antiga Biblioteca do ISE) -

Campus da Penha - Universidade do Algarve, receberá este evento.

 

 A sessão contará com a presença do presidente da Direção-Geral da AAUALG, do tesoureiro da

AAUALG, do presidente da Mesa da Assembleia Magna e da presidente do Conselho Fiscal.
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800 TOC em formação sobre o Orçamento do Estado em Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/01/2012
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Economia

 

 Universidade do Algarve

 

 A Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (OTOC) promove na próxima segunda e terça feira, 30 e 31

de janeiro, em Faro, duas ações de formação eventual subordinadas ao tema Orçamento do Estado

2012 e Encerramento de Contas 2011.

 

 Estão inscritos mais de 800 TOC nas duas sessões formativas que se realizam no Grande Auditório da

Universidade do Algarve.

 

 Trata-se do tipo de formação que, anualmente, mais Técnicos Oficiais de Contas congrega a nível

nacional, no mês de janeiro. Em 2011, reuniram-se cerca de 30 mil profissionais da contabilidade e

fiscalidade, nas ações promovidas pela Ordem.

 

 Para já estão agendadas 42 sessões formativas, em 23 cidades diferentes do continente e regiões

autónomas,

 

 Em todos os eventos marcará presença um membro do Conselho Diretivo da Ordem.

 

 27 de Janeiro de 2012 | 18:59

 

 barlavento
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Catarina Madeira
catarina.madeira@economico.pt

Cinco anos depois do lançamen-
to do “Allgarve” e numa altura
em que a marca parece ter fim à
vista – depois da secretária de
Estado do Turismo ter admitido
que “não foi a forma mais cor-
recta de promover a região” –, os
operadores fazem as contas ao
retorno do investimento e con-
cluem que a atracção internacio-
nal de turistas ficou aquém da
esperada.

Em 2011, a marca custou 4,6
milhões de euros, custos repar-
tidos entre o Turismo do Algar-
ve (apoiado com dois milhões
de euros, além do orçamento
anual, pelo Turismo de Portu-
gal), as autarquias e os operado-
res privados da região. Um
montante idêntico ao investido
em 2010, ano em que a marca
passou a ser gerida pela Entida-
de Regional de Turismo do Al-
garve (ERTA). Antes disso, o
“Allgarve” era centralizado pelo
Ministério da Economia.

Segundo Elidérico Viegas,
presidente da Associação de Ho-
téis e Empreendimentos Turísti-
cos do Algarve (AHETA ), apesar
de “ninguém ter uma ideia exac-
ta dos montantes envolvidos”, o
investimento total no Allgarve
deverá situar-se entre os oito e os
dez milhões de euros. Um mon-
tante “disperso por eventos que
passaram despercebidos” e que,
para o mesmo responsável, não
gerou o fluxo turístico e a cober-
tura mediática esperada.

A mesma opinião tem Gonça-
lo Rebelo de Almeida, director de
marketing e vendas do grupo
Vila Galé. “Muitas da acções me-
tidas debaixo desta marca ‘um-

brella’ tiveram impacto exclusi-
vamente local e não se traduzi-
ram em atracção internacional
de turistas”, defende.

“Uma marca que nunca se
afirmou” e que “muitos julgaram
ser ser um erro ortográfico”,
continua Elidérico Viegas, para
quem o lançamento em 2007 foi
um “erro estratégico de marke-
ting” que veio sobrepor-se ao
Algarve, que “na altura era já
uma marca consolidada”.

O presidente da ERTA, Antó-
nio Pina, defende que é possível
continuar o trabalho de promo-
ção do Algarve como destino de
turismo e animação, com um or-
çamento inferior ao do Allgarve,
“se nos concentrarmos na co-
municação”. António Pina su-
blinha, porém, a necessidade de
dar continuidade à promoção do
Algave como destino de anima-
ção, sobretudo na época baixa.

No final deste mês, a Univer-
sidade do Algarve vai divulgar
um estudo pedido pela ERTA so-
bre o impacto do Allgarve e que
terá custado 42 mil euros. ■

Em 2011, a marca custou mais de quatro milhões de euros. Porém, a
atracção externa de turistas foi inferior à esperada, dizem operadores.

Retorno do “Allgarve”
fica aquém do esperado

O Allgarve foi um
“erro estratégico
de marketing” que
veio sobrepor-se
ao Algarve,
que “na altura
era já uma marca
consolidada”,
defende Elidérico
Viegas.
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Querença: Mercado de citrinos e produtos regionais realiza-se dia 29 de janeiro
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Dia 29 de janeiro decorrerá na aldeia de Querença, no Algarve, um mercado onde serão vendidos

citrinos e produtos tradicionais e serão realizadas diversas atividades de lazer. Este mercado está

inserido no projeto Querença que desenvolve várias atividades e projetos para valorizar os recursos

sociais, culturais e ambientais da aldeia.

 

 Atualmente o Algarve é a principal região produtora de citrinos em Portugal. Por esta razão, estes

frutos irão encher o Mercado de Querença, no próximo domingo, dia 29 de Janeiro.

 

 Para além da venda dos citrinos e outros produtos agrícolas, doçaria e artesanato local, o mercado

contará com a presença da equipa do bar to Tivoli Marina Vilamoura a elaborar cocktails com frutos da

aldeia. Uma artesã local criará peças ornamentais através da reutilização de têxteis e o grupo

Bandinha Marafada está responsável pela música.

 

 Da parte da tarde será realizada uma atividade de Geocaching gratuita, atividade ao ar livre em que

se pretende encontrar objetos escondidos na serra através de um GPS.

 

 O Mercado de Querença realiza-se entre as 10h e as 13h, no largo da Igreja Matriz de

 

 Querença, e as atividades necessitam de inscrição prévia ().

 

 Este evento é promovido pelo Projeto Querença - "Da Teoria à Ação - empreender o mundo rural",

em parceria com a Fundação Manuel Viegas Guerreiro, a Junta de Freguesia de Querença e da Câmara

Municipal de Loulé. O projeto conta ainda com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian e o Alto

Patrocínio do Secretário de Estado Ajunto da Economia e Desenvolvimento Regional.

 

 O projeto Querença é promovido pela Fundação Viegas Guerreira em parceria com a Universidade do

Algarve e conta com o apoio da Câmara Municipal de Loulé, da Fundação Calouste Gulbenkian e o Alto

Patrocínio do Secretário de Estado Ajunto da Economia e Desenvolvimento Regional. Este projeto

conta como uma equipa de 9 jovens licenciados de diferentes áreas que estão a viver na aldeia de

Querença nove meses para desenvolverem projetos que promovam a valorização dos recursos sociais,
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culturais e ambientais da aldeia.

 

 *Este artigo foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico

 

 Fonte: Fundação Manuel Viegas Guerreiro - CI

 

Isabel Palma (27-01-2012)
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Cineclube de Faro elegeu nova direção
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/01/2012

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=48609

 

27-01-2012 21:28:00

 

 Carlos Rafael Lopes foi eleito presidente do Cineclube mais antigo do Algarve e um dos que se

mantém a funcionar há mais tempo no país, sem interrupções. Nova direção traz "renovação e

rejuvenescimento".

 

 Sócio desde 1998, Carlos Rafael Lopes pertenceu à direção do CCF entre 2000 e 2007 e agora, após

breve interregno, volta para presidir aos destinos daquela associação cultural algarvia. foi foi eleita

 

 Eleito na assembleia geral de 26 janeiro, o novo presidente tem 33 anos de idade e é bolseiro de

investigação no Instituto de Biotecnologia da Universidade do Algarve, representando devido à sua

"intervenção ativa e dinâmica no meio cultural e académico farense", a renovação e rejuvenescimento

do Cineclube, refere em comunicado a nova direção.

 

 Integram a direção Joana Costa, 30 anos, igualmente bolseira de investigação, no Centro de Ciências

do Mar e Ambiente da citada Universidade, dinamizadora vários projetos culturais de Faro, como a

Associação Cultural ArQuente ou a Rádio Universitária do Algarve, em além das sessões do Cineclube

 

 João Madeira, 35 anos, licenciado em Engenharia do Ambiente e coordenador de projeto dirigente da

Associação Almargem e Ana Lúcia Correia, 50 anos, professora do ensino secundário na Escola João de

Deus, e Anabela Moutinho, 52 anos, igualmente professora do ensino secundário completam a nova

direção.

 

 Anabela Moutinho que cumprirá, neste presente mandato de 2 anos, o seu último enquanto dirigente

do CCF, tem a perspetiva de esta ser "uma direção de transição que apoie os novos elementos nos

meandros, vastos e complexos, das várias dimensões que a atividade do Cineclube de Faro exige".
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Presidente do Turismo do Algarve diz que lutará contra extinção da animação turística
| iOnline
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/01/2012

Meio: i Online

URL: http://www.ionline.pt/boa-vida/presidente-turismo-algarve-diz-lutara-contra-extincao-
da-animacao-turistica

 

O presidente do Turismo do Algarve afirmou hoje que lutará para que a região tenha um programa de

eventos e mostrou-se esperançado que o Governo não decrete a extinção da animação turística na

região.

 António Pina disse em conferência de imprensa que ao fim da tarde de quinta-feira recebeu a garantia

da Secretaria de Estado do Turismo de que nada seria decidido sobre a extinção do programa de

eventos Allgarve sem que existissem conversas prévias com o organismo que dirige.

 "Se o programa se vai chamar Algarve com um ou dois 'L' não nos interessa. Tem é que haver um

programa de animação e qualquer que seja a dificuldade lutaremos para que o Algarve tenha um

programa de animação independentemente do nome e do modelo", enfatizou.

 O responsável explicou que recebeu a garantia de que o programa Allgarve -- que existe desde 2007

- não está extinto e que estão a ser avaliadas todas as hipóteses para que a região continue com

animação turística.

 Para justificar a continuação de um programa de eventos, o presidente do Turismo do Algarve

sublinhou a importância do Algarve no contexto turístico do país, região que tem mais dormidas do

que Lisboa -- 36% contra 28% do todo nacional -- e mais proveitos globais -- 31% contra 29% da

capital.

 "Não ter um plano de animação é fragilizar o destino", disse, recordando que, já antes do programa

Allgarve, a Região de Turismo do Algarve atribuía 6,2 milhões de euros à animação turística.

 António Pina explicou que a decisão de convocar a reunião de hoje com os jornalistas nasceu das

declarações à imprensa de Cecília Meireles numa feira de Turismo em Madrid, segundo as quais o

programa Allgarve não foi a melhor forma de promover turisticamente a região.

 "Não gostei de saber pela imprensa e a partir de Madrid", contou António Pina, garantindo que nunca

teve qualquer conversa com a secretária de Estado sobre a matéria.

 Mostrando aos jornalistas um documento designado "Animação 2012", o presidente do Turismo do

Algarve assegurou que a comissão executiva a que preside "tem trabalho de casa feito", baseado em

eventos e artistas regionais do Algarve.

 Enunciando eventos como o Festival da Sardinha (Portimão), Festival do Marisco (Olhão), Noites

Brancas (Loulé), Festival Med (Loulé) e os vários festivais e feiras medievais da região, sustentou que

a animação turística a apoiar pelo organismo poderá passar pelo apoio a essas realizações.
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 "A esses eventos podemos depois juntar dois ou três grandes eventos de outra grandeza e tenho

esperança que esse seja um tema da tal conversa com a senhora secretária de Estado", disse.

 Sobre os reais proveitos para a região do programa Allgarve, remeteu para um estudo que a

Universidade do Algarve está a finalizar e que, garantiu, será divulgado pelo Turismo do Algarve já no

início de fevereiro.

 Sobre a condição financeira do organismo, António Pina afiançou que vai ser "muito difícil" gerir a

casa com o corte de 30% previsto no Orçamento do Estado, mas, questionado sobre a eventualidade

de ter quer fazer despedimentos, asseverou que não estará "disponível para trocar recursos humanos

por promoção".

 Na quinta-feira, em declarações à Lusa, fonte da Secretaria de Estado do Turismo admitiu a extinção

do programa Allgarve, lançado em 2007 e que a governante Cecília Meireles considerou em

declarações à revista Ambitur "não ter sido a forma mais correta de promover a região".
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Programa «Allgarve» - Presidente do Turismo do Algarve contra extinção da animação
turística
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/01/2012

Meio: Café Portugal.net

URL: http://www.cafeportugal.net/pages/noticias_artigo.aspx?id=4440

 

Na sequência da eventual extinção do programa Allgarve, actualmente em balanço pela Secretaria de

Estado do Turismo, o presidente do Turismo do Algarve diz que vai lutar para que a região tenha um

programa de eventos. António Pina mostra-se ainda esperançado que o Governo não decrete a

extinção da animação turística na região.

 

 Café Portugal / Lusa | sexta-feira, 27 de Janeiro de 2012

 

 António Pina afirma que recebeu a garantia da Secretaria de Estado do Turismo de que nada seria

decidido sobre a extinção do programa de eventos Allgarve sem que existissem conversas prévias com

o organismo que dirige.

 

 Se o programa se vai chamar Algarve com um ou dois 'L' não nos interessa. Tem é de haver um

programa de animação e qualquer que seja a dificuldade lutaremos para que o Algarve tenha um

programa de animação independentemente do nome e do modelo, salientou o responsável.

 

 E adiantou que tem a garantia de que o programa Allgarve, em vigor desde 2007, não está extinto e

que estão a ser avaliadas todas as hipóteses para que a região continue com animação turística.

 

 Para justificar a continuação de um programa de eventos, o presidente do Turismo do Algarve

sublinhou a importância da região no contexto turístico do país, e argumentou que o Algarve tem mais

dormidas do que Lisboa - 36% contra 28% no todo nacional - e mais proveitos globais - 31% contra

29% da capital.

 

 António Pina vincou que não ter um plano de animação é fragilizar o destino e recordou que, já antes

do programa Allgarve, a Região de Turismo do Algarve atribuía 6,2 milhões de euros à animação

turística.

 

 A conferência de imprensa dada por António Pina, garantiu o próprio, veio na sequência das

declarações à imprensa da secretária de Estado do Turismo, Cecília Meireles, segundo as quais o
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programa Allgarve não foi a melhor forma de promover turisticamente a região.

 

 Não gostei de saber pela imprensa e a partir de Madrid, frisou António Pina, garantindo que nunca

teve qualquer conversa com a secretária de Estado sobre a matéria.

 

 Mostrando aos jornalistas um documento designado Animação 2012, o presidente do Turismo do

Algarve assegurou que a comissão executiva a que preside tem trabalho de casa feito, baseado em

eventos e artistas regionais do Algarve.

 

 Enunciando eventos como o Festival da Sardinha (Portimão), Festival do Marisco (Olhão), Noites

Brancas (Loulé), Festival Med (Loulé) e os vários festivais e feiras medievais da região, sustentou que

a animação turística a apoiar pelo organismo poderá passar pelo apoio a essas realizações.

 

 E realçou: a esses eventos podemos depois juntar dois ou três grandes eventos de outra grandeza e

tenho esperança que esse seja um tema da tal conversa com a senhora secretária de Estado.

 

 Sobre os reais proveitos para a região do programa Allgarve, remeteu para um estudo que a

Universidade do Algarve está a finalizar e que, garantiu, será divulgado pelo Turismo do Algarve já no

início de Fevereiro.

 

 Sobre a condição financeira do organismo, António Pina afiançou que vai ser muito difícil gerir a casa

com o corte de 30% previsto no Orçamento do Estado, mas, questionado sobre a eventualidade de ter

quer fazer despedimentos, asseverou que não estará disponível para trocar recursos humanos por

promoção.

 

 Recorde-se que o programa Allgarve foi anunciado pelo então ministro da Economia do anterior

Governo, Manuel Pinho, a 16 de Março de 2007. Com um orçamento de três milhões de euros para

aquele ano, o programa viria a alargar-se (com o envolvimento dos municípios algarvios e de

estruturas descentralizadas) e a crescer continuamente, até 2009, mas acabaria por ser vítima da

crise em 2010 e sobretudo 2011, com menos verbas envolvidas.
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Presidente do Turismo do Algarve diz que lutará contra extinção da animação turística
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/01/2012

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=15811&visual=8&id=0&print_article
=1

 

27-01-12

 

 O presidente do Turismo do Algarve afirmou esta sexta-feira que lutará para que a região tenha um

programa de eventos e mostrou-se esperançado que o Governo não decrete a extinção da animação

turística na região.

 

 António Pina disse em conferência de imprensa que ao fim da tarde de quinta-feira recebeu a garantia

da Secretaria de Estado do Turismo de que nada seria decidido sobre a extinção do programa de

eventos Allgarve sem que existissem conversas prévias com o organismo que dirige.

 

 "Se o programa se vai chamar Algarve com um ou dois 'L' não nos interessa. Tem é que haver um

programa de animação e qualquer que seja a dificuldade lutaremos para que o Algarve tenha um

programa de animação independentemente do nome e do modelo", enfatizou.

 

 O responsável explicou que recebeu a garantia de que o programa Allgarve - que existe desde 2007 -

não está extinto e que estão a ser avaliadas todas as hipóteses para que a região continue com

animação turística.

 

 Para justificar a continuação de um programa de eventos, o presidente do Turismo do Algarve

sublinhou a importância do Algarve no contexto turístico do país, região que tem mais dormidas do

que Lisboa - 36% contra 28% do todo nacional - e mais proveitos globais - 31% contra 29% da

capital.

 

 "Não ter um plano de animação é fragilizar o destino", disse, recordando que, já antes do programa

Allgarve, a Região de Turismo do Algarve atribuía 6,2 milhões de euros à animação turística.

 

 António Pina explicou que a decisão de convocar a reunião de hoje com os jornalistas nasceu das

declarações à imprensa de Cecília Meireles numa feira de Turismo em Madrid, segundo as quais o

programa Allgarve não foi a melhor forma de promover turisticamente a região.
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 "Não gostei de saber pela imprensa e a partir de Madrid", contou António Pina, garantindo que nunca

teve qualquer conversa com a secretária de Estado sobre a matéria.

 

 Mostrando aos jornalistas um documento designado "Animação 2012", o presidente do Turismo do

Algarve assegurou que a comissão executiva a que preside "tem trabalho de casa feito", baseado em

eventos e artistas regionais do Algarve.

 

 Enunciando eventos como o Festival da Sardinha (Portimão), Festival do Marisco (Olhão), Noites

Brancas (Loulé), Festival Med (Loulé) e os vários festivais e feiras medievais da região, sustentou que

a animação turística a apoiar pelo organismo poderá passar pelo apoio a essas realizações.

 

 "A esses eventos podemos depois juntar dois ou três grandes eventos de outra grandeza e tenho

esperança que esse seja um tema da tal conversa com a senhora secretária de Estado", disse.

 

 Sobre os reais proveitos para a região do programa Allgarve, remeteu para um estudo que a

Universidade do Algarve está a finalizar e que, garantiu, será divulgado pelo Turismo do Algarve já no

início de fevereiro.

 

 Sobre a condição financeira do organismo, António Pina afiançou que vai ser "muito difícil" gerir a

casa com o corte de 30% previsto no Orçamento do Estado, mas, questionado sobre a eventualidade

de ter quer fazer despedimentos, asseverou que não estará "disponível para trocar recursos humanos

por promoção".

 

 Na quinta-feira, em declarações à Lusa, fonte da Secretaria de Estado do Turismo admitiu a extinção

do programa Allgarve, lançado em 2007 e que a governante Cecília Meireles considerou em

declarações à revista Ambitur "não ter sido a forma mais correta de promover a região".

 

 Algarve Primeiro/Lusa
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Seminário em Faro explica como usar a crise para ser criativo | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/01/2012

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=13863

 

Por Elisabete Rodrigues 26 de Janeiro de 2012 Comentar

 

 Criatividade, Empreendedorismo, Empresas, Faro

 

 &nbsp

 

 Se há carência de informação e desmotivação, então temos de arranjar ferramentas e soluções para

ultrapassar isto. Foi a partir desta ideia que Cláudia Fonseca e Sónia Rodrigues, duas jovens

empreendedoras algarvias, ligadas à comunicação empresarial, lançaram o seminário Ganhar 2012.

Ferramentas de gestão para empresários e gestores, que decorre esta sexta-feira, dia 27, a partir das

9h30, no auditório da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve, em

Faro.

 

 O seminário, explicou Cláudia Fonseca ao Sul Informação, pretende usar a crise para ser criativo.

Queremos ajudar os empresários a pensarem nos seus negócios de forma original, através do debate

de temas atuais.

 

 Para isso, Cláudia e Sónia, responsáveis pelo projeto Beon, que organiza o seminário, reuniram

oradores de diferentes áreas fundamentais para o dia a dia das empresas - da legislação ao

marketing, da motivação com coach empresarial, à internacionalização e à consultoria de gestão.

 

 Pedimos a todos os oradores que, mais do que fazerem uma palestra de uma hora sobre teoria,

explorassem os seus temas de forma prática, de modo a realmente esclarecer os participantes, par

que as pessoas sintam que levaram dali qualquer coisa de novo e de útil, acrescentou Cláudia

Fonseca.

 

 E assim o seminário abre às 10h00 com uma palestra dedicada à Proteção da propriedade intelectual,

pelo advogado João Laborinho Lúcio.

 

 Segue-se uma abordagem à Estratégia de marketing para pequenas e médias empresas na voz de
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Carla Machado, docente de Marketing no INUAF e na Universidade do Algarve, e a intervenção Motivar

equipas. Prestar o melhor serviço ao cliente, por Carla Dias, coach e consultora da Visão Integrada e

autora do livro Top Service- A escolha é sua!

 

 À tarde (15h00), o painel começa com a Segurança jurídica para investir no exterior, pelo advogado

Pedro Raposo.

 

 O debate continuará em torno do Regime fiscal associado ao investimento no estrangeiro, uma

exposição da advogada Marta Gaudêncio.

 

 A última sessão do dia caberá ao tema Alterações económicas e fiscais em 2012. Como podemos

beneficiar dessas medidas no contexto empresarial?, apresentado por Filomena Ramilo, contabilista e

consultora do Grupo Moneris.

 

 O encerramento do encontro em que se esperam 200 pessoas será feito por Francisco Serra,

presidente do Capítulo Português do FISEC(Fórum Ibero-Americano Sobre Estratégias de

Comunicação) e docente na Universidade do Algarve.

 

 Esta será a primeira grande organização do projeto Beon, criado pela dupla de empresárias e que

pretende dedicar-se à organização de workshops e seminários em áreas muito específicas e ligadas às

necessidades das empresas.

 

 Além de faltar muitas vezes informação e formação aos empresários e gestores, falta também a

componente de base estratégica. Ou seja, as pessoas sabem que querem fazer qualquer coisa, só não

sabem o quê, nem como chegar lá. E fornecer essas ferramentas é a tarefa da Beon.

 

 Este seminário foi um desafio. Contamos com a parceria da FISEC, o que também serve para

desmistificar a separação entre a prática profissional e a vertente académica, acrescenta Cláudia

Fonseca.

 

 O evento vai decorrer na universidade, no Campus da Penha, mas não é apenas para os estudantes.

O nosso core são mesmo os empresários e gestores no ativo. E é isso que está a acontecer com as

inscrições: 90% são de pessoas no ativo e de empresas.

 

 As inscrições - que a organização espera que cheguem às 150 a 200 (a lotação da sala) - estão a

revelar algumas surpresas. É que a maioria dos participantes já inscritos são, como é normal, do

Algarve, mas há uma inscrição de Sines e outra do Peso da Régua (Douro)!

 

 Cláudia Fonseca faz ainda questão de salientar que o espírito de mudança e de partilha entre

empresas que já se vive se traduz na forma como tem estado a decorrer a organização do seminário
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Ganhar 2012.

 

 As empresas que temos contactado para nos apoiarem têm dado uma resposta incrível. Por exemplo,

vamos ter o coffee break oferecido pela Nicola, enquanto a livraria Pátio de Letras, de Faro, vai ter

aqui à venda não só o livro da Carla Dias, como outros ligados aos temas que serão abordados e

poderão interessar aos participantes. Mas tivemos uma resposta incrível da produtora de vídeo, que

vai emitir excertos de três minutos de cada orador em direto no site, da fotografia, da decoração e

publicidade, da gráfica que imprime todos os materiais, enumera, entusiasmada, Cláudia Fonseca.

 

 É interessante verificar como estas empresas foram tão recetivas e aderiram tão positivamente para

a realização do seminário.

 

 Quem quiser participar neste seminário terá apenas de se inscrever através do site http://www.beon-

algarve.com/inscricao/ e de pagar 20 euros.

 

 As iniciativas do projeto Beon não vão ficar por aqui. A dupla de empresárias está já a preparar

outros workshops e Cláudia Fonseca confessa que até já recebemos o desafio de um segundo

seminário. Mas admite que tudo vai depender dos resultados desta primeira grande iniciativa. Isto dá

muito trabalho!.

 

 A Beon surge da vontade de duas jovens empresárias, atuais gestoras de cliente da Nata Design, que

face ao contexto económico e social sentiram a necessidade de partilhar conhecimentos e

experiências.

 

 Perceber que o ser humano precisa de estar em constante movimento para se automotivar, para

enriquecer as suas experiências e aprendizagens faz-nos acreditar que podemos criar as ferramentas

necessárias e colocá-las à disposição de públicos multidisciplinares.

 

 A Beon cria e divulga workshops e seminários na área da comunicação abrangendo áreas que vão

desde o marketing pessoal, coaching, marketing empresarial e técnicas.

 

 De uma forma breve pretende espicaçar as mentes dos curiosos e mantê-las ligadas à diversidade de

experiências e conhecimentos que este mundo "gigante" tem para oferecer.

 

 A Beon realiza e divulga workshops e seminários na região do Algarve. Os workshops poderão ser nas

línguas portuguesa e inglesa.

 

 09.30: Acreditação

 

 10.00: Abertura
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 10.10: Proteção da propriedade intelectual

 

 João Laborinho | advogado e sócio da Pedro Raposo & Associados

 

 10.40: Estratégia de marketing para pequenas e médias empresas

 

 Carla Machado | docente de marketing na Ualg e no INUAF

 

 11.40: Coffee break

 

 12.00: Motivar equipas. Prestar o melhor serviço ao cliente

 

 Carla Carvalho Dias | consultora empresarial e coach, autora do livro Top Service - a Escolha é Sua

 

 13.30: Almoço

 

 15.00: Segurança jurídica para investir no exterior

 

 Pedro Raposo | advogado e sócio da Pedro Raposo & Associados

 

 16.00: Regime fiscal associado ao investimento no estrangeiro

 

 Marta Gaudêncio | advogada da Pedro Raposo & Associados

 

 16.45: Coffee break e networking

 

 17.00: Alterações económicas e fiscais em 2012. Como podemos beneficiar dessas medidas no

contexto empresarial?

 

 Filomena Ramilo | sénior manager da Moneris Group

 

 18.00: Encerramento

 

 Francisco Serra | presidente do Capítulo Português - FISEC
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O Allgarve ainda não acabou, mas a sua extinção não deve demorar | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/01/2012

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=13949

 

Por Hugo Rodrigues 27 de Janeiro de 2012 Comentar

 

 allgarve, Turismo

 

 &nbsp

 

 O Governo ainda não terá decidido oficialmente extinguir o Programa Allgarve, mas o modelo de

animação turística do Algarve lançado em 2007 pelo executivo de José Sócrates, parece mesmo

condenado a desaparecer.

 

 Numa conferência de imprensa realizada esta sexta-feira, o presidente da Entidade Regional de

Turismo do Algarve (ERTA) António Pina afirmou que não quer ficar refém de discussões menores,

como o nome, mas irá dialogar com a Secretaria de Estado de Turismo para que haja um Programa de

Animação para a região.

 

 A comunicação, até agora, parece não ter sido a melhor entre as duas partes. O anúncio da extinção

do Allgarve foi feito à margem da Feira de Turismo de Madrid, à revista Ambitur, pela secretária de

Estado do Turismo Cecília Meireles. António Pina estava lá e cumprimentou o membro do Governo,

mas não teve com Cecília Meireles uma conversa demorada.

 

 Essa conversa com a tutela só aconteceu mesmo ontem, quinta-feira, já depois de a Agência Lusa ter

noticiado que a secretária de Estado, afinal, não tinha ainda decidido pela extinção do Programa de

Animação Turística do Algarve. Contactámos a Secretaria de Estado e eles disseram que era verdade,

que o programa não estava extinto, revelou António Pina.

 

 O presidente da ERTA pareceu ficar satisfeito com as justificações do chefe de gabinete de Cecília

Meireles. É que a garantia não chegou diretamente do membro do Governo e sim do seu assessor.

Uma questão que António Pina desvalorizou.

 

 António Pina confessou que não gostou de saber pelos jornais que o Allgarve ia ser extinto e mostrou
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o seu descontentamento, mas que lhe foi garantido que isso não é verdade. O isso é que não foi

explicado pelo assessor de Cecília Meireles, ou seja, se não é verdade que a secretária de Estado

tenha admitido o fim do Allgarve na Fitur.

 

 Certo é que haverá muito menos dinheiro para animar a região e, tendo consciência disso, a ERTA vai

tentar negociar com o Governo, com base numa premissa: Tem que haver um Programa de Animação

para ao Algarve, independentemente do nome e do modelo.

 

 António Pina lembrou que, na semana que vem, será apresentado o estudo encomendado à

Universidade do Algarve sobre os impactos negativos e positivos do Allgarve. Um documento isento

que deverá ser posto em cima da mesa das negociações. Mas não será por aqui que o Allgarve se

salvará, a ter em conta as declarações de António Pina.

 

 A minha perceção, independentemente do que o estudo disser, é que o Allgarve não serviu para

trazer mais turistas, mas para animar os que já estavam, disse, à margem da sessão. Durante a sua

comunicação, António Pina admitiu já ter algumas ideias do resultado do estudo, mas que não teve

ainda acesso a todas as conclusões.

 

 ERTA já tem modelo pensado, baseado em eventos regionais

 

 A direção da ERTA , que convocou os jornalistas no seguimento de uma reunião mantida na terça-

feira, parece conformada com o final do modelo Allgarve e já tem na mão um modelo de animação

para apresentar à Secretaria de Estado do Turismo. De resto, Augusto Miranda, coordenador do

programa nos últimos dois anos e a sua equipa já cessaram funções, sem que tenham sido designados

substitutos.

 

 Queremos construir um modelo baseado na prata da casa. Juntar os eventos que as autarquias já

fazem, o programa da Orquestra do Algarve, dos conservatórios e de outros agentes culturais.

Tentaremos construir um programa de cariz regional e colocar alguma verba para a sua promoção,

explicou António Pina.

 

 Essa verba, terá mesmo de ser adicional ao Orçamento da ERTA, já que o que sobrará em 2012

depois de pagas todas as despesas correntes será pouco mais de cem mil euros. Preciso de muito

mais que isso para a promoção, pelo menos 600 ou 700 mil euros, avisou António Pina.

 

 A este programa, a que a ERTA se propõe acrescentar visibilidade, tentar-se-á juntar dois ou três

grandes eventos.

 

 Quando questionado se isso não era um regresso ao passado, ao tempo da animação feita pelos

ranchos folclóricos, citando o jornalista, o presidente da ERTA encolheu os ombros, em sinal de
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impotência e resignação.

 

 Com a situação financeira que o país atravessa, temos de aguentar. Ou ficávamos calados e não

tínhamos nada, ou lutamos para ter alguma coisa, que é o que vamos fazer, assegurou.
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INSCREVE-TE NA FESTA DO EMPREGO
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/01/2012

Meio: Canal Superior Online - Canal

Superior Informação Online

Jornalistas: Rita Himmel

URL: http://informacao.canalsuperior.pt/faz-te-a-vida/12682

 

A Job Party, organizada pela Fórum Estudante, vai chegar a várias Universidades de todo o país, para

fornecer ferramentas para quem quer entrar no mercado de trabalho.

 

 No âmbito da iniciativa Missão 1º Emprego, a Fórum Jovem, está a promover uma série de workshops

destinados a fornecer aos participantes as ferramentas necessárias para entrar no mercado de

trabalho.

 

 A Job Party percorre, pelo terceiro ano consecutivo, várias instituições de Ensino Superior do país,

para se debruçar sobre assuntos como abordagem ao mercado de trabalho, construção de CV,

simulação de entrevista de emprego, dinâmicas de grupo e construção de carreiras, entre outros.

 

 A primeira Job Party de 2012 decorre no dia 7 de fevereiro, no ISCTE. As inscrições são feitas aqui.

Toma nota das localizações das restantes sessões:

 

 - Universidade de Aveiro (16/02)

 

 - Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (28/02)

 

 - Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (29/02)

 

 - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (01/03)

 

 - Universidade da Beira Interior (08/03)

 

 - Faculdade de Economia da Universidade do Porto (12/03)

 

 - Instituto Superior de Agronomia (16/03)
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 - Futurália (17/03)

 

 - Instituto Politécnico de Setúbal (22/03)

 

 - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa - UNL (23/03)

 

 - Universidade do Algarve (12/04)

 

 - Universidade Lusíada (19/04)

 

 - Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNL (20/04)

 

 - Faculdade de Economia da UNL (27/04)

 

 - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (03/05)

 

 - Instituto Superior de Economia e Gestão (10/05)

 

 - Instituto Superior Técnico (17/05)

 

 - Universidade do Minho (18/05)

 

 - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (24/05)

 

 POR

 

  2012-01-27 11:39:08

 

RITA HIMMEL
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Nuno Guerreiro encerra aniversário da cidade de Loulé
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/01/2012

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=52180

 

Política

 

 Nuno Guerreiro - cantor algarvio

 

 No dia 1 de fevereiro, Loulé comemora o 24º aniversário de elevação ao estatuto de cidade. Para

assinalar esta data, a edilidade vai levar a cabo um programa de iniciativas, com especial destaque

para a inauguração das obras de remodelação do Parque Municipal de Loulé.

 

 Pelas 10h30, vai ter lugar esta cerimónia de inauguração do "pulmão verde?? da cidade, bem como

do novo espaço cultural criado na antiga Casa do Pombal, o CECAL - Centro de Experimentação e

Criação Artística de Loulé, uma estrutura transdisciplinar que servirá de apoio a artistas plásticos,

fotógrafos, músicos e profissionais de multimédia, de nível nacional e internacional, na ótica da

pesquisa, da experimentação e da produção artísticas.

 

 À tarde, pelas 17h00, na Sala da Assembleia Municipal de Loulé, será feita a avaliação e projeção do

Projeto CHARME Loulé, que nasceu com o objetivo de reintegrar o Centro Histórico Medieval no centro

de Loulé, através de diversas iniciativas que visam uma transformação em termos económicos, sociais

e de reabilitação urbana.

 

 A par da Câmara Municipal de Loulé, estão envolvidas neste projeto entidades como o Loulé Concelho

Global - Equipamentos e Eventos Municipais, Centro Loulé - Associação para o Desenvolvimento e

Inovação do Comércio de Loulé, Universidade do Algarve, Santa Casa da Misericórdia e INUAF -

Instituto Superior D. Afonso III.

 

 No encerramento deste dia comemorativo, pelas 21h30, no Cine-Teatro Louletano, o cantor Nuno

Guerreiro, um "filho da terra??, vai dar um concerto de apresentação do seu último álbum "Gangster

Mascarado??. Trata-se de um disco live que contempla vários temas originais e alguns registos

anteriores regravados (como é o caso de "Tento Saber??). Os temas são intimistas e reveladores da

sensibilidade do artista, bem como das suas superiores qualidades vocais; não será por acaso que é

considerado pela crítica como uma das vozes (contratenor) mais poderosas e fabulosas de Portugal.
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 O preço dos bilhetes é de 6 euros.

 

 26 de Janeiro de 2012 | 17:17

 

 barlavento
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UAlg participa em rede europeia Think Tank para a Criatividade e Inovação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/01/2012

Meio: CiênciaPT.net

URL: http://www.cienciapt.net/pt/index2.php?option=com_content&task=view&id=105595&p
op=1&page=0&Itemid=336

 

Escrito por CienciaPT

 

 25-Jan-2012

 

 Este encontro contou com a participação de vários especialistas internacionais, tais como Katja

Tschimmel, Pía Muldav Reksten, Wendy Jordan, Gijs Van Wulfen, Ana Arroyo e Herman Hoving.

 

 O debate "Think Tank" focou-se em torno de três temáticas atuais: educação e formação para a

criatividade e empreendedorismo; criatividade e inovação nas pequenas e médias empresas e, ainda,

políticas públicas de suporte à promoção da criatividade e empreendedorismo.

 

 As principais conclusões do encontro centram-se essencialmente na implementação de boas práticas

nas três temáticas abordadas. Em primeiro lugar, foi focada a necessidade na adoção de medidas e/ou

práticas no ensino básico, secundário e universitário, que estimulem a criatividade dos alunos, em

consonância com uma atitude mais inovadora e empreendedora, relativamente às PME'. Assim, é

urgente desenvolver uma cultura empresarial inovadora, marcada pelo desenvolvimento/incentivo de

redes de cooperação entre os vários atores locais, onde só a confiança fomentará a transferência de

conhecimento.

 

 A questão das políticas públicas, que deverão de certa forma suportar toda a envolvente anterior,

através de programas e mecanismos de financiamento adequados às necessidades de cada região é

também muito importante. Segundo Gijs Van Wulfen e os restantes especialistas, estes mecanismos

deverão ser acompanhados por metodologias de monitorização e avaliação mais eficientes e

esclarecedoras, especialmente quanto à análise dos impactos das medidas/mecanismos adotados.

 

 Neste sentido, o projeto CREA NET 2.0 conta com o apoio da Universidade do Algarve, através do

CRIA - Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia, para o incremento destas linhas

orientadoras, que tem como principal objetivo o aumento da competitividade das regiões num

mercado cada vez mais global.

 

Página 72



 O CREA NET 2.0 - projeto cofinanciado pelo Programa de Cooperação Territorial Interreg IV B SUDOE

- tem como principal objetivo a criação de uma rede de promotores da criatividade e inovação nas

PME's, nas regiões do SUDOE.
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Actualidade 26 Janeiro 12
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/01/2012

Meio: Cyber Jornal.net

URL: http://www.cyberjornal.net/index2.php?option=com_content&task=view&id=15743&pop
=1&page=0&Itemid=32

 

O Município de Azambuja vai repetir a iniciativa "Dia do Refeitório Aberto" ,  durante o segundo

período lectivo em que nos encontramos. Desta feita vai acontecer alternadamente em cada um dos 3

agrupamentos: Hoje,   26  de  Janeiro , no Agrupamento de Escolas Vale-Aveiras; a 29 de Fevereiro,

no Agrupamento de Escolas do Alto Concelho; e a 15 de Março, no Agrupamento de Escolas de

Azambuja

 Esta tarde, pelas 18 horas, no Museu do Carmo (Largo do Carmo - Lisboa), será proferida uma

comunicação, intitulada: "Modelo de gestão e circulação de sílex há 5000 BP na faixa litoral entre

Nazaré e Peniche (Estremadura portuguesa)", por Patrícia Jordão, do Museu Arqueológico de S. Miguel

de Odrinhas

 24º. Corta Mato Escolar, com partida às 10 horas, no Parque da Paz, Almada.

 

 O Núcleo de Arqueologia e Paleoecologia da Universidade do Algarve promove hoje, pelas 16 horas,

uma conferência dsérie "Arqueologia ao Sul", por Angela Perri (PhD Student, Durham University, UK)

com o tema: "Dog the hunter: climate changes, hunting adaptations and dog burials in prehistory".

Esta conferência realizar-se-á no no edificio 1 (FCHS,  Campus  de Gambelas, na sala 2.35).  A

Reabilitação Urbana na sua componente legislativa - esta a proposta da segunda Tertúlia OASRS -

Ordem dos Arquitectos Região Sul- a decorrer  esta noite , a partir das 21h, na Biblioteca Keil do

Amaral, no edifício-sede da Ordem dos Arquitectos. A entrada é livre. A peça "O carteiro de Neruda"

estará em cena no Teatro Municipal de Almada de  26  de  Janeiro  a 5 de Fevereiro.

 

 

 

 

 Realiza-se hoje, às 17 horas, no El Corte Inglés de Gaia, uma conferência subordinada ao tema

"Voluntariado: Que futuro?" Serão apresentados projectos, ideias, estratégias e soluções sobre o

voluntariado e a sua acção passada, presente e futura, com especial ênfase na que é dirigida à Guiné-

Bissau.

 

 

 A Assembleia Municipal de Azambuja reúne extraordinariamente hoje, n o Auditório Municipal do
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Páteo Valverde em Azambuja, pelas 20 horas.
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UAlg participou na rede europeia Think Tank para a Criatividade e Inovação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/01/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=124179

 

A Universidade do Algarve, através do CRIA - Divisão de Empreendedorismo e Transferência de

Tecnologia, participou no primeiro encontro internacional Think Tank, que decorreu em Madrid, nos

dias 18 e 19 de janeiro, no âmbito do projeto CREA NET 2.0.

 

 Este encontro contou com a participação de vários especialistas internacionais, como Katja

Tschimmel, Pía Muldav Reksten, Wendy Jordan, Gijs Van Wulfen, Ana Arroyo e Herman Hoving,

destaca a universidade algarvia em comunicado.

 

 O debate Think Tank focou-se em torno de três temáticas atuais: educação e formação para a

criatividade e empreendedorismo; criatividade e inovação nas pequenas e médias empresas e, ainda,

políticas públicas de suporte à promoção da criatividade e empreendedorismo.

 

 As principais conclusões do encontro centram-se essencialmente na implementação de boas práticas

nas três temáticas abordadas.

 

 Em primeiro lugar, foi focada a necessidade na adoção de medidas e/ou práticas no ensino básico,

secundário e universitário, que estimulem a criatividade dos alunos, em consonância com uma atitude

mais inovadora e empreendedora, relativamente às pequenas e médias empresas.

 

 "Assim, é urgente desenvolver uma cultura empresarial inovadora, marcada pelo

desenvolvimento/incentivo de redes de cooperação entre os vários atores locais, onde só a confiança

fomentará a transferência de conhecimento", refere a UAlg.

 

 A questão das políticas públicas, que deverão de certa forma suportar toda a envolvente anterior,

através de programas e mecanismos de financiamento adequados às necessidades de cada região é

também muito importante.

 

 Segundo Gijs Van Wulfen e os restantes especialistas, estes mecanismos deverão ser acompanhados

por metodologias de monitorização e avaliação mais eficientes e esclarecedoras, especialmente quanto

à análise dos impactos das medidas/mecanismos adotados.
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 Neste sentido, o projeto CREA NET 2.0 conta com o apoio da Universidade do Algarve, através do

CRIA - Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia, para o incremento destas linhas

orientadoras, que tem como principal objetivo o aumento da competitividade das regiões num

mercado cada vez mais global.

 

 O CREA NET 2.0 - projeto cofinanciado pelo Programa de Cooperação Territorial Interreg IV B SUDOE

- tem como principal objetivo a criação de uma rede de promotores da criatividade e inovação nas

PME, nas regiões do SUDOE.

 

 Para mais informações acerca do projeto visite o sítio http://www.creanet20.com.

 

 Redacção DORS

 

 17:26 quarta-feira, 25 janeiro 2012
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Campeonato Nacional Universitário de Surf inicia competição em Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/01/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=124195

 

A primeira etapa do Campeonato Nacional Universitário de Surf vai realizar-se nos dias 11 e 12 de

Fevereiro, na Praia de Faro, numa organização da Associação Académica da Universidade do Algarve e

do Clube de Surf de Faro.

 

 O Centro Náutico da Praia de Faro será o centro de operações do evento, desenvolvido em parceria

com a Federação Académica de Desporto Universitário.

 

 Ao longo do presente ano letivo, estão programados mais duas etapas em praias nacionais, tendo em

vista a conquista dos títulos universitários feminino e masculino.

 

 A organização aguarda a presença de diversos atletas, entre os quais os vencedores das últimas

edições.

 

 As inscrições estão reservadas aos estudantes nacionais universitários e deverão ser realizadas junto

das respectivas associações académicas ou de estudantes. As baterias estarão disponíveis em

http://www.aaualg.pt, dias antes do inicio da competição.

 

 Redacção DORS

 

 09:46 quinta-feira, 26 janeiro 2012
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CURTA METRAGEM DOS ALUNOS DE MATT CIMBER
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/01/2012

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-
1&cat=Cultura&scat=Evento&id=13474

 

- 26.01.12

 

 Encontra-se na fase final a rodagem da curta metragem idealizada e realizada por alunos que

frequentaram o curso de cinema que decorreu na Universidade do Algarve orientado pelo cineasta de

Hollywood, Matt Cimber. Após mais de um mês de trabalho intenso apenas faltam gravar as cenas

relativas à conclusão do filme.

 

 Esta curta metragem tem argumento do Paulo Duarte Filipe e produção e realização de Vico Ughetto.

Fica pois para breve a apresentação oficial deste trabalho, fruto da criatividade e dos conhecimentos

adquiridos no curso de cinema.

 

 - texto e foto

 

 - e-mail
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Disparou o número de alunos que abandonaram o ensino superior
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/01/2012

Meio: Renascença Online

URL: http://rr.sapo.pt/printArticle.aspx?did=47762

 

24-01-2012 11:40

 

 O maior número de desistências registou-se na Madeira.

 

 Mais de três mil estudantes cancelaram as suas inscrições nas universidades desde o início do ano

lectivo - mais 6% do que no ano passado.

 

 Os números são avançados hoje pelo jornal "Público", segundo o qual a Universidade da Madeira

aparece no primeiro lugar da lista, com 300 alunos (20% das inscrições) a desistirem do curso.

Seguem-se as Universidades de Lisboa, Clássica e do Minho.

 

 Em Coimbra, o número de desistências é semelhante ao do ano passado, mas no ISCTE e em Aveiro

houve ligeiras quebras. No Algarve há, até esta altura, perto de 200 inscrições canceladas.

 

 No total, de acordo com dados publicados pelo "Público", 3.300 alunos abandonaram o ensino

superior desde o início do ano lectivo.

 

 No entender dos responsáveis de algumas universidades, o principal motivo é a actual crise

económica - a mesma justificação apontada num inquérito realizado pela Universidade do Algarve,

onde esta foi a resposta mais votada pelos alunos desistentes.
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RTP Informação

 	Meio: RTP Informação - Biosfera

 	Duração: 00:10:57

 	Hora de emissão: 04:27:00 
ID: 39889192

 
26/01/2012

"Da Teoria à Ação - Empreender Mundo

Rural"

 

Como fixar população e criar riqueza económica em regiões despovoadas? A fórmula para este

problema não é fácil mas o repto foi lançado aos recém-licenciados do sul do país. O projeto "Da

Teoria à Ação - Empreender Mundo Rural" está a rejuvenescer a Aldeia de Querença. Declarações de

António Covas, Universidade do Algarve.
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Seminário «Ganhar 2012» decorre na sexta-feira em Faro | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/01/2012

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=13728

 

Por Sul Informação 25 de Janeiro de 2012 Comentar

 

 Empreendedorismo, Faro

 

 &nbsp

 

 O seminário Ganhar 2012. Ferramentas de gestão para empresários e gestores decorre já sexta-feira

(dia 27), a partir das 9h30, no auditório da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da

Universidade do Algarve. As inscrições ainda estão abertas, agora ao preço de 20 euros.

 

 O entusiasmo pelo potencial criativo que um contexto de crise económica representa para as

empresas vai partilhar-se neste seminário organizado pela Beon, um projeto algarvio criado para

desenvolver sobretudo workshops na região.

 

 Ao todo, serão mais de sete horas de ideias discutidas por seis oradores: João Laborinho (advogado),

Carla Machado (docente de Marketing na Universidade do Algarve e no Instituto Superior D. Afonso

III), Carla Dias (consultora empresarial e autora do livro Top Service - a Escolha é Sua), Pedro Raposo

(advogado), Marta Gaudêncio (advogada) e Filomena Ramilo (senior manager da Moneris Group).

 

 Quem quiser assistir a este evento terá apenas de preencher até quinta-feira o formulário eletrónico

disponível em www.beon-algarve.com/inscricao/ e de pagar 20 euros (detalhes de pagamento

fornecidos naquele sítio).
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TROFÉU DE KARTING DA UALG TEM INSCRIÇÕES ABERTAS
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/01/2012

Meio: Canal Superior Online - Canal

Superior Informação Online

URL: http://informacao.canalsuperior.pt/play-off/12672

 

A prova é só a 24 de março, mas os interessados já podem inscrever-se.

 

 O Gabinete de Desporto da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) organiza, em

parceria com o Algarve Indoor Kart Center, o Troféu Reitor Universidade do Algarve.

 

 A participação na prova, marcada para 24 de março, está aberta à população. Para os estudantes do

UAlg, a prova tem um aperitivo extra: os três melhores garantem um lugar no Campeonato Nacional

Universitário de Karting.

 

 Esta prova vai ser organizada pela AAUAlg e pela Federação Académica do Desporto Universitário e

terá lugar no Kartódromo Internacional do Algarve, a 9 de maio.

 

 O custo da inscrição no Troféu do Reitor, para estudantes da UAlg, é de 25 euros.

 

 2012-01-26 10:04:07
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Comunidade Intermunicipal do 
Alto Alentejo, em parceria com 
Instituto Politécnico de Portale-
gre, vai dar início ao projecto da 
Plataforma Alto Alentejo XXI que 
pretende ser um espaço de debate 

e recolha de opiniões e sugestões que, por 
sua vez, vão resultar 
num documento final 
que defina a estratégia 
de desenvolvimento 
para o território do Alto 
Alentejo, tendo como 
objectivo dar origem a 
uma «operação integra-
da de desenvolvimento 
económico» para a re-
gião. 

Tendo em conta que 
esta iniciativa destina-
-se a fazer parte do próximo quadro comuni-
tário de apoio, o resultado dos debates que 
serão promovidos auxiliará autarquias, empre-
sários, investidores, instituições e o próprio 
Estado a promover acções que conduzam ao 
desenvolvimento sustentável do Alto Alentejo. 
O ciclo de debates da Plataforma, que se pro-
longa até Maio, arranca amanhã, quinta-feira, 
com a realização do primeiro encontro subor-
dinado ao tema “Mobilidade e Transportes”.

O presidente da CIMAA, Armando Varela, re-

conhece que esta iniciativa vai permitir  definir 
o que «podem ser as melhores estratégias para 
operacionalizar o combate ao despovoamento 
e melhorar e a capacidade de gerar emprego 
como forma primeira de fixar populações», 
explica, esclarecendo que a CIMAA tem «le-
gitimidade estatutária para poder intervir e 
opinar sobre uma série de matérias que, regra 
geral, são responsabilidades do poder central 
ou local com reflexos no território», pelo 

que «é nossa intenção 
que, em cada uma das 
temáticas que serão 
debatidas, possamos 
ter um pensamento es-
tratégico que resulte, 
não apenas naquilo que 
é o pensamento dos au-
tarcas, mas de todos os 
habitantes do distrito», 
sublinha. 

Convicto de que «não 
vale a pena continuar a 

lamentar a situação em que nos encontramos» 
e que «é preciso sabermos estar unidos e dis-
cutir aquilo que é importante para que esta 
região volte a crescer e a ter uma dinâmica 
no seio do País», Armando Varela apela a que 
todos os eleitos, população, trabalhadores, 
empresários, estudantes e professores, e «so-
bretudo a todos os que teimamos em resistir 
no Alto Alentejo e todos os que, ao longo das 
últimas décadas, tiveram de sair desta região 
mas que muito a amam», possam estar dis-

poníveis para discutir o futuro e «definir uma 
estratégia comum para podermos transformar 
os problemas em oportunidades e o desespero 
em esperança para um futuro melhor para o 
Alto Alentejo».

Referindo que a “Plataforma” conta com o 
alto patrocínio do Presidente da República, 
Armando Varela avança que Cavaco Silva po-
derá marcar presença em algum dos debates. 
«Fui recebido pelo Presidente da República em 
que lhe dei conta desta nossa parceria com 
o IPP, desta intenção de discutir, de forma 
construtiva, o presente e o futuro do Alto 
Alentejo, ele ficou entusiasmado com esta 
disponibilidade para não baixar os braços e 
lutar pelo desenvolvimento do Alto Alente-
jo. Temos expectativas que em alguma das 
sessões que se realizarão até final de Junho, 
possamos contar com a sua presença», revela 
o responsável.

Joaquim Mourato, presidente do IPP, escla-
rece que esta parceria se enquadra na missão 
do estabelecimento de ensino, que prevê a re-
lação directa com a comunidade envolvente, 
com o apoio ao desenvolvimento regional, pelo 
que «tem o dever de estar ao lado de todas 
as organizações e indivíduos que queiram 
contribuir para o desenvolvimento regional, e 
neste caso com a CIMAA não só deve como quer 
estar nesta actividade e propósito de discutir 
o futuro da região», constata o responsável. 

Assegurando que o IPP «tudo fará para 
apoiar este importante evento», onde 
«vamos procurar que toda a região consiga 

encontrar um espaço para participar e dar 
o seu contributo», realça Joaquim Moura-
to, que faz ainda questão de afirmar a sua 
convicção «na capacidade da população da 
região», e de referir o seu desejo de que 
«os resultados superem as expectativas».

Amanhã, dia 26, a Escola Superior de Tec-
nologia e Gestão do Instituto Politécnico de 
Portalegre recebe o primeiro debate inserido 
na Plataforma Alto Alentejo XXI subordinado 
ao tema “Mobilidade e Transportes Cami-
nhos para o Desenvolvimento Regional”. 
Esta primeira sessão dos debates vai ter 
lugar no Auditório Dr. Francisco Tomatas, às 
15h, e vão ser debatidas as acessibilidades 
rodoviárias, ferroviárias e aeroportuárias, 
assim como os transportes públicos e o 
Plano de Mobilidade para o Alto Alentejo. 
O debate, com moderação de Hugo Alcânta-
ra e Paulo Barbosa, conta com a presença do 
presidente do Conselho Executivo da CIMAA, 
Armando Varela, com Ana Paula Tavares 
da Estradas de Portugal, Fernando Lima 
da Transitex, Francisco Martinho Martins, 
Empresa de Meios Aéreos, Francisco Men-
des Godinho da Estradas de Portugal, João 
Nuno Cardoso do Instituto Politécnico de 
Portalegre, Manuel Tão da Universidade do 
Algarve, Manuel Salgueiro Afonso da Transnil 
e Pedro Carvalho da Nabeiro Trans, estando 
ainda por confirmar a presença do secretário 
de Estado das Obras Públicas, Transportes e 
Comunicações, Sérgio Silva Monteiro.•

> Distrito

Patrícia Leitão

Plataforma Alto Alentejo XXI
Ciclo de simpósios para definir uma estratégia de desenvolvimento

Mobilidade e Transportes
Caminhos para 

o Desenvolvimento Regional
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Disparou o número de alunos 
que abandonam o ensino superior

Mais de três mil estudantes cancela-
ram as suas inscrições nas universidades 
desde o início do ano lectivo – mais 6% 
do que no ano passado. 

Os números foram ontem avançados 
pelo jornal “Público”, segundo o qual a 
Universidade da Madeira aparece no pri-
meiro lugar da lista, com 300 alunos (20% 
das inscrições) a desistirem do curso. 
Seguem-se as Universidades de Lisboa, 
Clássica e do Minho. 

Em Coimbra, o número de desistên-
cias é semelhante ao do ano passado, mas 

no ISCTE e em Aveiro houve ligeiras 
quebras. No Algarve há, até esta altura, 
perto de 200 inscrições canceladas. 

No total, de acordo com dados publi-
cados pelo “Público”, 3.300 alunos aban-
donaram o ensino superior desde o início 
do ano lectivo. No entender dos responsá-
veis de algumas universidades, o princi-
pal motivo é a actual crise económica – o 
mesmo motivo apontado num inquérito 
realizado pela Universidade do Algarve, 
onde esta foi a resposta mais votada pelos 
alunos desistentes.
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Semanada

A PETIÇÃO ONLINE que
pede a demissão do
Presidente da Repúbli-
ca, e que já reuniu mais
de 13 mil assinaturas,
vai mesmo ser enviada
à Assembleia da Repú-
blica, disse à Lusa o pri-
meiro signatário do do-
cumento, Nuno Luís
Marreiros. No sábado
Nuno Luís Marreiros
lançou a petição online,
com o nome de Pedido
de demissão do Presi-
dente da República, re-
ferindo que tomou a de-
cisão de enviar a
petição para o Parla-
mento depois de, se-
gunda-feira, lhe terem
começado a chegar
mensagens de signatá-
rios no sentido de não
deixar cair em vão tan-
tas assinaturas já reco-
lhidas.

DE ACORDO COM O JOR-
NAL PÚBLICO, 3.300 es-
tudantes cancelaram
inscrições nas universi-
dades desde o início do
ano letivo. Mais seis por
cento face ao ano passa-
do. A Universidade da
Madeira aparece no pri-
meiro lugar da lista. As
Universidade de Lisboa,
a Universidade Clássica
e a Universidade do Mi-
nho aparecem também
nos lugares cimeiros.
Para os responsáveis de
algumas destas universi-
dades, o principal motivo
por trás deste movimen-
to chama-se crise econó-
mica. Isso mesmo é reve-
lado num inquérito
realizado na Universida-
de do Algarve, onde esta
foi a resposta mais vota-
da pelos alunos desisten-
tes.

COM 55,1 POR
CENTO DE
FORASTEIROS, a
Liga Portuguesa de
Futebol é a segunda
da Europa com mai-
or percentagem de
jogadores estrangei-
ros, ficando apenas
atrás do campeona-
to do Chipre (70,3),
onde joga a maior
falange de portu-
gueses. Segundo o
Estudo Demográfi-
co, elaborado anual-
mente pelo Obser-
vatório do Futebol, a
que a agência Lusa
teve acesso, dos 408
futebolistas que
atuam nas 16 equi-
pas da Liga portu-
guesa, 225 são es-
trangeiros.

A ACADEMIA DE
HOLLYWOOD rendeu-
se à nostalgia das déca-
das 20 e 30 do século
passado. O filme A In-
venção de Hugo, do rea-
lizador Martin Scorsese,
lidera a corrida para os
Óscares com 11 nomea-
ções, segue-se O Artista
que confirma as expec-
tativas com 10 nomea-
ções. O filme de Martin
Scorsese é uma adapta-
ção do livro A Invenção
de Hugo Cabret, do es-
critor Brian Selznick. O
filme francês O Artista,
de Michel Hazanavi-
cius, pode vencer em 10
categorias, incluindo
melhor filme, realiza-
dor, actor principal,
banda sonora ou me-
lhor argumento original.

O FUNDO MONETÁRIO
INTERNACIONAL (FMI)
baixou as previsões de
crescimento mundial
para este ano e aconse-
lha os governos a mode-
rarem os planos de aus-
teridade. De acordo
com o FMI o crescimen-
to mundial deve cair
para 3,3 por cento.
Também a economia da
Zona Euro vai sofrer
uma «ligeira recessão»
este ano, devido aos
efeitos conjugados de
políticas de austerida-
de, falta de liquidez na
banca e elevados cus-
tos da dívida soberana,
prevê o FMI. Numa atu-
alização do seu Outlook
ontem divulgada, o
Fundo prevê que o Pro-
duto Interno Bruto da
zona euro vai reduzir-se
0,5 por cento este ano.
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Circuito de Golfe da AAUAlg iniciou época no Pestana Gramacho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/01/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=124146

 

O ano golfístico na Universidade do Algarve arrancou no passado domingo, com a realização da 1.ª

etapa do Circuito de Golfe AAUAlg, no campo do Pestana Gramacho, em Lagoa, com Vítor Teixeira e

Paulo Rodrigues a triunfarem em stableford net e gross, respetivamente.

 

 A organização do evento pertenceu à recém-formada secção de Golfe da Associação Académica da

Universidade do Algarve, e contou com o apoio da Plataforma do Golfe da Universidade do Algarve e

do Grupo Pestana.

 

 No que diz respeito às classificações, em stableford net, Vitor Teixeira conquistou o 1.º lugar, com 39

pontos, Carlos Guerrero ficou em 2.º lugar (38) e Paulo Rodrigues em 3.º (36).

 

 Na classificação gross, o grande vencedor foi o Paulo Rodrigues, tendo Miguel Cristina (2.º) e

Alexandre Cristina (3.º) conquistado os restantes lugares do pódio.

 

 Destaque para Carla Pinto, melhor classificada feminina da prova. Fernando Correia teve o longest

drive e Kevin Cavaco o nearest to the pin.

 

 Ênfase igualmente para a vertente social da etapa, onde as inscrições contribuíram com uma

percentagem para auxílio ao Gabinete Solidário da AAUALG, entidade que apoia os estudantes e

membros da comunidade académica mais desfavorecidos.

 

 Durante a entrega de prémios, o presidente da secção de Golfe da AAUALG e estudante na

Universidade do Algarve, Paulo Rodrigues, valorizou o empenho e convívio de todos, e convidou todos

os participantes, a continuar a fazer parte da família do golfe da Universidade do Algarve.

 

 O circuito engloba mais sete etapas, que serão desenvolvidas até o final do presente ano letivo. O

próximo torneio está marcado para 5 de fevereiro, no campo do Morgado, em Portimão.

 

 Redacção DORS
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Troféu Reitor Universidade do Algarve de Karting | (A) Algarve Central
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/01/2012

Meio: Algarve Central Online

URL: http://press.algarvecentral.net/?p=12855

 

A Associação Académica da Universidade do Algarve, através do seu Gabinete de Desporto, em

parceria com o Algarve Indoor Kart Center promove a organização da prova Troféu Reitor

Universidade do Algarve de Karting. Esta prova é especialmente direcionada para os amantes da

velocidade e tem o arranque marcado para 24 de Março 2012.

 

 O Troféu está aberto à participação de toda a população. O objectivo é promover o convívio entre os

diferentes elementos da comunidade académica e a população algarvia adepta desta modalidade,

proporcionando a participação numa prova de karting. Destaque ainda, para a prova servir de seleção

dos melhores três estudantes da Universidade do Algarve, para participar no Campeonato Nacional

Universitário de Karting, que será disputado nas instalações do Kartódromo Internacional do Algarve,

com organização da Associação Académica da Universidade do Algarve e Federação Académica de

Desporto Universitário.

 

 Para mais informações e inscrições, consultar o Gabinete de Desporto da Associação Académica da

Universidade do Algarve (289 896 422 ou desporto@aaualg.pt). As inscrições para a competição

encerram dia 21 de Março.
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Troféu Reitor da Universidade do Algarve de Karting já tem inscrições abertas | Sul
Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/01/2012

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=13663

 

Por Sul Informação 24 de Janeiro de 2012 Comentar

 

 AAUALG, karting

 

 &nbsp

 

 A Associação Académica da Universidade do Algarve, através do seu Gabinete de Desporto, em

parceria com o Algarve Indoor Kart Center promove a organização da prova Troféu Reitor

Universidade do Algarve de Karting. Esta prova é especialmente direcionada para os amantes da

velocidade e tem o arranque marcado para 24 de março.

 

 O Troféu está aberto à participação de toda a população. O objectivo é promover o convívio entre os

diferentes elementos da comunidade académica e a população algarvia adepta desta modalidade,

proporcionando a participação numa prova de karting.

 

 Destaque ainda, para a prova servir de seleção dos melhores três estudantes da Universidade do

Algarve, para participar no Campeonato Nacional Universitário de Karting, que será disputado nas

instalações do Kartódromo Internacional do Algarve, com organização da Associação Académica da

Universidade do Algarve e Federação Académica de Desporto Universitário.

 

 Para mais informações e inscrições, consultar o Gabinete de Desporto da Associação Académica da

Universidade do Algarve (289 896 422 ou desporto@aaualg.pt).

 

 As inscrições para a competição encerram dia 21 de março.
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«A Pedra de Bordeira» é hoje tema de Conferência
O anfiteatro 1.3, no complexo pedagógico do Campus da Pe-

nha da Universidade do Algarve, em Faro, vai acolher hoje, quar-
ta feira, 25, às 16:00 horas, a conferência «A Pedra de Bordeira: 
natureza, construção e património», iniciativa que contará com 
intervenções de Patrícia Afonso (Câmara Municipal de Faro), Del-
mira Moura (Faculdade de Ciências e Tecnologia da UAlg) e Marta 
Gonçalves (Instituto Superior de Engenharia).

Trata-se de uma organização conjunta da Câmara Municipal 
de Faro, FCT, ISE e da biblioteca da UAlg. A sua entrada é livre e 
confere certificado de participação.

Em paralelo, está patente na biblioteca do campus da Penha, 
até 31 de janeiro, a exposição «Do passado ao presente: a pedra 
como reflexo de uma comunidade», da responsabilidade do mu-
seu municipal de Faro.
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Seruca Emídio: “É necessário 
apostar na criatividade para 

reverter desemprego na região”
Workshop «Empreendedorismo e Criação do Próprio Emprego» 

decorreu em Loulé
Apostar na “criatividade 

para reverter o desemprego” 
na região foi a mensagem dei-
xada pelo presidente da Câma-
ra Municipal de Loulé, Seruca 
Emídio, durante o workshop 
«Empreendedorismo e Criação 
do Próprio Emprego».

A iniciativa, realizada na 
passada semana no Cine-Teatro 
Louletano, foi reeditada pela 
autarquia louletana, após a for-
te adesão da primeira sessão, 
em novembro passado, no Cen-
tro Autárquico de Quarteira.

Com uma plateia comple-
tamente cheia, sobretudo com-
posta por jovens à procura do 
primeiro emprego ou desem-
pregados em busca de encon-
trar meios para criar o seu pró-
prio posto de trabalho, o painel 
de convidados trouxe algumas 
informações úteis mas também 
o incentivo tão importante nes-
ta matéria.

Na sessão de boas-vindas, 
Seruca Emídio falou das ex-
petativas dos participantes, 
“numa oportunidade de encon-
trarem o caminho para as suas 
vidas, para o seu trabalho, para 
a sua profissão”. “Temos de nos 
adaptar ao que nos é oferecido, 
num paradigma completamente 
diferente do que foi a realidade 
até aos dias de hoje”, conside-
rou o edil.

Apontando o Algarve como 
“a região do país que mais está 
a ser penalizada com esta situ-
ação, depois de ter sido a re-
gião do país que mais proveitos 
trouxe”, o autarca acredita que 
a situação poderá reverter-se 
caso haja uma aposta na cria-
tividade.

“Esta é uma região muito 
dependente do turismo e da 
construção civil e esta quebra 
teve resultados dramáticos para 
todos nós. Hoje, cada vez mais, 
é necessário haver especializa-

ção. Não temos condições para 
competir com os outros destinos 
turísticos, particularmente da 
Europa. Há nicho de mercado, 
com imaginação e criatividade, 
e também aproveitando aquilo 
que nos é favorável, temos pos-
sibilidades de retomar o nosso 
caminho de desenvolvimento e 
também do emprego”, frisou.

O delegado regional do Ins-
tituto do Emprego e Formação 
Profissional, Carlos Baía, falou 
do desemprego como “um pro-
blema nacional, com contornos 
acentuados na região” e abor-
dou a necessidade de existirem 
módulos de empreendedoris-
mo, no âmbito das escolas.

Nesse contexto, apontou 
para o Programa Estratégico 
para o Empreendedorismo e 
para a Inovação, cujos obje-
tivos passam por estimular a 
cultura empreendedora no en-
sino, criar e reforçar as redes 
de partilhas de experiências e 
reforçar a ligação entre empre-
sas e universidades.

O vereador da autarquia 

louletana, Aníbal Moreno, prin-
cipal promotor da iniciativa, 
deixou alguns alertas aos pre-
sentes que pretendem criar o 
seu próprio negócio. “É bom 
sonhar, mas com os pés assen-
tes no chão. Ser empresário é 
ter atitude, é ter ideias inova-
doras. É necessário conseguir 
reunir os recursos necessários 
e estar disponível para enfren-
tar os riscos”, disse, deixando 
o exemplo de Sandra Correia, 
40 anos, de São Brás de Alpor-
tel, considerada Empresária da 
Europa 2011, prémio atribuído 
pelo Parlamento Europeu e 
Conselho Europeu das Mulheres 
Empresárias.

Na parte dos painéis pro-
priamente ditos, a sessão ini-
ciou com as intervenção de 
Vítor Madeira, do Instituto de 
Emprego e Formação Profissio-
nal, que apresentou os progra-
mas de apoio existentes para 
estimular o empreendedorismo 
e a criação de empresas, con-
cedidos por aquele instituto.

Laura Soares, representan-

do a Associação Nacional de Di-
reito ao Crédito, entidade com 
a qual o município de Loulé as-
sinou um protocolo de colabora-
ção, referiu-se às condições de 
acesso ao microcrédito social, e 
João Carlos Monteiro, do Banco 
Millennium BCP e especialista 
em microcrédito, incentivou os 
presentes a utilizarem as con-
dições daquela entidade bancá-
ria e apresentou um vídeo com 
vários exemplos de microem-
presários que conseguiram ter 
sucesso nos seus projetos em-
presariais, recorrendo a este 
tipo de empréstimo.

Por último, Carlos Vieira, 
docente da Universidade do 
Algarve, efetuou uma interven-
ção sobre a atitude empreen-
dedora, cativando a audiência 
e conseguindo transmitir uma 
forte mensagem de esperança, 
entusiasmo e motivação para 
que atinjam os objetivos que 
pretendem alcançar.
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Investigadores da UAlg 
estudam as origens da Ria Formosa

Investigadores do Centro 
de Investigação Marinha e Am-
biental (CIMA) da Universida-
de do Algarve iniciaram uma 
campanha de sondagens na Ria 
Formosa para conhecer deta-
lhadamente a estrutura de se-
dimentos do “mais importante 
sistema lagunar” do país. 

Estas sondagens, reali-
zadas em colaboração com a 
firma GEOALGAR, atravessarão 
na íntegra os depósitos lagu-
nares, acumulados durante os 
últimos sete / oito mil anos 
sobre a superfície continental 
alagada. 

Financiado pela Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia, 

no âmbito do projeto SIHER 
– Processos de Preenchimento 
Sedimentar e a Evolução Holo-
cénica do Sistema Lagunar da 
Ria Formosa, este estudo per-
mitirá estabelecer a sequência 
cronológica dos processos que 
conduziram à formação da la-
guna. 

Será igualmente reconstru-
ída a evolução ambiental/cli-
mática e a história da ocupa-
ção antrópica no Algarve, que 
acompanharam a formação da 
Ria Formosa. 

“Com elevado valor socio-
económico e ambiental, a Ria 
Formosa é o mais extenso sis-
tema lagunar português”, re-

fere a Universidade do Algar-
ve. Contudo, o conhecimento 
da sua geologia e da dinâmica 
passada e presente “é ainda 
muito fragmentado e incom-
pleto”, ressalva a instituição. 

Este estudo, tendo tam-
bém em conta dados validados 
em trabalhos anteriores, vai 
fornecer resultados à comu-
nidade científica, organiza-
ções governamentais, agentes 
económicos e sociedade em 
geral. 

Assim, vão ser disponibi-
lizados dois pacotes básicos: 
FORGIS, um pacote cartográfi-
co digital (em plataforma SIG), 
e FORDID, um pacote educa-

cional e de gestão ambiental e 
de ordenamento do território 
(em plataforma multimédia). 

O projeto SIHER aborda os 
processos físicos e geológicos, 
resultantes das alterações 
climáticas naturais, durante 
a transição do último glaciar 
para interglaciar, às quais se 
adicionam os efeitos da ativi-
dade antrópica. 

Contando com a participa-
ção do Centro de Estudos da 
População, Economia e Socie-
dade da Universidade do Porto 
(CEPESE/UP), o projeto tem 
um financiamento de 100 mil 
euros que se prolonga até ja-
neiro de 2014.
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Vila do Bispo: 

Exposição «Do Mar Aberto ao Mare 
Internum» mostra resultados 

de investigações arqueológicas
A exposição «Do Mar Aber-

to ao Mare Internum», com os 
resultados de investigações ar-
queológicas desenvolvidas pela 
Universidade do Algarve nos 
últimos anos nos sítios romanos 
da Boca do Rio e do Martinhal, 
está patente desde domingo em 
Vila do Bispo e em Sagres.

Numa parceria entre a di-
reção regional de Cultura do 
Algarve, a Universidade do 
Algarve e a Câmara Municipal 
de Vila do Bispo, a mostra, co-
produzida pela Associação Livre 
de Fotógrafos do Algarve (ALFA) 
e comissariada por João Pedro 
Bernardes, pode ser observada 
no Centro de Interpretação de 
Vila do Bispo e na Fortaleza de 
Sagres, no âmbito das comemo-
rações do dia do município de 
Vila do Bispo. 

As investigações arqueoló-
gicas desenvolvidas pela Uni-
versidade do Algarve nos últi-
mos anos nos sítios romanos da 
Boca do Rio e do Martinhal inte-
graram-se no âmbito do projeto 
«Ceratonia – A Exploração dos 
Recursos Marinho no Algarve 
durante a Época Romana».

A mostra organiza-se em 
dois núcleos expositivos: um, 
patente no Centro de Interpre-
tação de Vila do Bispo, é dedi-
cado ao sítio pesqueiro romano 
da Boca do Rio; no outro núcleo 
expositivo, que pode ser visita-
do na Fortaleza de Sagres, será 
apresentado o centro oleiro ro-
mano da praia do Martinhal.

Os dois sítios estão rela-
cionados com a exploração, 
transformação e exportação de 
recursos piscícolas entre os sé-
culos III e V.

O sítio da Boca do Rio está 
referenciado desde o século 
XVIII, quando o tsunami de-
corrente do terramoto de 1755 

colocou à vista extensas ruínas. 
Parcialmente escavado no sécu-
lo XIX pelo arqueólogo algarvio 
Estácio da Veiga, o sítio é com-
posto por uma extensa área com 
tanques para preparados de 
peixe, armazéns, um balneário 
e uma residência ricamente de-
corada com estuques pintados 
e pavimentos de mosaico.

Apesar de o sítio ter sido 
ocupado desde o século I ao 
século V, é no século III e IV 
d.C. que atinge o seu máximo 
esplendor, fruto da intensa ati-
vidade exportadora de prepa-
rados de peixe a que então o 
Algarve se dedicava.

Devido ao recuo da linha de 
costa, este sítio romano tem 
sido muito afetado pela ero-
são marítima nos últimos anos, 
o que levou a Universidade do 
Algarve e a direção regional da 
Cultura do Algarve a fazer esca-

vações no local para salvar um 
pavimento de mosaico. Outros, 
que se podem ver no museu de 
Lagos, já tinham sido resgata-
dos por José Formosinho nos 
anos 30 do século passado. 

A exposição, para além de 
mostrar a história das investi-
gações sobre o sítio, apresenta 
os resultados dos trabalhos ar-
queológicos desenvolvidos nos 
últimos anos através de painéis 
e uma pequena mostra de ma-
teriais recolhidos no local.

Na praia do Martinhal, loca-
lizou-se um sítio romano ainda 
no século I d. C que foi conver-
tido num grande centro oleiro a 
partir de meados do século III e 
que funcionou até inícios do V. 
Aqui foram produzidas em larga 
escala ânforas que se destina-
vam a envasar preparados de 
peixe, produzidos em vários 
sítios do Algarve como em Boca 

do Rio, exportados para toda a 
bacia do Mediterrâneo.

O sítio, identificado desde o 
século XIX e parcialmente esca-
vado inicialmente nos anos 80 
do século passado, tem vindo 
a ser destruído pelo recuo da 
falésia onde se encontravam os 
fornos de ânforas.

As escavações antigas e as 
realizadas pela Universidade do 
Algarve nos últimos anos já per-
mitiram reconhecer dez fornos 
e um enorme edifício, com uma 
cisterna com capacidade para 
armazenar mais de 1000 mil li-
tros de água, onde trabalhavam 
os oleiros.

A presente exposição mos-
tra os trabalhos de escavação 
efetuados no local, bem como 
as principais produções cerâmi-
cas que ali se fabricaram entre 
o século III e inícios do V.
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Loulé comemora 24.º aniversário 
de elevação a cidade a 1 de fevereiro
Inauguração do remodelado parque municipal e concerto de Nuno Guerreiro na agenda

No dia 1 de fevereiro, Loulé 
comemora o 24.º aniversário de 
elevação ao estatuto de cidade, 
data que será comemorada com 
um programa de iniciativas que 
inclui a inauguração das obras 
de remodelação do Parque Mu-
nicipal de Loulé e um concerto 
de Nuno Guerreiro.

O dia de festa arranca pelas 
10:30 horas, com a cerimónia 
de inauguração do novo «pul-
mão verde» da cidade, que terá 
novos equipamentos e um cir-
cuito de manutenção com 800 
metros, num investimento total 

de 3,4 milhões de euros.
Será também inaugurado o 

novo espaço cultural criado na 
antiga Casa do Pombal, o CECAL 
– Centro de Experimentação e 
Criação Artística de Loulé, 
uma estrutura transdisciplinar 
que servirá de apoio a artistas 

plásticos, fotógrafos, músicos 
e profissionais de multimédia, 
de nível nacional e internacio-
nal, na ótica da pesquisa, da 
experimentação e da produção 
artísticas.

Foram ainda criados um 
minigolfe, uma grande pirâmi-
de de corda para escalada e 
atividades de lazer em grupo, 
um conjunto de máquinas de 
exterior e um parque infantil, 
informa o município em comu-
nicado.

A câmara recorda que 
aquele parque se encontrava 
degradado e desaproveitado, 
pelo que se procedeu “à sua 
completa renovação e moderni-
zação, adequando-o à filosofia 
e às necessidades atuais”.

Esta intervenção profun-
da teve por objetivo “tornar 
o principal pulmão da cidade 
de Loulé num local atrativo 
para a população, num espaço 
destinado à prática desportiva 
ou ao puro lazer, bem como às 
atividades culturais, garantindo 
todas as condições necessárias 
para o bom funcionamento 
desta infraestrutura”, nota a 
autarquia.

A intervenção incluiu a re-
definição da rede de caminhos, 
a criação de estacionamento 
junto aos principais equipa-
mentos e a remodelação de 
infraestruturas como as redes 
de esgotos, água, eletricidade 
e telecomunicações.

Simultaneamente, proce-
deu-se ao ajardinamento de 
todo o parque, à construção de 
um sistema de rega automático 
que abrange o campo de râgue-
bi e à colocação de mobiliário 
urbano, incluindo aparelhos 
desportivos para o novo parque 

geriátrico.
As melhorias incluem a ilu-

minação do parque, para “pro-
mover a segurança no parque”. 

AvALIAçãO dO PROjETO 
CHARME

À tarde, pelas 17:00, na 
sala da assembleia municipal 
de Loulé, será feita a avaliação 

e projeção do Projeto CHARME 
Loulé, que nasceu com o ob-
jetivo de reintegrar o Centro 
Histórico Medieval no centro de 
Loulé, através de diversas ini-
ciativas que visam uma trans-
formação em termos económi-
cos, sociais e de reabilitação 
urbana.

A par da Câmara Munici-
pal de Loulé, estão envolvidas 
neste projeto entidades como 

o Loulé Concelho Global – Equi-
pamentos e Eventos Municipais, 
Centro Loulé – Associação para 
o Desenvolvimento e Inovação 
do Comércio de Loulé, Universi-
dade do Algarve, Santa Casa da 
Misericórdia e INUAF - Instituto 
Superior D. Afonso III.

No encerramento deste dia 
comemorativo, pelas 21:30, no 
Cine-Teatro Louletano, o can-
tor louletano Nuno Guerreiro 

vai dar um concerto de apre-
sentação do seu último álbum 
«Gangster Mascarado».

Trata-se de um disco «live», 
que contempla vários temas ori-
ginais e alguns registos anterio-
res regravados (como é o caso 
de «Tento Saber»). Os temas 
são intimistas e reveladores da 
sensibilidade do artista.

O preço dos bilhetes é de 6 
euros.
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Tuna Universitária Afonsina de Loulé 
lança DVD do IV FiTUALLE

«IV FiTUALLE – Festival In-
ternacional da Tuna Universi-
tária de Afonsina de Loulé» é 
o nome do primeiro DVD duplo 
que a Tuna Universitária Afon-
sina de Loulé (TUALLE) editou 
recentemente, um trabalho 
gravado ao vivo no Cine-Teatro 
Louletano nos dias 2 e 3 de de-
zembro de 2011.

Este DVD é composto por 2 
discos, cada um corresponden-
te a um dia do festival.

No primeiro disco, relati-
vo ao dia 2, estão as atuações 
da TUALLE – Tuna Universitária 
Afonsina de Loulé, TUSA – Tuna 
Académica da ESTG de Felguei-
ras, Versus Tuna – Tuna Académi-

ca da Universidade do Algarve e 
BAGATUNA – Tuna Masculina da 
Escola Superior de Desporto de 
Rio Maior.

No segundo disco, estão as 
atuações do dia 3 de Dezembro: 
TUFELAA – Tuna Universitária 
Feminina Laurus est Afonsi-
na, T.U.S.A. – Tuna Universitas 
Scientiarium Agrariarum da Uni-
versidade dos Açores, Semper 
Tesus – Tuna da Escola Superior 
Agrária de Beja e TUALLE.

Ambos os discos contêm 
ainda como extra as apresen-
tações dos «Açorda D’Alho». A 
captação e edição de imagem e 
a gravação do DVD estiveram a 
cargo da DigitalMaisTV.

O preço deste DVD duplo é 
de 15 euros, podendo ser enco-

mendado através do endereço 
eletrónico tualle@yahoo.com.
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Campeonato Nacional Universitário de Surf começa em Faro | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/01/2012

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=13798

 

Por Sul Informação 25 de Janeiro de 2012 Comentar

 

 AAUALG, Faro, surf

 

 &nbsp

 

 A Associação Académica da Universidade do Algarve e o Clube de Surf de Faro estão a preparar a

primeira etapa do Campeonato Nacional Universitário de Surf, que irá decorrer nos dias 11 e 12 de

fevereiro, na Praia de Faro.

 

 O Centro Náutico da Praia de Faro será o centro de operações, que irá acolher esta que é a primeira

etapa da competição, desenvolvida em parceria com a Federação Académica de desporto universitário.

 

 Ao longo do presente ano letivo, haverá ainda mais dois momentos de disputa em praias nacionais,

tendo em vista a conquista dos títulos universitários feminino e masculino.

 

 Aguarda-se a presença diversos atletas, entre os quais os vencedores das últimas edições, que virão

a Faro à procura do melhor resultado na disputa pelo título nacional universitário.

 

 As inscrições estão reservadas aos estudantes nacionais universitários e deverão ser feitas junto das

respetivas associações académicas ou de estudantes.

 

 As baterias estarão disponíveis em www.aaualg.pt, dias antes do início da competição.

 

 A competição conta com o apoio da Pipeline Proshop, Aqui Há Praia, IBIS Hoteis, Sueste - Associação

Humanitária de Nadadores Salvadores de Faro, e os meios de comunicação oficiais são a RUA FM e o

jornal O Algarve.

 

 Para mais informações: http://www.aaualg.pt/eventos/cnu-surf
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Ciclo de Música Inglesa começa na Universidade do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2012

Meio: CiênciaPT.net

URL: http://www.cienciapt.net/pt/index2.php?option=com_content&task=view&id=105575&p
op=1&page=0&Itemid=333

 

Escrito por CienciaPT

 

 24-Jan-2012

 

 Sobre John Avery

 

 John Avery nasceu em Surrey (Inglaterra). Estudou música na Universidade de Londres e na Guildhall

School of Music and Drama.

 

 Depois de terminar os seus estudos, foi recebido pelos teatros do West End de Londres. Tocando

trombone, integrou o elenco do musical "Canterbury Tales" durante dezoito meses. Quando o

espetáculo entrou em digressão, John Avery reorquestrou-o, sendo a sua versão a que é usada ainda

hoje. Com pouco mais de vinte anos, fundou a Companhia de Ópera de Guildford, da qual foi maestro

e diretor musical por duas décadas. Durante esse período, foi responsável pelo muito aclamado ciclo

de óperas de Verdi e de Wagner.

 

 Ganhou a alcunha afetuosa de "maestro relâmpago", não só devido ao uso radiante que fazia dos

tempi, mas também pelo fato de se encontrar sempre a correr das salas de ensaio para os estúdios e,

destes, para os teatros. Dirigiu orquestras em França e na Alemanha. Em Bona, foi responsável pela

inclusão de um ciclo de Música Inglesa no programa de Beethovenhalle. Atuou nas principais salas de

concerto do Reino Unido e, nesse tempo, também não era invulgar ver-se John Avery a dirigir uma

banda num concerto no estádio de Wembley, por ocasião de jogos internacionais. Como organista,

tocou em várias catedrais inglesas e compôs diversas peças para órgão.

 

 Atualmente, em Portugal, onde vive há sete anos, John Avery é maestro associado da Orquestra do

Algarve, com a qual colabora igualmente na orquestração de peças musicais.
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Vítor Rodrigues apresenta "Teoria das Merdas", hoje, no Casino Figueira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2012

Meio: Figueirense.com

URL: http://ofigueirense.com/gestor_noticias/noticias.php?id=3587

 

O psicólogo Vítor Rodrigues apresenta o seu último livro, "Teoria das Merdas", hoje, dia 24 de janeiro,

às 21h30, no Casino Figueira. "Teoria das Merdas" é um livro "onde os leitores encontrarão uma

elucidativa exposição teórica acerca das merdas simbólicas e culturais que fazem com que a

Humanidade esteja, conforme a evidência contemporânea demonstra, mesmo na merda", explica nota

enviada ao nosso jornal.

 

 "O livro é consagrado ao estudo dos excrementos mentais, da sua produção e das redes de esgotos

virtuais e metafóricas que os distribuem por todo o lado sem saberem eliminá-los nem transformá-los

em alguma coisa útil", esclarece-se ainda.

 

 A entrada é livre.

 

 Vítor Rodrigues é doutorado em Psicologia pela Universidade de Lisboa, e Psicoterapeuta desde 1985,

recorrendo à abordagem da Psicologia da Consciência (ou Psicologia Transpessoal), que no seu caso

pode implicar recurso a Terapia Regressiva, Técnicas de Relaxamento/Hipnose, Técnicas respiratórias,

Meditação, Visualização Guiada, entre outras.

 

 Leccionou Psicologia Educacional na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade

de Lisboa durante 14 anos, tendo depois lecionado também na Escola de Enfermagem de Évora e na

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve (Psicologia do

Desenvolvimento).

 

 Foi Presidente da Associação Transpessoal Europeia (EUROTAS) entre 2005-09 e da Associação Luso-

Brasileira Transpessoal entre 2002-08. Atualmente e desde 2000 é o coordenador do European

Committee for Certification and Accreditation da EUROTAS.

 

 É autor de dez livros, um dos quais sob pseudónimo, e de diversos artigos científicos. Costuma

conduzir workshops ou leccionar cursos, em Portugal e noutros países, sobre temas ligados à

Psicologia da Consciência, como Terapia Regressiva, Meditação e Relaxamento, Defesa Psíquica,

Parapsicologia, Gestão do Stress e das Emoções.
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 Livros publicados :

 

 - Teoria das Merdas (2011, crítica social e, no dizer de Margarida Ruas, tanto Ensaio quanto

Manifesto)

 

 - Teoria Geral da Estupidez Humana (ensaio irónico)

 

 - A Nova Ordem Estupidológica (ensaio irónico)

 

 - O Consumista Heróico (novela irónica)

 

 - Passagens Interiores (manual de auto-ajuda)

 

 - Percursos no Ser (manual de auto-ajuda)

 

 - Portas e Caminhos (manual de auto-ajuda)

 

 - Reencontros (manual de auto-ajuda)

 

 - A Invasão dos Terrestres (novela de Ficção Científica)

 

 - Terras de Mentes (Sobre o tema da Regressão de Memória, apresentando histórias fantásticas

correspondentes a casos em consultório. Esgotado, salvo exemplares disponíveis com o autor).

 

 24-01-2012
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Bolsa de Investigação (Mestre) II (m/f)(24-01-12)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2012

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/Emprego/Emprego-Nacional/content/Bolsa-de-Investigacao-
Mestre-II-mf24-01-12?viewall=true&print=true

 

CCMAR

 

 Anúncio para atribuição de Bolsa de Investigação  (Mestre) - 1 vaga

 

 No âmbito do projecto ARRAINA - FP7-KBBE-2011-5

 

 Ref. ª: CCMAR/BI/0002/2012

 

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

no âmbito do projecto ARRAINA - FP7-KBBE-2011-5 designado por "Advanced Research Initiatives for

Nutrition and Aquaculture", financiado pelo 7º Programa-Quadro da União Europeia, nas seguintes

condições:

 

 Funções a desempenhar:

 

 1. Técnicas laboratoriais com marcadores radioactivos

 

 Esta tarefa envolve a determinação do fluxo proteíco em larvas de peixes, assim como a

determinação de requisitos em aminoácidos e micronutrientes durante a sua ontogenia. Esta tarefa

envolve trabalho ao fim de semana, assim como fora do horário normal de expediente.

 

 2. Técnicas laboratoriais em biologia molecular

 

 Esta tarefa envolve a determinação dos padrões de expressão genética por PCR em tempo real. É

necessário fazer a preparação das amostras para o devido estudo nomeadamente a extracção de ARN,

RT-PCR. Posteriormente será efectuada a análise dos resultados obtidos e a conjugação com as

restantes tarefas envolvidas no projecto.

 

 3. Experiência em cultivo larvar de peixes com interesse para a aquacultura
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 Esta tarefa envolve o cultivo larvar de larvas, pós-larvas e juvenis de dourada, truta e carpa a

diferentes temperaturas, assim como o cultivo e manutenção da cadeia trófica. Esta tarefa envolve

trabalho ao fim de semana, assim como fora do horário normal de expediente.

 

 Orientação Cientifica: Doutora Sofia Engrola (Investigadora no CCMAR) e Doutora Claudia Aragão

(Investigadora no CCMAR).

 

 Requisitos:

 

 1. Possuir Mestrado em Biologia ou áreas afins.

 

 Critérios de avaliação:

 

 1. Experiência comprovada em técnicas laboratoriais com marcadores radioactivos - factor de

ponderação 20%

 

 2. Experiência comprovada em técnicas laboratoriais em biologia molecular - factor de ponderação

15%

 

 3. Experiência comprovada em cultivo de peixes com interesse para a aquacultura (larvas e juvenis) -

factor de ponderação 20%

 

 4. Estrutura e conteúdo da carta de motivação (a carta de motivação deve ser escrita em inglês) -

factor de ponderação 20%

 

 5. Mérito do candidato (nota ponderada das habilitações académicas) - factor de ponderação 25%.

 

 O Júri reserva-se o direito de, perante dúvidas suscitadas na análise das candidaturas, contactar/

entrevistar os candidatos que considere necessários, para esclarecimentos adicionais. Mais ainda, no

caso de não haver candidatos com o perfil adequado para as funções propostas ou com classificações

inferiores a 12 valores (numa escala de 0 a 20), o júri reserva-se o direito de anular o concurso.

 

 Condições da bolsa:

 

 Duração de 6 meses, com inicio previsto para Março de 2012, em regime de exclusividade,

eventualmente renovável até ao limite da duração do projecto de investigação no qual se enquadra

conforme regulamento de bolsas de investigação cientifica do CCMAR em.

 

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

pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. (980.00EUR/mês - BI para Mestre).
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 Prazos de recepção: 24 de Janeiro de 2012 a 6 de Fevereiro de 2012.

 

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

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

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

eventualmente referências.

 

 Envio de candidaturas: As candidaturas devem ser enviadas com a Ref. ª: CCMAR/BI/0002/2012 por

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

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

por escrito.

 

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

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

 

 Comissão responsável pela selecção: Doutora Sofia Engrola (Investigadora no CCMAR) (presidente do

juri), pela Doutora Claudia Aragão (Investigadora do CCMAR) (vogal) e pela Doutora Nadége Richard

(Investigadora no CCMAR) (vogal).

 

 Faro, 16 de Janeiro de 2012

 

 [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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Research Fellow (m/f)(24-01-12)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2012

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/Emprego/Emprego-Nacional/content/Research-Fellow-mf24-01-
12?viewall=true&print=true

 

CCMAR - Centro de Ciências do Mar do Algarve

 

 The Centre of Marine Sciences of the Algarve, is opening a position for a Master Degree research

fellow within the project PTDC/MAR/119363/2010, also known as "Sea cucumbers: the new resource

for a hungry fishery", financed by the Portuguese Foundation for Science and Technology - FCT/MCTES

(PIDDAC), under the following conditions:

 

 Job description:

 

 - Preparation of sampling material and collaboration on logistic support of field work;

 

 -  Sea cucumber sampling using scuba diving;

 

 -  Organization and classification of samples;

 

 -  Taxonomic identification of target species;

 

 - Sample processing using molecular methods (barcoding);

 

 - Boarding in artisanal and trawling vessels;

 

 - DNA extraction and purification; PCR; electrophoresis; barcoding; genotyping and microsatellites

analysis;

 

 - Preparation of data for presentations at scientific meetings.

 

 - Collaboration in the elaboration of the project's annual report.

 

 Scientific Orientation:
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 Doctor Mercedes González-Wangüemert, CCMAR's Post-Doctoral fellow and Principal Coordinator of

the Project.

 

 Requirements:

 

 1.      Master Degree in Biology, Biotechnology, Biochemistry, or related fields.

 

 Preference will be given to candidates with driving licence; Sailor card; Advanced Open Water Diver

PADI, 2 stars CMAS or equivalent titulation; Availability for travels to different African and European

countries (included in the letter of intent); Experience on field work specially in coastal habitats from

Mediterranean Sea; Skipper  experience and license.

 

 Evaluation Criteria:

 

 1. Final Classification of Masters's Degree (1st cicle weight of criteria -12,5% and  2nd cicle weight of

criteria 12.5%);

 

 2. Experience in molecular techniques - weight of criteria 25%;

 

 3. Experience in boarding in artisanal and trawling vessels- weight of criteria 25%;

 

 4. Diving experience - weight of criteria 25%

 

 Note: The jury will exercise the right to contact and interview candidates should they require further

information or clarification about their application.

 

 Grant Conditions:

 

 The appointment will be full-time and be initially for 12 months, starting on March of 2012, and can

be renewed for up to a total of 35 months. The conditions of the fellowship are as defined in the rules

governing CCMAR research grants.

 

 Remuneration: According to the tabulated values established by the Portuguese Foundation for

Science and Technology (980.00EUR/per month).

 

 Application Period: From 8th February 2012 until the 22nd February 2012.

 

 Application Documents: The applicants should use the application form (IP.CCM.040/00) available at.

Applicants should also submit a letter of motivation, a copy of their official academic degree

certificates, a detailed Curriculum Vitae, copies of their  national identity card (or passport), fiscal
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number, and references.

 

 Submmission of applications: Applications should be submitted with the reference Ref. ª:

CCMAR/BI/0003/2012 by email toor by post to Centro de Ciências do Mar, Gab. 2.90, Edifício 7,

Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro, Portugal. You should only consider

your application as validated only after receiving written confirmation from CCMAR.

 

 Results: The results will be communicated in writing within 30 working days after the application

deadline.

 

 Jury responsible for the selection:  Professor Maria Ester Tavares Alvares Serrão, Professor at Algarve

University, Researcher at CCMAR (president of the jury), Doctor Mercedes González-Wangüemert,

CCMAR's Post-Doctoral Researcher Fellow and Principal Coordinator of the Project (member of the

jury) and Doctor Fernando Cánovas CCMAR's Post-Doctoral Researcher Fellow (member of the jury).

 

 (disponível ema 24-01-12)

 

 [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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Antena 1

 	Meio: Antena 1 - Notícias

 	Duração: 00:01:53

 	Hora de emissão: 09:00:00 
ID: 39816158

 
24/01/2012

Crise está a levar mais alunos a deixarem

o ensino superior

 

A crise está a levar mais alunos a deixarem o ensino superior, em metade das universidades, as

inscrições canceladas neste ano letivo aumentaram 6% em comparação com o mesmo período do ano

passado. Comentários de Carlos Silva, responsável pela ação social da Universidade do Minho e de

João Guerreiro reitor da Universidade do Algarve.
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Número de alunos a abandonar ensino superior disparou
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2012

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/print.asp?id_news=554838

 

terça-feira, 24 de Janeiro de 2012 | 09:00

 

 Cerca de 3300 estudantes cancelaram inscrições nas universidades desde o início do ano lectivo, mais

6% face ao ano passado, de acordo com o jornal Público.

 

 A Universidade da Madeira aparece no primeiro lugar da lista. Só aqui, 300 alunos desistiram do

curso, o que representa cerca de 20% das inscrições.

 

 O panorama, com percentagens mais reduzidas, repete-se em mais seis instituições. As Universidade

de Lisboa, a Universidade Clássica e a Universidade do Minho aparecem também nos lugares cimeiros.

 

 Em Coimbra, o número de desistências é semelhante ao ano passado, no ISCTE e em Aveiro houve

ligeiras quebras, e no Algarve há, até esta altura, perto de duzentas inscrições canceladas.

 

 De acordo com dados recolhidos pelo jornal Público, no total, três mil e trezentos alunos

abandonaram o ensino superior desde o início do ano lectivo, ou seja, mais seis por cento em

comparação com os dados do ano anterior.

 

 Para os responsáveis de algumas destas universidades, o principal motivo por trás deste movimento

de fuga é óbvio e chama-se crise económica. Isso mesmo é revelado num inquérito realizado na

Universidade do Algarve, onde esta foi a resposta mais votada pelos alunos desistentes.
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Número de alunos a abandonar ensino superior disparou
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2012

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=9b4192ee086949047cfc64d86d895c2e

 

Tavira, 24 Jan (Radio Horizonte Algarve)

 

 Cerca de 3300 estudantes cancelaram inscrições nas universidades desde o início do ano lectivo, mais

6% face ao ano passado, de acordo com o jornal Público.

 

 Isso mesmo é revelado num inquérito realizado na Universidade do Algarve, onde esta foi a resposta

mais votada pelos alunos desistentes.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve-Amigos

 

 Cerca de 3300 estudantes cancelaram inscrições nas universidades desde o início do ano lectivo, mais

6% face ao ano passado, de acordo com o jornal Público.

 

 A Universidade da Madeira aparece no primeiro lugar da lista. Só aqui, 300 alunos desistiram do

curso, o que representa cerca de 20% das inscrições.

 

 O panorama, com percentagens mais reduzidas, repete-se em mais seis instituições. As Universidade

de Lisboa, a Universidade Clássica e a Universidade do Minho aparecem também nos lugares cimeiros.

 

 Em Coimbra, o número de desistências é semelhante ao ano passado, no ISCTE e em Aveiro houve

ligeiras quebras, e no Algarve há, até esta altura, perto de duzentas inscrições canceladas.

 

 De acordo com dados recolhidos pelo jornal Público, no total, três mil e trezentos alunos

abandonaram o ensino superior desde o início do ano lectivo, ou seja, mais seis por cento em

comparação com os dados do ano anterior.

 

 Para os responsáveis de algumas destas universidades, o principal motivo por trás deste movimento

de fuga é óbvio e chama-se crise económica. Isso mesmo é revelado num inquérito realizado na

Universidade do Algarve, onde esta foi a resposta mais votada pelos alunos desistentes.
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Karting Académico - Troféu Reitor da Universidade do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=124127

 

O Gabinete de Desporto da Associação Académica da Universidade do Algarve, em parceria com o

Algarve Indoor Kart Center, promove a organização da prova Troféu Reitor Universidade do Algarve de

Karting, iniciativa especialmente direcionada para os amantes da velocidade com arranque marcado

para dia 24 de Março.

 

 Saliente-se que este Troféu está aberto à participação de toda a população, o seu objectivo é

promover o convívio entre os diferentes elementos da comunidade académica e a população algarvia

adepta da modalidade e, simultaneamente, proporcionar a prática da modalidade. Destaque para o

facto da prova servir para selecionar os três melhores pilotos-estudantes da Universidade do Algarve,

para participarem no Campeonato Nacional Universitário de Karting, que será disputado nas

instalações do Kartódromo Internacional do Algarve, cuja organização estará a cargo da Associação

Académica da Universidade do Algarve e da Federação Académica de Desporto Universitário.

 

 Para mais informações e inscrições, devem os interessados consultar o Gabinete de Desporto da

Associação Académica da Universidade do Algarve (289 896 422 ou desporto@aaualg.pt).

 

 As inscrições para a competição encerram dia 21 de Março.

 

 Redacção DORS

 

 11:56 terça-feira, 24 janeiro 2012
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Orquestra do Algarve evoca música inglesa na Universidade do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=124141

 

A Universidade do Algarve prepara-se para receber já no próximo sábado, 28, às 21:00 horas, um

concerto pela Orquestra do Algarve dedicado à música inglesa, no Grande Auditório do Campus de

Gambelas.

 

 Sob a direção musical de John Avery, maestro associado da orquestra algarvia, esta é uma

oportunidade para ouvir ao vivo obras de alguns dos mais apreciados compositores britânicos.

 

 O programa inicia-se com a abertura da obra Yeoman of the Guard, de Arthur Sullivan, um retrato

musical da Torre de Londres. Pelo meio poderão ser ouvidas melodias de Fritz Spiegl, Robert Farnon,

Karl Jenkins, Ralph Williamns e Percy Grainger e, para terminar, Edward Elgar, um compositor

romântico inglês que compôs oratórias, música de câmara, sinfonias e concertos instrumentais. As

suas melhores obras são provavelmente para orquestra, incluindo Enigma Variations e as Marchas de

Pompa e Circunstância, que encerram o concerto.

 

 Os bilhetes para este concerto custam 7,50 euros e podem ser adquiridos no próprio dia, no local do

concerto. Os interessados podem obter mais informações sobre o concerto, através do número de

telefone 289860890.

 

 Este Ciclo de Música Inglesa, programado pelo o maestro John Avery, decorrerá durante os meses de

janeiro, fevereiro e março, em Lagos, Faro, Albufeira, São Brás de Alportel e Portimão. Durante o

presente mês, o ciclo irá também passar pelo centro cultural de Lagos, concretamente a 27 de janeiro,

inserido nas comemorações do 439.º aniversário de Lagos.

 

 Redacção DORS

 

 17:10 terça-feira, 24 janeiro 2012
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Antena 1

 	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:02:29

 	Hora de emissão: 13:28:00 
ID: 39845454

 
24/01/2012

Crise causa desistência de alunos no

Ensino Superior

 

Por causa da crise, 3.300 alunos do Ensino Superior desistiram de estudar este ano letivo. O jornal

"Público" revela os números das principais universidades do país. Declarações de João Guerreiro, reitor

da Universidade do Algarve e Pedro Barros da Associação Académica.
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Número de alunos a abandonar ensino superior disparou
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2012

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=22291&visual=8&id=0&print_article
=1

 

23-01-12

 

 Cerca de 3300 estudantes cancelaram inscrições nas universidades desde o início do ano lectivo, mais

6% face ao ano passado, de acordo com o jornal Público.

 

 A Universidade da Madeira aparece no primeiro lugar da lista. Só aqui, 300 alunos desistiram do

curso, o que representa cerca de 20% das inscrições.

 

 O panorama, com percentagens mais reduzidas, repete-se em mais seis instituições. As Universidade

de Lisboa, a Universidade Clássica e a Universidade do Minho aparecem também nos lugares cimeiros.

 

 Em Coimbra, o número de desistências é semelhante ao ano passado, no ISCTE e em Aveiro houve

ligeiras quebras, e no Algarve há, até esta altura, perto de duzentas inscrições canceladas.

 

 De acordo com dados recolhidos pelo jornal Público, no total, três mil e trezentos alunos

abandonaram o ensino superior desde o início do ano lectivo, ou seja, mais seis por cento em

comparação com os dados do ano anterior.

 

 Para os responsáveis de algumas destas universidades, o principal motivo por trás deste movimento

de fuga é óbvio e chama-se crise económica. Isso mesmo é revelado num inquérito realizado na

Universidade do Algarve, onde esta foi a resposta mais votada pelos alunos desistentes.

 

 Algarve Primeiro:DD
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Troféu Reitor da Universidade do Algarve de Karting com inscrições abertas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2012

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=22300&visual=8&id=0&print_article
=1

 

A Associação Académica da Universidade do Algarve, em parceria com o Algarve Indoor Kart Center

promove o Troféu Reitor Universidade do Algarve de Karting a decorrer no dia 24 de Março.

 

 Segundo a AAUALG, este troféu é aberto à participação de todos cujo objectivo passa por promover o

convívio entre os diferentes elementos da comunidade académica e a população algarvia adepta da

modalidade.

 

 Destaque ainda, para a prova servir de seleção dos melhores três estudantes da Universidade do

Algarve, à participação no Campeonato Nacional Universitário de Karting, que será disputado nas

instalações do Kartódromo Internacional do Algarve, com organização da Associação Académica da

Universidade do Algarve e Federação Académica de Desporto Universitário.

 

 Para mais informações e inscrições, consultar o Gabinete de Desporto da Associação Académica da

Universidade do Algarve (289 896 422 ou desporto@aaualg.pt). Inscrições abertas até 21 de Março.

 

 Algarve Primeiro: o seu mundo informativo
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Publituris: Algarve revela na sexta-feira desagrado pelo fim do "Allgarve"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2012

Meio: Publituris.pt

URL: http://www.publituris.pt/2012/01/24/algarve-revela-na-sexta-feira-desagrado-pelo-fim-
do-allgarve/

 

A Turismo do Algarve vai organizar na sexta-feira uma conferência de imprensa dedicada ao

"Allgarve", onde vai fazer um balanço da iniciativa ao longo dos últimos cinco anos. Ao Publituris, o

presidente, António Pina, disse que a ideia é "explicar o que foi feito até aqui e mostrar o nosso

desagrado em relação à suspensão do programa, anunciado em praça pública pela secretária de

Estado do Turismo".

 

 No início de Fevereiro, a Turismo do Algarve vai também apresentar o estudo final de avaliação do

"Allgarve", que foi desenvolvido pela Universidade do Algarve, num investimento de 42 mil euros. "Os

resultados preliminares dizem-nos que o programa teve muitos aspectos positivos e um ou outro

negativo", referiu Pina. "O que esperávamos era apresentar o estudo final à secretária de Estado para

que, a partir daí, tomasse a decisão que entendesse", acrescentou.

 

 O presidente demonstrou ainda a sua preocupação em relação ao futuro do Algarve. "Neste

momento, não se sabe se a região vai ter outro programa de animação e isso pode vir a ser muito

empobrecedor", sustentou.
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O maior aumento de desistências ocorreu na Universidade da MadeiraCrise força 
3300 alunos a 
desistirem do 
ensino superior 
Em metade das universidades 
nacionais, inscrições canceladas 
aumentaram 6% face ao registado 
na mesma altura do ano passado

a Cerca de 3300 alunos já cancelaram 
a sua inscrição no ensino superior des-
de o início deste ano lectivo. Os dados 
dizem respeito a apenas metade das 
universidades, ainda que estejam con-
tabilizadas as maiores instituições. As 
difi culdades económicas dos estudan-
tes estão na base de muitas das desis-
tências, reconhecem os responsáveis 
académicos. A difi culdade de acesso 
a bolsas de estudo e o aumento das 
propinas criam ainda mais problemas, 
alertam as associações estudantis.

Estes 3300 abandonos representam 
um aumento de 6% face ao registado 
em igual período do ano passado nas 
mesmas instituições. Os dados foram 
recolhidos pelo PÚBLICO junto de sete 
universidades, metade da oferta na-
cional, mas incluem as maiores aca-
demias. Só a Universidade de Lisboa 
concentra mais de um quarto das de-
sistências. Na Clássica, 870 estudantes 

pediram o cancelamento da matrícula 
desde Setembro, um número que é 
considerado pelos responsáveis da 
instituição como “ligeiramente supe-
rior” face ao registado há um ano. 

Já na Universidade de Coimbra, o 
número de abandonos “não é subs-
tancialmente diferente do ano ante-
rior”, avança a vice-reitora Madalena 
Alarcão. Outra universidade com va-
lores elevados é a do Minho, onde 624 
estudantes cancelaram a inscrição, 
mais 29 do que em igual período do 
ano passado. O maior aumento de de-
sistências ocorreu na Universidade da 
Madeira, onde foram registados mais 
20% de cancelamentos – que repre-
sentam um total de 300.

ISCTE e Aveiro têm quebras ligeiras 
do número de desistências, para 142 e 
497 estudantes, respectivamente. Na 
Universidade do Algarve, houve, até ao 
momento, 199 inscrições canceladas. 
Nestes números não se incluem, por 
exemplo, os dados da Universidade do 
Porto, que não enviou a resposta em 
tempo útil, mas onde, há um ano, se 
registavam cerca de 150 desistências. 
As universidades de Trás-os-Montes 
e Alto Douro, Beiro Interior, Évora, 
Açores, Técnica e Nova de Lisboa tam-
bém não responderam ao pedido do 
PÚBLICO para que divulgassem os nú-
meros de desistências nas respectivas 
instituições.

Os responsáveis das universida-
des contactadas reconhecem que os 
motivos fi nanceiros estão por trás de 
muitos dos abandonos. A Universida-
de do Algarve inquiriu os estudantes 
para aferir dos motivos para as desis-
tências e as respostas mais votadas 
apontavam para motivos económicos 
(5,5%) ou pessoais (10,5%). “Apesar 
de a maioria dos estudantes não in-
dicar os motivos para a desistência, 
podemos elencar alguns dos factores, 
nomeadamente, razões económicas 
ou não atribuição de bolsa a que se 
candidatam”, reconhece o vice-reitor 
da Universidade de Lisboa, António de 
Vasconcelos Tavares. 

a fundo as causas destes abandonos, 
porque podem ser tiradas consequên-
cias importantes para reestruturar os 
apoios que são prestados”, afi rma o 
presidente da Associação Académica 
da Universidade do Minho (AAUM), 
Hélder Castro. Os dirigentes apontam 
as maiores difi culdades de acesso a 
bolsas de estudo como um dos moti-
vos para o aumento das desistências, 
mas também o atraso na defi nição do 
processo. “Nesta altura, ainda há 20% 

a 25% dos alunos da Universidade do 
Porto à espera do resultado da can-
didatura à acção social”, denuncia o 
presidente da Federação Académica 
do Porto (FAP), Luís Rebelo.

A este factor, junta-se a própria con-
juntura económica do país. “É facil-
mente perceptível que muitos destes 
abandonos se referem a difi culdades 
fi nanceiras”, diz Hélder Castro. Além 
disso, lembra o presidente da AAUM, 
a actualização do valor das propinas 
tendo em conta a infl ação, fez com 
que o seu valor ultrapassasse pela pri-
meira vez a “barreira psicológica dos 
mil euros”, fi xando-se nos 1036 euros 
na maioria das instituições. “Este va-
lor está muito acima daquilo que as 
famílias são capazes de pagar neste 
momento”, alerta.

Samuel Silva

Já na Universidade de Coimbra, 
em “24% dos casos houve referência 
a difi culdades de ordem profi ssional 
ou fi nanceira”, informa a vice-reitora 
Madalena Alarcão, ainda que assegure 
que em quase metade dos casos não 
haja desistência efectiva, por se tra-
tar de cancelamentos por mudança 
de curso. “Mudança de instituição e 
razões fi nanceiras” são também as jus-
tifi cações mais vezes apontadas pelos 
alunos que desistem da Universidade 
de Aveiro, informa fonte da institui-
ção. Nas universidades do Minho e da 
Madeira, os estudantes acrescentam 
a estes factores os motivos profi ssio-
nais. 

Para as associações académicas, os 
números dos abandonos são motivo 
de preocupação. “É preciso conhecer 

DANIEL ROCHA 

Educação PÚBLICO fez ronda pelas principais universidades do país

Os estudantes continuam a 
apontar problemas à forma 
como é feito o pagamento 
das bolsas de estudo. Os 
alunos denunciam que as 
transferências têm sido feitas 
“de forma irregular”, não 
cumprindo o compromisso 
existente de que os pagamentos 
aconteçam até ao dia 8 de cada 
mês. “Não tem havido datas 
fixas para o pagamento”, diz 
o presidente da Federação 
Académica do Porto. A 
informação é confirmada pelo 
presidente da Associação 
Académica da Universidade 
do Minho, Hélder Castro. 
“Habitualmente, o prazo resvala 
para o dia 20 de cada mês”, uma 
situação que dificulta ainda 
mais a vida dos estudantes. 

Problemas nas bolsas

20%
Entre 20% a 25% 
dos alunos da 
Universidade 
do Porto ainda 
estão à espera 
do resultado da 
candidatura à 
acção social
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Há mais alunos a desistir do ensino 
superior devido à crise económica
Em metade das universidades nacionais inscrições canceladas aumentaram 
6% face ao ano anterior a Universidade da Madeira lidera desistências Pág. 4
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O fim anunciado do Allgarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2012

Meio: Público Online

URL: http://www.publico.pt/Cultura/o-fim-anunciado-do-allgarve-1530332/

 

Programa tinha orçamento de 4,6 milhões de euros

 

 23.01.2012 - 15:00 Por Idálio Revez

 

 O conhecido festival não se vai realizar mais

 

 O programa Allgarve, uma iniciativa que durava há cinco anos, destinada a promover o destino

turístico algarvio, acabou. "Não foi a forma mais correcta de promover a região", justificou a secretária

de Estado do Turismo, Cecília Meireles, citada pela revista Ambitur, no decorrer da visita que fez à

Fitur - feira de turismo que terminou este fim-de-semana em Madrid.

 

 O presidente da Entidade Regional de Turismo do Algarve, que também esteve na Fitur, foi apanhado

de surpresa. "Só soube pela imprensa", disse António Pina.

 

 O programa estava a ser avaliado pela Universidade do Algarve, através de um estudo no valor de 42

mil euros, encomendado pela ERTA. "Pretendemos saber, com rigor, o impacto do programa",

justificou António Pina, adiantando que, em breve, o documento será tornado público.

 

 Cecília Meireles antecipou-se ao diagnóstico, deixando uma crítica: "Em alguns casos, confundimos

animação com promoção externa de Portugal", justificou. No último ano, o orçamento do programa foi

de 4,6 milhões de euros. Os funcionários da ERTA só têm os salários garantidos este mês por via de

um empréstimo bancário de 487 mil euros.

 

 António Pina desdramatiza a falta de liquidez com a aprovação do Orçamento do Estado. Porém,

reconhece que estão para chegar grandes mudanças na estrutura do organismo. A Associação de

Turismo do Algarve, que tem a cargo a promoção externa, deve ser extinta até Junho. A ERTA

também vai sofrer uma alteração.

 

 "As duas entidades vão fundir-se numa só e, na minha opinião, faz todo o sentido", comenta António

Pina, militante socialista, que defende que, ao contrário do que foi feito no Governo do PS, se "deveria
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voltar a chamar Região de Turismo do Algarve".
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Disparou o número de alunos que abandonam o ensino superior
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2012

Meio: Renascença Online

URL: http://rr.sapo.pt/printArticle.aspx?did=47762

 

24-01-2012 11:40

 

 O maior número de desistências registou-se na Madeira.

 

 Mais de três mil estudantes cancelaram as suas inscrições nas universidades desde o início do ano

lectivo - mais 6% do que no ano passado.

 

 Os números são avançados hoje pelo jornal "Público", segundo o qual a Universidade da Madeira

aparece no primeiro lugar da lista, com 300 alunos (20% das inscrições) a desistirem do curso.

Seguem-se as Universidades de Lisboa, Clássica e do Minho.

 

 Em Coimbra, o número de desistências é semelhante ao do ano passado, mas no ISCTE e em Aveiro

houve ligeiras quebras. No Algarve há, até esta altura, perto de 200 inscrições canceladas.

 

 No total, de acordo com dados publicados pelo "Público", 3.300 alunos abandonaram o ensino

superior desde o início do ano lectivo. No entender dos responsáveis de algumas universidades, o

principal motivo é a actual crise económica - o mesmo motivo apontado num inquérito realizado pela

Universidade do Algarve, onde esta foi a resposta mais votada pelos alunos desistentes.
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RTP 2

 	Meio: RTP 2 - Biosfera

 	Duração: 00:10:57

 	Hora de emissão: 19:12:00 
ID: 39842162

 
24/01/2012

"Da Teoria à Ação - Empreender Mundo

Rural"

 

Como fixar população e criar riqueza económica em regiões despovoadas? A fórmula para este

problema não é fácil mas o repto foi lançado aos recém-licenciados do sul do país. O projeto "Da

Teoria à Ação - Empreender Mundo Rural" está a rejuvenescer a Aldeia de Querença. Declarações de

António Covas, Universidade do Algarve.
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Repor o lugar de Olhão na história ao dar a conhecer o papel do povo contra as
Invasões Francesas | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2012

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=13596

 

Por Sul Informação 23 de Janeiro de 2012 Comentar

 

 História&Histórias, Livros, Olhão

 

 &nbsp

 

 O livro Olhão, o Algarve e Portugal no Tempo das Invasões Francesas, uma edição do Município de

Olhão, que reúne as atas do Congresso Histórico realizado nesta cidade em 2008 para assinalar os

200 anos da libertação de Olhão do domínio napoleónico, foi apresentado na sexta-feira, dia 20,

perante o auditório repleto de público da Biblioteca Municipal de Olhão.

 

 Isabel Trabucho, uma das duas dezenas de autores que agora veem a sua participação nas

Comemorações dos 200 Anos da Restauração imortalizada com esta obra, assim como o coordenador

cientifico do congresso de 2008, António Rosa Mendes, recordaram o importante passado de Olhão.

 

 Isabel Trabucho referiu o povo audaz que conseguiu expulsar os ocupantes franceses e reconheceu

que descobriu muitas características de Olhão durante a sua pesquisa.

 

 Também o historiador António Rosa Mendes salientou a coragem do povo olhanense, dizendo esperar

que "com esta publicação, Olhão passe a ter o lugar que merece na história por direito próprio".

 

 Segundo o professor da Universidade do Algarve, "em 2008 convocámos para Olhão investigadores,

académicos, militares. A obra que agora se publica será uma referência nos estudos históricos sobre o

período da Revolução Francesa"-

 

 Rosa Mendes acrescentou que "a história tem negligenciado o papel dos olhanenses durante as

invasões. Neste congresso de 2008, ficou patente que o papel de Olhão não foi episódico nem uma

nota de rodapé no curso da história".
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 Foi em Olhão que se registaram as primeiras manifestações de desagrado contra os ocupantes e em

16 de junho de 1808 eclodiu a revolta popular contra os franceses. Foi preciso muito heroísmo para

encetar a sublevação que se seguiu, acreditam os investigadores de várias universidades, e não só,

que agora veem as suas intervenções publicadas na obra Olhão, o Algarve e Portugal no Tempo das

Invasões Francesas.

 

 "Se não fosse a revolta de Olhão, a história não teria sido como foi", acredita António Rosa Mendes.

 

 Uma opinião partilhada pelo edil olhanense Francisco Leal, que tem feito esforços no sentido de

colocar Olhão nos anais na história pelo real valor do seu povo. Referiu inúmeras iniciativas já

realizadas neste âmbito, de que o Congresso de 2008 foi um dos momentos altos.

 

 O vice-presidente António Pina e o historiador António Rosa Mendes

 

 "Repondo esta parte da história, Olhão passou a ser mais conhecido, o concelho tem tido figuras

importantes no seu seio ao longo da história. Temos muito orgulho em ser os continuadores desses

olhanenses", referiu Francisco Leal, para acrescentar: "Num povo que se fez a si próprio, tudo tem de

ser conquistado. Foi-o em 1808 e é-o em 2012".
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Aumenta número de alunos que desistem do Ensino Superior
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2012

Meio: TSF Online

Jornalistas: Sónia Santos Silva

URL: http://www.tsf.pt/Common/print.aspx?content_id=2259815

 

De acordo com o jornal Público, 3300 estudantes cancelaram inscrições nas universidades desde o

início do ano lectivo. Mais seis por cento face ao ano passado.

 

 A Universidade da Madeira aparece no primeiro lugar da lista. Só aqui, 300 alunos desistiram do

curso, o que representa cerca de 20 por cento das inscrições.

 

 O panorama, com percentagens mais reduzidas, repete-se em mais seis instituições. As Universidade

de Lisboa, a Universidade Clássica e a Universidade do Minho aparecem também nos lugares cimeiros.

 

 Em Coimbra, o número de desistências é semelhante ao ano passado, no ISCTE e em Aveiro houve

ligeiras quebras, e no Algarve há, até esta altura, perto de duzentas inscrições canceladas.

 

 De acordo com dados recolhidos pelo jornal Público, no total, três mil e trezentos alunos

abandonaram o ensino superior desde o início do ano lectivo, ou seja, mais seis por cento em

comparação com os dados do ano anterior.

 

 Para os responsáveis de algumas destas universidades, o principal motivo por trás deste movimento

de fuga é óbvio e chama-se crise ecónómica. Isso mesmo é revelado num inquérito realizado na

Universidade do Algarve, onde esta foi a resposta mais votada pelos alunos desistentes.

 

 Ouvidos pelo Público, os líderes de algumas associções académicas acrescentam outras duas razões -

a dificuldade de acesso às bolsas de estudo e o aumento das propinas, que em alguns casos, o valor

ultrapassa os mil euros.

 

 publicado a 2012-01-24 às 07:21

 

 Para mais detalhes consulte:

 

 http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Portugal/Interior.aspx?content_id=2259815
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Crise económica leva a aumento de desistências no Ensino Superior
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2012

Meio: Dinheiro Vivo Online

URL: http://www.dinheirovivo.pt/Estado/Artigo/cieco031945.html

 

3300 estudantes cancelaram inscrições nas universidades desde o início do ano lectivo. Mais 6% face

ao ano passado.

 

 

 24/01/2012 | 08:11 | Dinheiro Vivo  

 

 A crise económica está a provocar um aumento das desistências de alunos nas universidades

portuguesas. Desde o início do ano lectivo, 3300 estudantes cancelaram as inscrições, um aumento de

6% face ao ano passado. 

 

 

A Universidade da Madeira aparece no primeiro lugar da lista. Só aqui, 300 alunos desistiram do

curso, o que representa cerca de 20% das inscrições, de acordo com o Público.

 

 

O panorama, com percentagens mais reduzidas, repete-se em mais seis instituições. As Universidade

de Lisboa, a Universidade Clássica e a Universidade do Minho aparecem também nos lugares cimeiros,

de acordo com o Público.

 

 

Em Coimbra, o número de desistências é semelhante ao ano passado, no ISCTE e em Aveiro houve

ligeiras quebras, e no Algarve há, até esta altura, perto de duzentas inscrições canceladas.

 

 

De acordo com dados recolhidos pelo jornal Público, no total, três mil e trezentos alunos abandonaram

o ensino superior desde o início do ano lectivo, ou seja, mais seis por cento em comparação com os

dados do ano anterior.

 

 

Para os responsáveis de algumas destas universidades, o principal motivo por trás deste movimento
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de fuga é óbvio e chama-se crise ecónómica. Isso mesmo é revelado num inquérito realizado na

Universidade do Algarve, onde esta foi a resposta mais votada pelos alunos desistentes.

 

 

Ouvidos pelo Público, os líderes de algumas associções académicas acrescentam outras duas razões -

a dificuldade de acesso às bolsas de estudo e o aumento das propinas, que em alguns casos, o valor

ultrapassa os mil euros.
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Bolsa de Investigação (Mestre) (m/f) (23-01-12)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/01/2012

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/Emprego/Emprego-Nacional/content/Bolsa-de-Investigacao-
Mestre-mf-23-01-12?viewall=true&print=true

 

Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR)

 

 No âmbito do projecto PTDC/SAU-ORG/112832/2009

 

 Ref. ª: CCMAR/BI/0001/2012

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR) abre concurso para atribuição de uma bolsa de

investigação no âmbito do projecto OSTEOARTGRP - PTDC/SAU-ORG/112832/2009, designado por

"Nova abordagem para a identificação de alvos terapeuticos da osteoartrite: aplicação da proteomica

2D-DIGE.", financiado por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)/

MCTES-PIDDAC, nas seguintes condições:

 

 1- Identificação e estudo das proteínas e do seu padrão de expressão;

 

 2- Análise histoquimica/imunohistoquimica dos tecidos;

 

 3- Purificação de extratos proteicos utilizando técnicas cromatograficas;

 

 4- Preparação de tecidos para extração das proteinas para análise proteómica;

 

 5- Apoiar em todas as actividades do projecto na área da Bioquimica;

 

 6-  Apoio geral e participação nas actividades diárias do laboratório onde esta sediado o projecto

(CCMAR);

 

 7-  Contribuir com trabalho administrativo relacionado com o Projecto.

 

 Professora Doutora Dina Cristina Fernandes Rodrigues Costa Simes, Professora na Universidade do

Algarve, coordenadora do projecto e Investigadora no CCMAR.
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 Mestrado em Ciências Farmacêuticas, Bioquímica ou áreas afins.

 

 1. Nota de final de Mestrado (25% ponderação para 1º ciclo e 35% para segundo ciclo)

 

 2. Experiencia laboratorial na área da bioquímica (40% ponderação)

 

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

necessários.

 

 Duração de 6 meses, com inicio previsto para Março de 2012, em regime de exclusividade,

eventualmente renovável por períodos adicionais até ao limite da duração do projecto de investigação

no qual se enquadra, conforme regulamento de bolsas de investigação cientifica do CCMAR em.

 

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

para a Ciência e a Tecnologia. (980.00EUR/mês - BI Mestre).

 

 De 23 de Janeiro de 2012 a 06 de Fevereiro de 2012.

 

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

emincluir carta de motivação, uma cópia do certificado de habilitações, Curriculum vitae detalhado,

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

referências.

 

 As candidaturas devem ser enviadas com a Ref. ª: CCMAR/BI/0001/2012 por e-mail paraou por

correio para Centro de Ciências do Mar, Secretariado, Gab. 2.90, Edifício 7, Universidade do Algarve,

Campus de Gambelas, 8005-139 Faro. A recepção só é considerada válida após confirmação por

escrito.

 

 : A comunicação dos resultados da avaliação será feita até 30 dias úteis após o termo do prazo de

apresentação das candidaturas, mediante comunicação escrita.

 

 : Professora Doutora Dina Cristina Fernandes Rodrigues Costa Simes, Professora na Universidade do

Algarve, Investigadora no CCMAR e coordenadora do projecto (presidente do júri), Doutora Marta

Isabel da Silva Rafael, Investigadora no CCMAR (vogal) e Doutora Carla Alexandra São Bento Viegas,

Investigadora no CCMAR (vogal).

 

 Faro, 06 de Janeiro de 2012

 

 [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
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Twitter em]
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Workshop final do «Ciclo MED Technopolis» discutiu «Estratégia Empresarial»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/01/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=124082

 

O workshop final do Ciclo MED Technopolis, realizado na semana passada nas instalações do Núcleo do

Algarve da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), em Faro, focou o tema da Estratégia

Empresarial.

 

 Este ciclo de workshops temáticos integrou-se no curso cofinanciado Formação - Ação em

Empreendedorismo Med Technopolis, que a ANJE está a promover, em parceria com o CRIA - Divisão

de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia da Universidade do Algarve, Câmara Municipal de

Faro e um conjunto de parceiros europeus, no âmbito do Programa MED.

 

 Este curso tem como objectivos capacitar os empresários, ou os que pretendam ser, nos domínios

transversais da gestão, através do desenvolvimento das competências individuais empreendedoras.

 

 O último workshop contou com a presença de Carlos Vieira, docente de Gestão Estratégica e Teoria

das Organizações na Universidade do Algarve, que focou pontos como das certezas às probabilidades,

o pensamento racional perante o pensamento complexo, uma nova lógica da estratégia - a deliberada

face à emergente -, a natureza da estratégia na perspetiva da evolução, o que mudou na economia, o

que mudou no mercado, e a estratégia dita competitiva e a sua relação com o mercado.

 

 Este workshop, tal como nas iniciativas anteriores, contou com a presença dos formandos do curso,

além de associados da ANJE e participantes de outras entidades algarvias.

 

 Redacção DORS

 

 07:34 segunda-feira, 23 janeiro 2012
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Faro: Seminário aborda potencial criativo em contexto de crise
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/01/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=124081

 

A Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve recebe na sexta feira,

27, o seminário Ganhar 2012. Ferramentas de gestão para empresários e gestores, sobre o potencial

criativo em contexto de crise.

 

 Organizado pela Beon e pensado para receber cerca de 200 participantes, o seminário arranca às

10:00 horas, com uma palestra dedicada à Proteção da propriedade intelectual, pelo advogado João

Laborinho Lúcio.

 

 Segue-se uma abordagem à Estratégia de marketing para pequenas e médias empresas na voz de

Carla Machado, docente de Marketing no INUAF e na Universidade do Algarve, e a intervenção Motivar

equipas. Prestar o melhor serviço ao cliente, por Carla Dias, coach e consultora da Visão Integrada e

autora do livro "Top Service- A escolha é sua!.

 

 À tarde, o painel começa às 15:00, com a Segurança jurídica para investir no exterior, pelo advogado

Pedro Raposo. O debate continuará em torno do Regime fiscal associado ao investimento no

estrangeiro, uma exposição da advogada Marta Gaudêncio.

 

 A última sessão do dia caberá então ao tema Alterações económicas e fiscais em 2012. Como

podemos beneficiar dessas medidas no contexto empresarial?, apresentado por Filomena Ramilo,

contabilista e consultora do Grupo Moneris.

 

 O encerramento do encontro está a cargo de Francisco Serra, presidente do Capítulo Português -

FISEC e docente na Universidade do Algarve.

 

 As inscrições têm um custo de 20EUR e deverão ser feitas através do sítio http://www.beon-

algarve.com/inscricao.

 

 Redacção DORS

 

 08:46 segunda-feira, 23 janeiro 2012
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Réplica Navio foi construído nos estaleiros de Vila do Conde, por iniciativa da Aporvela

Caravela Boa Esperança, “encalhada” 
na marina de Lagos, vai ser posta à venda
A embarcação, que faria parte da candidatura de Sagres a património mundial da UNESCO,
há dois anos que se encontra acostada. Um potencial comprador já ofereceu 60 mil euros

a Quem quer comprar uma caravela 
em bom estado? A Entidade Regional 
de Turismo do Algarve (ERTA) vai lan-
çar o anúncio dentro de uma ou duas 
semanas. A Boa Esperança, réplica da 
caravela com que Bartolomeu Dias 
atingiu o oceano Índico, encontra-se a 
apodrecer, há dois anos, na marina de 
Lagos. O presidente da ERTA, António 
Pina, diz-se ligado “afectivamente” à 
embarcação construída nos Estalei-
ros Samuel e Filhos, de Vila do Conde 
e lançada ao mar em Abril de 1990. 
Mas a ERTA não possui meios para a 
manter a navegar.

“Este ano, vamos sofrer mais um 
corte no orçamento de 30 por cento, 
cerca de 1,2 milhões de euros. Não há 
dinheiro”, justifi ca António Pina. A 
embarcação, que participou nos 500 
anos da Descoberta do Brasil, foi ad-
quirida há 12 anos, para funcionar co-
mo âncora da candidatura de Sagres a 
património da UNESCO. O objectivo, 
conta o antigo presidente do Turismo 
do Algarve, Paulo Neves, era inscre-
ver o “Algarve na rota dos itinerários 
culturais, ligados a Sagres, património 
da Humanidade”. Mas nem a candida-
tura avançou, nem a Boa Esperança 
cativou investidores privados para 
passeios turísticos.

António Pina considera que a utili-
zação da caravela só para promoção 
“já não faz sentido”, embora salva-
guarde o “valor histórico” que, sim-
bolicamente, representa num país de 
marinheiros. A aquisição, em 2000, 
pelo Turismo do Algarve, explica Pau-
lo Neves, fi cou-se pelos 75 mil euros, 
com a ajuda de fundos comunitários. 
“Agora, a manutenção ronda os 100 
a 150 mil euros por ano”, contrapõe 
António Pina.

O comandante da Boa Esperança, 
José Gravata, lamenta o ponto a que 
se chegou: “Foram tantas e tantas as 
promessas, mas faltou o dinamismo 
das entidades para dar novos rumos 
à embarcação”. A última viagem que 
fez, há dois anos, não passou da cos-
ta algarvia. “Só para desenferrujar o 
motor”, observa. A navegação à vela 
envolve 20 tripulantes. A alternativa 
passa por um motor de 180 cv – “fraco 
para puxar 140 toneladas”.

O presidente da ERTA avança 
que já houve um potencial com-
prador: “Ofereceu 60 mil euros”, 
para efectuar viagens turísticas. A 
caravela é divulgada com fi ns pe-
dagógicos nas escolas. A Câmara de 
Lagos tem sido o único parceiro pa-
ra manter a embarcação à tona de 
água. Um contrato por quatro anos, 
que termina em 2012, atribuiu um 
subsídio anual de 100 mil euros. Só 

que as dificuldades da autarquia 
reduziram o apoio para metade.

Réplica de um caravelão
O lançamento do concurso público, 
adianta António Pina, depende da 
“análise dos compromissos assu-
midos, no âmbito de um programa 
transfronteiriço” em que a Boa Espe-
rança devia participar, com outras 
embarcações históricas, numa rota 
que liga Algarve, Lisboa e Sevilha. A 
caravela tem um custo fi xo com duas 
pessoas que zelam pela manutenção. 
O comandante recebe um subsídio 
quando navega. “Mas há dois anos 
que não recebo, porque a caravela 
está parada”, comenta, embora to-
das as semanas se desloque de Faro 
a Lagos. “Estou nisto por gosto, bem 
como os voluntários que constituem 
a tripulação”, observa José Gravata. 
“A câmara e o Centro de Ciência Viva 
de Lagos é que merecem o nosso re-
conhecimento”, nota o comandante. 
Fica a crítica implícita ao Turismo 
de Portugal.

A Boa Esperança foi a segunda répli-

Idálio Revez 
Caravela fez a viagem inaugural em 1990, mas agora está parada

MELANIE MAP’S

ca construída em Vila do Conde por 
iniciativa da Associação Portuguesa  
de Treino de Vela, a Aporvela, que, 
em 1988, tinha já patrocinado a exe-
cução da Bartolomeu Dias. Na página 
da Associação Nacional de Cruzeiros 
(ANC) explica-se que a Boa Esperança 
“é uma réplica tão aproximada quan-
to possível de um caravelão (aqui o 
sufi xo é diminutivo) ou caravela qui-
nhentista de dois mastros. Foi cons-
truída por especialistas de construção 
naval em madeira, de acordo com o 
que se sabe das regras de construção 
naval daquele tempo, mas tendo em 
atenção os modernos requisitos de 
segurança e conforto”. 

Segundo a ANC, a viagem inaugu-
ral aconteceu no Verão de 1990 para 
participar, em Bruges, nas comemo-
rações da criação, no séc. XV, da pri-
meira feitoria comercial portugue-
sa da Europa. Ao longo destas duas 
décadas, tomou  parte em diversos 
eventos náuticos e já percorreu cerca 
de 40.000 milhas nos mares do Norte 
da Europa, Mediterrâneo, América do 
Norte e portos portugueses.

O programa Allgarve, uma 
iniciativa que durava há cinco 
anos, destinada a promover 
o destino turístico algarvio, 
acabou. “Não foi a forma mais 
correcta de promover a região”, 
justificou a secretária de Estado 
do Turismo, Cecília Meireles, 
citada pela revista Ambitur, no 
decorrer da visita que fez à Fitur 
— feira de turismo a decorrer 
em Madrid que termina este 
fim-de-semana. O presidente da 
Entidade Regional de Turismo do 
Algarve, que também esteve na 
Fitur, foi apanhado de surpresa. 
“Só soube pela imprensa”, disse 
António Pina. O programa estava 
a ser avaliado pela Universidade 
do Algarve, através de um 
estudo no valor de 42 mil euros, 
encomendado pela ERTA. 

“Pretendemos saber, com rigor, o 
impacto do programa”, justificou 
António Pina, adiantando que, 
em breve, o documento será 
tornado público. Cecília Meireles 
antecipou-se ao diagnóstico, 
deixando uma crítica: “Em alguns 
casos, confundimos animação 
com promoção externa de 
Portugal”, justificou. No último 
ano, o orçamento do programa 
foi de 4,6 milhões de euros. Os 
funcionários da ERTA só têm os 
salários garantidos este mês por 
via de um empréstimo bancário 
de 487 mil euros. António Pina 
desdramatiza a falta de liquidez 
com a aprovação do Orçamento 
do Estado. Mas a Associação de 
Turismo do Algarve, que tem a 
cargo a promoção externa, deve 
ser extinta até Junho. I.R.

Anunciado fim do Allgarve
Presidente da ERTA “apanhado de surpresa”
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Lagos
Caravela Boa 
Esperança
está à venda 
Local
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O programa Allgarve, uma 
iniciativa que durava há cinco anos, 
destinada a promover o destino 
turístico algarvio, acabou. “Não foi 
a forma mais correcta de promover 
a região”, justificou a secretária de 
Estado do Turismo, Cecília Meireles, 
citada pela revista Ambitur, no 
decorrer da visita que fez à Fitur 
— feira de turismo a decorrer em 
Madrid que termina este fim-de-
semana.

O presidente da Entidade 
Regional de Turismo do Algarve, 
que também esteve na Fitur, 
foi apanhado de surpresa. “Só 
soube pela imprensa”, disse 
António Pina. O programa 
estava a ser avaliado pela 

Universidade do Algarve, através 
de um estudo no valor de 42 mil 
euros, encomendado pela ERTA. 
“Pretendemos saber, com rigor, o 
impacto do programa”, justificou 
António Pina, adiantando que, em 
breve, o documento será tornado 
público.

Cecília Meireles antecipou-se ao 
diagnóstico, deixando uma crítica: 

“Em alguns casos, confundimos 
animação com promoção 
externa de Portugal”, 

justificou. No último ano, 
o orçamento do programa 

foi de 4,6 milhões de euros. 
Os funcionários da ERTA só 
têm os salários garantidos 
este mês por via de um 

empréstimo bancário de 487 mil 
euros. António Pina desdramatiza 
a falta de liquidez com a aprovação 
do Orçamento do Estado. Porém, 
reconhece que estão para chegar 
grandes mudanças na estrutura 
do organismo. A Associação de 
Turismo do Algarve, que tem a 
cargo a promoção externa, deve ser 
extinta até Junho. A ERTA também 
vai sofrer uma alteração. “As duas 
entidades vão fundir-se numa só 
e, na minha opinião, faz todo o 
sentido”, comenta António Pina, 
militante socialista, que defende 
que, ao contrário do que foi feito no 
Governo do PS, se “deveria voltar 
a chamar Região de Turismo do 
Algarve”. I.R.

O fim anunciado do Allgarve 
Secretária de Estado do Turismo antecipa-se às conclusões de estudo
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O fim anunciado do Allgarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/01/2012

Meio: Público Online

URL: http://www.publico.pt/Local/o-fim-anunciado-do-allgarve_1530332/

 

Programa tinha orçamento de 4,6 milhões de euros

 

 23.01.2012 - 15:00 Por Idálio Revez

 

 O conhecido festival não se vai realizar mais

 

 O programa Allgarve, uma iniciativa que durava há cinco anos, destinada a promover o destino

turístico algarvio, acabou. "Não foi a forma mais correcta de promover a região", justificou a secretária

de Estado do Turismo, Cecília Meireles, citada pela revista Ambitur, no decorrer da visita que fez à

Fitur - feira de turismo a decorrer em Madrid que termina este fim-de-semana.

 

 O presidente da Entidade Regional de Turismo do Algarve, que também esteve na Fitur, foi apanhado

de surpresa. "Só soube pela imprensa", disse António Pina.

 

 O programa estava a ser avaliado pela Universidade do Algarve, através de um estudo no valor de 42

mil euros, encomendado pela ERTA. "Pretendemos saber, com rigor, o impacto do programa",

justificou António Pina, adiantando que, em breve, o documento será tornado público.

 

 Cecília Meireles antecipou-se ao diagnóstico, deixando uma crítica: "Em alguns casos, confundimos

animação com promoção externa de Portugal", justificou. No último ano, o orçamento do programa foi

de 4,6 milhões de euros. Os funcionários da ERTA só têm os salários garantidos este mês por via de

um empréstimo bancário de 487 mil euros.

 

 António Pina desdramatiza a falta de liquidez com a aprovação do Orçamento do Estado. Porém,

reconhece que estão para chegar grandes mudanças na estrutura do organismo. A Associação de

Turismo do Algarve, que tem a cargo a promoção externa, deve ser extinta até Junho. A ERTA

também vai sofrer uma alteração.

 

 "As duas entidades vão fundir-se numa só e, na minha opinião, faz todo o sentido", comenta António

Pina, militante socialista, que defende que, ao contrário do que foi feito no Governo do PS, se "deveria
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voltar a chamar Região de Turismo do Algarve".
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Acabou-se o Allgarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/01/2012

Meio: Público Online - Fugas Online

URL: http://fugas.publico.pt/Noticias/299530_acabou-se-o-allgarve

 

23.01.2012

 

 O programa Allgarve, uma iniciativa que durava há cinco anos, destinada a promover o destino

turístico algarvio, acabou. "Não foi a forma mais correcta de promover a região", justificou a secretária

de Estado do Turismo, Cecília Meireles, citada pela revista Ambitur, no decorrer da visita que fez à

Fitur - feira de turismo que terminou ontem em Madrid.

 

 O presidente da Entidade Regional de Turismo do Algarve (ERTA), que também esteve na Fitur, foi

apanhado de surpresa. "Só soube pela imprensa", disse António Pina.

 

 O programa Allgarve estava a ser avaliado pela Universidade do Algarve, através de um estudo no

valor de 42 mil euros, encomendado pela ERTA. "Pretendemos saber, com rigor, o impacto do

programa", justificou António Pina, adiantando que, em breve, o documento será tornado público.

 

 Cecília Meireles antecipou-se ao diagnóstico, deixando uma crítica: "Em alguns casos, confundimos

animação com promoção externa de Portugal", justificou. No último ano, o orçamento do programa foi

de 4,6 milhões de euros. Os funcionários da ERTA só têm os salários garantidos este mês por via de

um empréstimo bancário de 487 mil euros.

 

 António Pina desdramatiza a falta de liquidez com a aprovação do Orçamento do Estado. Porém,

reconhece que estão para chegar grandes mudanças na estrutura do organismo. A Associação de

Turismo do Algarve, que tem a cargo a promoção externa, deve ser extinta até Junho. A ERTA

também vai sofrer uma alteração.

 

 "As duas entidades vão fundir-se numa só e, na minha opinião, faz todo o sentido", comenta António

Pina, militante socialista, que defende que, ao contrário do que foi feito no Governo do PS, se "deveria

voltar a chamar Região de Turismo do Algarve".

 

 Allgarve: Site oficial | Facebook
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Por Idálio Revez
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O fim anunciado do Allgarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/01/2012

Meio: Rádio Nova Online

URL: http://www.radionova.fm/noticias/ler/4737

 

23 de Janeiro de 2012 | via

 

 O presidente da Entidade Regional de Turismo do Algarve, que também esteve na Fitur, foi apanhado

de surpresa. "Só soube pela imprensa", disse António Pina.

 

 O programa estava a ser avaliado pela Universidade do Algarve, através de um estudo no valor de 42

mil euros, encomendado pela ERTA. "Pretendemos saber, com rigor, o impacto do programa",

justificou António Pina, adiantando que, em breve, o documento será tornado público.

 

 Cecília Meireles antecipou-se ao diagnóstico, deixando uma crítica: "Em alguns casos, confundimos

animação com promoção externa de Portugal", justificou. No último ano, o orçamento do programa foi

de 4,6 milhões de euros. Os funcionários da ERTA só têm os salários garantidos este mês por via de

um empréstimo bancário de 487 mil euros.

 

 António Pina desdramatiza a falta de liquidez com a aprovação do Orçamento do Estado. Porém,

reconhece que estão para chegar grandes mudanças na estrutura do organismo. A Associação de

Turismo do Algarve, que tem a cargo a promoção externa, deve ser extinta até Junho. A ERTA

também vai sofrer uma alteração.

 

 "As duas entidades vão fundir-se numa só e, na minha opinião, faz todo o sentido", comenta António

Pina, militante socialista, que defende que, ao contrário do que foi feito no Governo do PS, se "deveria

voltar a chamar Região de Turismo do Algarve".
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CICLO DE MÚSICA INGLESA A PARTIR DE SÁBADO NA UALG
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/01/2012

Meio: Canal Superior Online - Canal

Superior Informação Online

URL: http://informacao.canalsuperior.pt/cooltura/12656

 

O maestro Jonh Avery dirige o primeiro concerto do Ciclo de Música Inglesa que andará na

Universidade do Algarve até março.

 

 É já este sábado, a partir das 21 horas, no Grande Auditório do Campus de Gambelas, que decorre o

primeiro concerto do ciclo de Música Inglesa, que durante fevereiro e março vai tocar na Universidade

do Algarve.

 

 John Avery, maestro associado da Orquestra do Algarve, dirige o concerto de sábado. O ciclo inclui

peças de compositores como Purcell, Spiegl, Arnold e Bridge.

 

 23/01/2012 15:49
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Sardinha algarvia: falta de peixe ou monitorização deficiente?
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/01/2012

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=52151

 

Regional

 

 Jorge Vairinhos e António Santos _ Barlapescas

 

 A sardinha portuguesa é, penso eu, a única espécie de peixe certificada na Europa ou, pelo menos, na

Península Ibérica. Quem faz a avaliação da certificação é a Moody's. Saiu um estudo do IPIMAR que

apontava para stocks muito baixos para este ano e, por via disso, temos de reduzir as quantidades

capturadas. Face a este cenário, as agências de rating suspenderam a certificação da sardinha. Assim

começou Jorge Vairinhos da Barlapescas a sua conversa com o barlavento

 

 Segundo apurámos, a certificação constitui uma garantia de qualidade e de que os stocks são

protegidos. E proporciona melhores preços. Se o mercado de frescos não se preocupa muito com a

qualidade, o oposto acontece com a indústria conserveira, que procura a melhor matéria-prima. A

redução de capturas de pescado será um problema a nível nacional, podendo gerar milhares de novos

desempregados, mas o barlavento decidiu abordar o problema na sua vertente regional.

 

 Não o fizemos somente por bairrismo, mas porque o Algarve tem condições muito específicas neste

campo e as mesmas não estão a ser consideradas por quem legisla.

 

 Para a maioria das pessoas, sardinha é sardinha. Contudo, há diferenças várias, incluindo tamanho e

paladar, entre a sardinha que é capturada no norte do País e a que se encontra na costa sul, mais

precisamente entre a baía de Cádiz e o cabo de S. Vicente. As suas biomassas têm proveniências

diferentes. As sardinhas pescadas no norte provêm do Mar Cantábrico e as da costa sul vêm da Baía

da Cádiz.

 

 Segundo Jorge Vairinhos, há uma lógica na paragem da pesca da sardinha, no norte do País, em

Março e Abril, para evitar a captura dos juvenis e a consequente dizimação dos stocks. Mas defende

que a paragem no Algarve deveria ter lugar em Novembro e Dezembro, meses em que se processa a

desova. A Barlapescas vem sugerindo esta prática ? s autoridades competentes, há 4 ou 5 anos. E

este armador explica: Andamos a pescar sardinhas, quando estão ovadas; e querem que paremos na
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época dos juvenis, quando estes são quase inexistentes na costa algarvia. Talvez devido ? s correntes,

os juvenis só aparecem na baía de Cádiz. Logo, a razão invocada não faz sentido.

 

 No caso específico da Barlapescas, sedeada no porto de Portimão, a quota permitida de capturas, até

Maio, sofreu uma redução de 64%. Em números redondos, os cerca de 20 barcos associados poderão

pescar um terço do que capturaram em igual período do ano passado, ou seja, baixam de 1.100

toneladas para 400 toneladas. Esta organização patronal, embora reconhecendo que a certificação é

útil, porque tem reflexos no preço do pescado, começa a questionar-se se vale a pena matar a pesca,

em prol da certificação. E não está sozinha nesta dúvida.

 

 Com cerca 2 dezenas de barcos, todos a trabalhar no sistema de cerco americano, foram apanhados

de surpresa, sem tempo para se preparar e adaptar. Assim, esta cooperativa de armadores viu-se

obrigada a ditar regras aos sócios, para limitar as capturas. Neste momento, já foi reduzido o período

do dia destinado ? pesca. Os barcos deixaram de sair para o mar ? noite. Estão a sair ? s cinco e tal da

manhã e a regressar entre as 9 e o meio-dia.

 

 Jorge Vairinhos acusa o Instituto Nacional de Recursos Biológicos (INRB) de fazer apenas 1 ou 2

cruzeiros acústicos anuais e de modo apressado, não sendo os dados obtidos fiáveis, na opinião dos

armadores.

 

 Não passam de cruzeiros para ver a costa. É necessário efetuar um número muito maior de

replicados. O último estudo foi feito num dia, de Cádiz a S. Vicente. Apontava para uma quantidade

exorbitante de bogas, aqui no barlavento. Só que a gente não encontra bogas; encontra é sardinhas.

 

 Os dados a que o barlavento teve acesso mostram uma redução anual da massa estimada e um

aumento das capturas, quando o oposto deveria acontecer, uma vez que Jorge Vairinhos afirmou que

a frota é a mesma, o método é o mesmo, os dias de pesca são iguais e o esforço de pesca manteve-

se. (ver gráfico)

 

 Por essa razão, a Barlapescas está na disposoção de fazer um acordo com a Universidade do Algarve,

para serem efetuadas monitorizações quinzenais ou mensais. Cedem os barcos e suportam os custos

do gasóleo e dos tripulantes. Isto, no seu entender, para se conseguir saber a verdadeira dimensão

dos stocks.

 

 Ninguém está mais interessado em proteger os stocks do que nós, pois deles depende a nossa

atividade. Mas a sardinha corresponde a 99,9% da nossa receita e, se não pudermos pescar, não só

param as centenas de pescadores envolvidos, como os comerciantes, descarregadores, geladores,

fábricas de conserva, etc. Irão muitos milhares para o desemprego.

 

 Quando o barlavento perguntou se não podiam pescar outras espécies, como a cavala, para colmatar

Página 152



parcialmente o problema, durante a paragem, foi-nos explicado que, por culpa de outra decisão

errada, a captura das cavalas passou de quase 1.500 toneladas para as 200 toneladas, embora

abundem na costa (ver caixa).

 

 O barlavento quis saber qual a possibilidade de o Algarve ter uma quota específica, diferenciada do

Norte do País, uma vez que os volumes de capturas são muito diferentes, como diferente é a

biomassa de onde o pescado é retirado. Jorge Vairinhos não se fez rogado: A quota nacional é de

55.000 toneladas. Se os dirigentes decidissem atribuir quotas por zonas, em função das diferentes

biomassas, o Algarve não necessitava de mais de 5.500 a 6.000 toneladas anuais para mexer e para

funcionar. Ao fim e ao cabo, o Algarve só pede que lhe seja atribuída cerca de 10% da quota nacional.

 

 Isto, porque, devido ? falta de fábrica de conservas de peixe no Algarve, somente 30% das capturas

se destinam ? indústria, sendo os restantes 70% destinados ao consumo, ao invés do que acontece no

Norte (ver caixa).

 

 Costa algarvia pejada de cavalas adultas

 

 A costa algarvia está pejada de cavalas adultas, no dizer dos pescadores. Contudo, quem as pescar é

multado.

 

 Uma vez mais, as normas comunitárias foram feitas por atacado, sem levar em linha de conta as

especificidades. Segundo o barlavento apurou, a qualidade de cavala existente na costa algarvia não

ultrapassa os 19 centímetros. Na devida altura, os exemplares capturados, com 18 ou 19cms, estão

cheios de ovas, o que significa que são adultos. Mas a legislação, baseando-se no tipo e tamanho de

cavalas pescadas no Norte, onde os peixes em estado adulto atingem os 30cms, considera 20cms

como medida mínima legal. Abaixo dessa medida, são consideradas juvenis e proibida a sua captura.

 

 As cavalas são vorazes e comem as ovas das sardinhas, diz-nos Jorge Vairinhos. Não sei se a

proibição de pescá-las não poderá vir a causar quebra nos stocks. Terão de analisar o problema e

alterar as medidas mínimas, como fizeram com o carapau, que passou de 15 para 11 cms.

 

 A falta das cavalas, usadas essencialmente como isco para a pesca dos atuns, também poderá afetar

as capturas destes.

 

 Pescadores desafiam os homes da ciência

 

 Os pescadores, quando ouvem dizer que só a pesca faz reduzir os stocks, fazem perguntas do

género:

 

 Onde é que param os limos, que abundavam e, hoje, não existem?
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 Onde estão as 'almadrilhas', que quase não nos deixavam trabalhar?

 

 Para onde foram as alforrecas?

 

 Com estas perguntas, no seu modo simples, alertam-nos para um facto: desapareceram, mas eles

não os apanharam. Implicam que existem fatores de outra natureza a provocar alterações no meio

ambiente, que poderão afetar stocks. Desafiam os homens da ciência a procurar e explicar.

 

 Traineiras estão equipadas com caixas isotérmicas

 

 O peixe vendido na lota de Portimão é o melhor de Portugal, eis a frase mais ouvida nos terrenos da

Docapesca. E não há dúvida de que os nossos vizinhos espanhóis são os maiores compradores e

preferem Portimão a outros portos mais perto da fronteira. E que as fábricas de conservas o

procuram, não comprando mais, porque a captura é reduzida.

 

 O barlavento teve acesso a documentos que nos permitiram verificar duas realidades:

 

 - O preço médio da sardinha na lota, nos últimos 5 anos, aumentou progressivamente de 0,80EUR

para 1,02EUR, ou seja, um aumento de 27,5%.

 

 - A retirada e o reporte, práticas que acontecem quando o preço na lota não atinge o mínimo

convencionado, e que são frequentes noutros portos, quase não existem na lota de Portimão.

 

 O segredo está no acondicionamento, no mar da pesca. Cada traineira da Docapesca leva 3, 4 ou 5

toneladas de gelo a bordo, quando sai para a faina. E está equipada com caixas isotérmicas. O peixe é

desenvasado para estas caixas, leva gelo e as tampas são colocadas, proporcionando um elevado grau

de frescura e mantendo o peixe fresco.

 

 Segundo a Barlapescas, preferem a qualidade ? quantidade e estão satisfeitos com os resultados. Por

isso, acham ridículo estarem sujeitos a esta redução, que consideram não ter razão de existir e que

fez suspender a certificação.

 

 O barlavento foi informado que os armadores de Olhão já começaram a aderir a este método.
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Musicalidade e talento em concerto de Nanook "O Vagabundo"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/01/2012

Meio: Jornal Hardmúsica.pt

URL: http://www.hardmusica.pt/noticia_detalhe.php?cd_noticia=11647

 

Nascido na Ilha de São Miguel e licenciado em Biologia Marinha pela Universidade do Algarve, Tércio

Freire é acima de tudo um apaixonado pela música. Conhecido no mundo artístico como Nanook, o

compositor e cantor português esteve ontem, 20 de Janeiro, presente na Fábrica Braço de Prata para

uma grande actuação em formato de "One Man Show".

 

 Sem a sua habitual banda, Nanook fez-se acompanhar nesta noite apenas pela sua ampla gama de

instrumentos musicais. Com a guitarra entre mãos, a harmónica na boca, o tambor no pé direito e a

pandeireta no esquerdo, o multifacetado artista revelou ao longo de pouco mais de uma hora de

concerto uma notável capacidade de coordenação na interpretação também ela vocal dos temas de

sua autoria.

 

 Depois da edição do seu primeiro álbum "Step by Step" em 2007, gravado na sua totalidade em

língua inglesa e divulgado na sua maioria por terras espanholas, croatas e eslovenas, Nanook veio a

este espaço lisboeta apresentar alguns dos temas que farão parte do seu novo trabalho a editar"no

espaço de um a dois meses".

 

 Inserido num"projecto conceptual" mais abrangente intitulado "O Vagabundo", este próximo álbum

deverá surgir nas bancas com esse mesmo título. Compositor e letrista da totalidade do trabalho,

Nanook afirma que"este vagabundo surge no sentido de uma pessoa que olha para a sociedade de

outra perspectiva", num estilo de música"com uma carga social muito forte que põe as pessoas a

pensar".

 

 Para quem esteve presente na actuação na agradável Sala Nietzsche da Fábrica Braço de Prata, as

palavras do cantor ganham desde logo sentido. Numa onda jazzística com toques de folk e country,

Nanook apresentou-se descontraído mas com uma enorme vontade de proporcionar bons momentos

ao público presente. Interpretado logo no início do concerto, o single "Mais Perto Só" é um bom

exemplo da bela musicalidade de um conjunto de temas cantados em português que tem também

como grande trunfo a qualidade dos seus poemas.

 

 Encarando a música como"uma forma de provocar emoções sejam elas de perda, alegria ou tristeza",
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Nanook parece ter capacidade para voar para outras paragens com este novo álbum. Com melodias

envolventes marcadas pelo encantador som da harmónica, Nanook é mais um nome desta nova vaga

de artistas portugueses que prometem trazer muito de bom à música nacional.
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Investigadores da UAlg simulam evolução de potencial derrame do Costa Concordia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/01/2012

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-
1&cat=educacao&scat=investigacao&id=13421

 

- 20.01.12

 

 O acidente do navio Costa Concordia poderá transformar-se num desastre ecológico? Investigadores

do Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) da Universidade do Algarve (UAlg), em

colaboração com a restante equipa internacional do projeto ARGOMARINE, procuram respostas para

esta questão. Veja mais em ALGARVE PRESS DIÁRIO

 

 - e-mail
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Investigadores da UAlg simulam evolução de potencial derrame do Costa Concordia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/01/2012

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=8121&visual=8&id=0&print_article=
1

 

O acidente do navio Costa Concordia poderá transformar-se num desastre ecológico. Investigadores

do Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Algarve, em colaboração com a

restante equipa internacional do projeto ARGOMARINE, procuram respostas para esta questão.
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Investigadores da UAlg simulam evolução de potencial derrame do Costa Concordia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/01/2012

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=15811&visual=8&id=0&print_article
=1

 

O acidente do navio Costa Concordia poderá transformar-se num desastre ecológico. Investigadores

do Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Algarve, em colaboração com a

restante equipa internacional do projeto ARGOMARINE, procuram respostas para esta questão.

 

 Este naufrágio aconteceu no limite Sul do Parque Nacional do Arquipélago Toscano, considerado o

maior parque marítimo da Europa, sendo um santuário para aves e mamíferos marinhos e contendo

no seu interior 2350 toneladas (cerca de dois milhões e meio de litros) de combustíveis e lubrificantes,

que devem ser retirados através de operações de bombagem.

 

 Devido à inclinação da embarcação e ao posicionamento da mesma junto de um talude, esta

operação terá de ser efetuada com a máxima precaução, sob pena de o navio deslizar pelo talude,

precipitando-se numa região com uma profundidade da ordem dos 70 metros.

 

 As operações de transvaze irão demorarar, vários dias e apresentam um forte risco de acidente com

impactos muito graves dos pontos de vista ambiental e económico.

 

 Nos últimos dois anos, este grupo de investigadores tem estado envolvido no projeto europeu

ARGOMARINE, cujo objetivo é desenvolver um sistema de alerta e previsão de derrames de

hidrocarbonetos, com aplicação precisamente à região onde naufragou o Costa Concordia.

 

 Todo este trabalho de investigação permite que, neste momento, seja possível fornecer previsões

atualizadas da evolução de um eventual acidente ecológico, através de mapas animados com a

evolução do derrame.

 

 Os resultados desta investigação poderão ser usados pelas autoridades italianas, que coordenam as

equipas de contenção, na eventualidade de ocorrer um acidente.

 

 Pode acompanhar diariamente a evolução desta investigação e saber mais sobre o projeto

 

 Algarve Primeiro: o seu mundo informativo
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A161

  Tiragem: 8900

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 5

  Cores: Cor

  Área: 19,17 x 20,99 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 39795410 20-01-2012
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  Tiragem: 8900

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Preto e Branco

  Área: 7,16 x 7,43 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 39795410 20-01-2012
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A163

  Tiragem: 8900

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 11

  Cores: Cor

  Área: 18,55 x 18,62 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39796039 20-01-2012

Página 163



A164

  Tiragem: 8900

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 11

  Cores: Cor

  Área: 4,57 x 28,64 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39796014 20-01-2012
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  Tiragem: 8900

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,86 x 9,85 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39796128 20-01-2012
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Figueirense (O)   Tiragem: 4500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 10

  Cores: Cor

  Área: 10,61 x 17,40 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39818055 20-01-2012
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Bolsa de Investigação II (m/f) (20-01-12)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/01/2012

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/Emprego/Emprego-Nacional/content/Bolsa-de-Investigacao-II-
mf-20-01-12?viewall=true&print=true

 

CCMAR

 

 Referência: CCMAR/BI/0002/2012

 

 Área científica genérica: Biological sciences

 

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

no âmbito do projecto ARRAINA - FP7-KBBE-2011-5 designado por "Advanced Research Initiatives for

Nutrition and Aquaculture", financiado pelo 7º Programa-Quadro da União Europeia, nas seguintes

condições:

 

 1.            Técnicas laboratoriais com marcadores radioactivos

 

 Esta tarefa envolve a determinação do fluxo proteíco em larvas de peixes, assim como a

determinação de requisitos em aminoácidos e micronutrientes durante a sua ontogenia. Esta tarefa

envolve trabalho ao fim de semana, assim como fora do horário normal de expediente.

 

 2.            Técnicas laboratoriais em biologia molecular

 

 Esta tarefa envolve a determinação dos padrões de expressão genética por PCR em tempo real. É

necessário fazer a preparação das amostras para o devido estudo nomeadamente a extracção de ARN,

RT-PCR. Posteriormente será efectuada a análise dos resultados obtidos e a conjugação com as

restantes tarefas envolvidas no projecto.

 

 3.            Experiência em cultivo larvar de peixes com interesse para a aquacultura

 

 Esta tarefa envolve o cultivo larvar de larvas, pós-larvas e juvenis de dourada, truta e carpa a

diferentes temperaturas, assim como o cultivo e manutenção da cadeia trófica. Esta tarefa envolve

trabalho ao fim de semana, assim como fora do horário normal de expediente.

 

Página 167



 Orientação Cientifica: Doutora Sofia Engrola (Investigadora no CCMAR) e Doutora Claudia Aragão

(Investigadora no CCMAR).

 

 1.      Possuir Mestrado em Biologia ou áreas afins.

 

 Experiência comprovada em técnicas laboratoriais com marcadores radioactivos - factor de

ponderação 20%

 

 Experiência comprovada em técnicas laboratoriais em biologia molecular - factor de ponderação 15%

 

 Experiência comprovada em cultivo de peixes com interesse para a aquacultura (larvas e juvenis) -

factor de ponderação 20%

 

 Estrutura e conteúdo da carta de motivação (a carta de motivação deve ser escrita em inglês) - factor

de ponderação 20%

 

 Mérito do candidato (nota ponderada das habilitações académicas) - factor de ponderação 25%.

 

 O Júri reserva-se o direito de, perante dúvidas suscitadas na análise das candidaturas, contactar/

entrevistar os candidatos que considere necessários, para esclarecimentos adicionais. Mais ainda, no

caso de não haver candidatos com o perfil adequado para as funções propostas ou com classificações

inferiores a 12 valores (numa escala de 0 a 20), o júri reserva-se o direito de anular o concurso.

 

 Duração de 6 meses, com inicio previsto para Março de 2012, em regime de exclusividade,

eventualmente renovável até ao limite da duração do projecto de investigação no qual se enquadra

conforme regulamento de bolsas de investigação cientifica do CCMAR em.

 

 Será de acordo com a tabela de valores das Bolsas de Investigação no país atribuídas pela Fundação

para a Ciência e a Tecnologia. (980.00EUR/mês - BI para Mestre).

 

 : 24 de Janeiro de 2012 a 6 de Fevereiro de 2012.

 

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

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

de Bilhete de Identidade ou passaporte, número de identificação fiscal, e eventualmente referências.

 

 : As candidaturas devem ser enviadas com a Ref. ª: CCMAR/BI/0002/2012 por e-mail paraou por

correio para Centro de Ciências do Mar, Gab. 2.90, Edifício 7, Universidade do Algarve, Campus de

Gambelas, 8005-139 Faro. A recepção só é considerada válida após confirmação por escrito.
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 : A comunicação dos resultados da avaliação será feita até 30 dias úteis após o termo do prazo de

apresentação das candidaturas, mediante comunicação escrita.

 

 : Doutora Sofia Engrola (Investigadora no CCMAR) (presidente do juri), pela Doutora Claudia Aragão

(Investigadora do CCMAR) (vogal) e pela Doutora Nadége Richard (Investigadora no CCMAR) (vogal).

 

 (Publicado ema 20-01-12)

 

 [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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A170

Seruca Emídio: É necessário apostar na criatividade para reverter desemprego na
região
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/01/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://c.moreover.com/click/here.pl?z5778194265&z=1250249091

 

Seruca Emídio: "É necessário apostar na criatividade para reverter desemprego na região" Workshop

Empreendedorismo e Criação do Próprio Emprego decorreu em Loulé Apostar na "criatividade para

reverter o desemprego" na região foi a mensagem deixada pelo presidente da Câmara Municipal de

Loulé, Seruca Emídio, durante o workshop Empreendedorismo e Criação do Próprio Emprego. A

iniciativa, realizada terça feira no Cine-Teatro Louletano, foi reeditada pela autarquia louletana, após a

forte adesão da primeira sessão, em novembro passado, no Centro Autárquico de Quarteira. Com uma

plateia completamente cheia, sobretudo composta por jovens à procura do primeiro emprego ou

desempregados em busca de encontrar meios para criar o seu próprio posto de trabalho, o painel de

convidados trouxe algumas informações úteis mas também o incentivo tão importante nesta matéria.

Na sessão de boas-vindas, Seruca Emídio falou das expetativas dos participantes, "numa oportunidade

de encontrarem o caminho para as suas vidas, para o seu trabalho, para a sua profissão". "Temos de

nos adaptar ao que nos é oferecido, num paradigma completamente diferente do que foi a realidade

até aos dias de hoje", considerou o edil. Apontando o Algarve como "a região do país que mais está a

ser penalizada com esta situação, depois de ter sido a região do país que mais proveitos trouxe", o

autarca acredita que a situação poderá reverter-se caso haja uma aposta na criatividade. "Esta é uma

região muito dependente do turismo e da construção civil e esta quebra teve resultados dramáticos

para todos nós. Hoje, cada vez mais, é necessário haver especialização. Não temos condições para

competir com os outros destinos turísticos, particularmente da Europa. Há nicho de mercado, com

imaginação e criatividade, e também aproveitando aquilo que nos é favorável, temos possibilidades de

retomar o nosso caminho de desenvolvimento e também do emprego", frisou. O delegado regional do

Instituto do Emprego e Formação Profissional, Carlos Baía, falou do desemprego como "um problema

nacional, com contornos acentuados na região" e abordou a necessidade de existirem módulos de

empreendedorismo, no âmbito das escolas. Nesse contexto, apontou para o Programa Estratégico

para o Empreendedorismo e para a Inovação, cujos objetivos passam por estimular a cultura

empreendedora no ensino, criar e reforçar as redes de partilhas de experiências e reforçar a ligação

entre empresas e universidades. O vereador da autarquia louletana, Aníbal Moreno, principal promotor

da iniciativa, deixou alguns alertas aos presentes que pretendem criar o seu próprio negócio. "É bom

sonhar, mas com os pés assentes no chão. Ser empresário é ter atitude, é ter ideias inovadoras. É

necessário conseguir reunir os recursos necessários e estar disponível para enfrentar os riscos", disse,
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deixando o exemplo de Sandra Correia, 40 anos, de São Brás de Alportel, considerada Empresária da

Europa 2011, prémio atribuído pelo Parlamento Europeu e Conselho Europeu das Mulheres

Empresárias. Na parte dos painéis propriamente ditos, a sessão iniciou com as intervenção de Vítor

Madeira, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que apresentou os programas de apoio

existentes para estimular o empreendedorismo e a criação de empresas, concedidos por aquele

instituto. Laura Soares, representando a Associação Nacional de Direito ao Crédito, entidade com a

qual o município de Loulé assinou um protocolo de colaboração, referiu-se às condições de acesso ao

microcrédito social, e João Carlos Monteiro, do Banco Millennium BCP e especialista em microcrédito,

incentivou os presentes a utilizarem as condições daquela entidade bancária e apresentou um vídeo

com vários exemplos de microempresários que conseguiram ter sucesso nos seus projetos

empresariais, recorrendo a este tipo de empréstimo. Por último, Carlos Vieira, docente da

Universidade do Algarve, efetuou uma intervenção sobre a atitude empreendedora, cativando a

audiência e conseguindo transmitir uma forte mensagem de esperança, entusiasmo e motivação para

que atinjam os objetivos que pretendem alcançar.
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Seruca Emídio: "É necessário apostar na criatividade para reverter desemprego na
região"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/01/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=124017

 

Workshop Empreendedorismo e Criação do Próprio Emprego decorreu em Loulé

 

 Apostar na "criatividade para reverter o desemprego" na região foi a mensagem deixada pelo

presidente da Câmara Municipal de Loulé, Seruca Emídio, durante o workshop Empreendedorismo e

Criação do Próprio Emprego.

 

 A iniciativa, realizada terça feira no Cine-Teatro Louletano, foi reeditada pela autarquia louletana,

após a forte adesão da primeira sessão, em novembro passado, no Centro Autárquico de Quarteira.

 

 Com uma plateia completamente cheia, sobretudo composta por jovens à procura do primeiro

emprego ou desempregados em busca de encontrar meios para criar o seu próprio posto de trabalho,

o painel de convidados trouxe algumas informações úteis mas também o incentivo tão importante

nesta matéria.

 

 Na sessão de boas-vindas, Seruca Emídio falou das expetativas dos participantes, "numa

oportunidade de encontrarem o caminho para as suas vidas, para o seu trabalho, para a sua

profissão". "Temos de nos adaptar ao que nos é oferecido, num paradigma completamente diferente

do que foi a realidade até aos dias de hoje", considerou o edil.

 

 Apontando o Algarve como "a região do país que mais está a ser penalizada com esta situação,

depois de ter sido a região do país que mais proveitos trouxe", o autarca acredita que a situação

poderá reverter-se caso haja uma aposta na criatividade.

 

 "Esta é uma região muito dependente do turismo e da construção civil e esta quebra teve resultados

dramáticos para todos nós. Hoje, cada vez mais, é necessário haver especialização. Não temos

condições para competir com os outros destinos turísticos, particularmente da Europa. Há nicho de

mercado, com imaginação e criatividade, e também aproveitando aquilo que nos é favorável, temos

possibilidades de retomar o nosso caminho de desenvolvimento e também do emprego", frisou.
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 O delegado regional do Instituto do Emprego e Formação Profissional, Carlos Baía, falou do

desemprego como "um problema nacional, com contornos acentuados na região" e abordou a

necessidade de existirem módulos de empreendedorismo, no âmbito das escolas.

 

 Nesse contexto, apontou para o Programa Estratégico para o Empreendedorismo e para a Inovação,

cujos objetivos passam por estimular a cultura empreendedora no ensino, criar e reforçar as redes de

partilhas de experiências e reforçar a ligação entre empresas e universidades.

 

 O vereador da autarquia louletana, Aníbal Moreno, principal promotor da iniciativa, deixou alguns

alertas aos presentes que pretendem criar o seu próprio negócio. "É bom sonhar, mas com os pés

assentes no chão. Ser empresário é ter atitude, é ter ideias inovadoras. É necessário conseguir reunir

os recursos necessários e estar disponível para enfrentar os riscos", disse, deixando o exemplo de

Sandra Correia, 40 anos, de São Brás de Alportel, considerada Empresária da Europa 2011, prémio

atribuído pelo Parlamento Europeu e Conselho Europeu das Mulheres Empresárias.

 

 Na parte dos painéis propriamente ditos, a sessão iniciou com as intervenção de Vítor Madeira, do

Instituto de Emprego e Formação Profissional, que apresentou os programas de apoio existentes para

estimular o empreendedorismo e a criação de empresas, concedidos por aquele instituto.

 

 Laura Soares, representando a Associação Nacional de Direito ao Crédito, entidade com a qual o

município de Loulé assinou um protocolo de colaboração, referiu-se às condições de acesso ao

microcrédito social, e João Carlos Monteiro, do Banco Millennium BCP e especialista em microcrédito,

incentivou os presentes a utilizarem as condições daquela entidade bancária e apresentou um vídeo

com vários exemplos de microempresários que conseguiram ter sucesso nos seus projetos

empresariais, recorrendo a este tipo de empréstimo.

 

 Por último, Carlos Vieira, docente da Universidade do Algarve, efetuou uma intervenção sobre a

atitude empreendedora, cativando a audiência e conseguindo transmitir uma forte mensagem de

esperança, entusiasmo e motivação para que atinjam os objetivos que pretendem alcançar.

 

 Redacção DORS

 

 15:19 quinta-feira, 19 janeiro 2012
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Investigadores da Universidade do Algarve simulam evolução de potencial derrame do
Costa Concordia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/01/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=124061

 

O acidente do navio Costa Concordia poderá transformar-se num desastre ecológico? Esta é uma

questão para a qual investigadores do Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) da

Universidade do Algarve (UAlg), em colaboração com a restante equipa internacional do projeto

ARGOMARINE, procuram respostas.

 

 Este naufrágio aconteceu no limite sul do parque nacional do arquipélago Toscano, o maior parque

marítimo da Europa e um santuário para aves e mamíferos marinhos, contendo no seu interior 2350

toneladas (cerca de dois milhões e meio de litros) de combustíveis e lubrificantes, que devem ser

retirados através de operações de bombagem.

 

 Contudo, de acordo os especialistas, devido à inclinação da embarcação e ao posicionamento da

mesma junto de um talude, esta operação terá de ser efetuada com a máxima precaução, sob pena de

o navio deslizar pelo talude, precipitando-se numa região com uma profundidade da ordem dos 70

metros.

 

 As operações de transvaze demorarão, por isso, vários dias e apresentam um forte risco de acidente

com impactos muito graves dos pontos de vista ambiental e económico.

 

 Nos últimos dois anos, o grupo de investigadores do CIMA tem estado envolvido no projeto europeu

ARGOMARINE, cujo objetivo é desenvolver um sistema de alerta e previsão de derrames de

hidrocarbonetos, com aplicação precisamente à região onde naufragou o Costa Concordia.

 

 Todo este trabalho de investigação permite que, neste momento, seja possível fornecer previsões

atualizadas da evolução de um eventual acidente ecológico, através de mapas animados com a

evolução do derrame.

 

 Os resultados desta investigação poderão ser usados pelas autoridades italianas, que coordenam as

equipas de contenção, na eventualidade de ocorrer um acidente.
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 Pode acompanhar diariamente a evolução desta investigação e saber mais sobre o projeto

A R G O M A R I N E  e m

http://www.argomarine.eu/public/index.php?option=com_content&view=article&id=50.

 

 Redacção DORS

 

 18:01 sexta-feira, 20 janeiro 2012
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Faro: «A Pedra de Bordeira: natureza, construção e património» é tema de
conferência
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/01/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://c.moreover.com/click/here.pl?z5782292727&z=1250249092

 

O anfiteatro 1.3, no complexo pedagógico do Campus da Penha da Universidade do Algarve, em Faro,

vai acolher, na próxima quarta feira, 25, às 16:00 horas, a conferência A Pedra de Bordeira: natureza,

construção e património. Esta iniciativa contará com as intervenções de Patrícia Afonso (Câmara

Municipal de Faro), Delmira Moura (Faculdade de Ciências e Tecnologia da UAlg) e Marta Gonçalves

(Instituto Superior de Engenharia). Trata-se de uma organização conjunta da Câmara Municipal de

Faro, FCT, ISE e da biblioteca da UAlg. A sua entrada é livre e confere certificado de participação. Em

paralelo, está patente na biblioteca do campus da Penha, até 31 de janeiro, a exposição Do passado

ao presente: a pedra como reflexo de uma comunidade, da responsabilidade do museu municipal de

Faro.
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Faro: «A Pedra de Bordeira: natureza, construção e património» é tema de
conferência
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/01/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=124036

 

O anfiteatro 1.3, no complexo pedagógico do Campus da Penha da Universidade do Algarve, em Faro,

vai acolher, na próxima quarta feira, 25, às 16:00 horas, a conferência A Pedra de Bordeira: natureza,

construção e património.

 

 Esta iniciativa contará com as intervenções de Patrícia Afonso (Câmara Municipal de Faro), Delmira

Moura (Faculdade de Ciências e Tecnologia da UAlg) e Marta Gonçalves (Instituto Superior de

Engenharia).

 

 Trata-se de uma organização conjunta da Câmara Municipal de Faro, FCT, ISE e da biblioteca da

UAlg. A sua entrada é livre e confere certificado de participação.

 

 Em paralelo, está patente na biblioteca do campus da Penha, até 31 de janeiro, a exposição Do

passado ao presente: a pedra como reflexo de uma comunidade, da responsabilidade do museu

municipal de Faro.

 

 Redacção DORS

 

 07:30 sexta-feira, 20 janeiro 2012
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Cidade de Loulé comemora 24 anos com inauguração do Parque Municipal e concerto
de um filho da terra | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/01/2012

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=13208

 

Por Sul Informação 18 de Janeiro de 2012 Comentar

 

 Loulé, Música

 

 &nbsp

 

 No dia 1 de fevereiro, Loulé comemora o 24º aniversário de elevação ao estatuto de cidade. Para

assinalar esta data, a edilidade vai levar a cabo um programa de iniciativas, com especial destaque

para a inauguração das obras de remodelação do Parque Municipal de Loulé.

 

 Assim, às 10h30, vai ter lugar esta cerimónia de inauguração do "pulmão verde" da cidade, bem

como do novo espaço cultural criado na antiga Casa do Pombal, o CECAL - Centro de Experimentação

e Criação Artística de Loulé, uma estrutura transdisciplinar que servirá de apoio a artistas plásticos,

fotógrafos, músicos e profissionais de multimédia, de nível nacional e internacional, na ótica da

pesquisa, da experimentação e da produção artísticas.

 

 À tarde, às 17H00, na Sala da Assembleia Municipal de Loulé, será feita a avaliação e projeção do

Projeto Charme Loulé, que nasceu com o objetivo de reintegrar o Centro Histórico Medieval no centro

de Loulé, através de diversas iniciativas que visam uma transformação em termos económicos, sociais

e de reabilitação urbana.

 

 A par da Câmara Municipal de Loulé, estão envolvidas neste projeto entidades como o Loulé Concelho

Global - Equipamentos e Eventos Municipais, Centro Loulé - Associação para o Desenvolvimento e

Inovação do Comércio de Loulé, Universidade do Algarve, Santa Casa da Misericórdia e INUAF -

Instituto Superior D. Afonso III.

 

 No encerramento deste dia comemorativo, pelas 21h30, no Cine-Teatro Louletano, o cantor Nuno

Guerreiro, um "filho da terra", vai dar um concerto de apresentação do seu último álbum "Gangster

Mascarado".
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 Trata-se de um discoque contempla vários temas originais e alguns registos anteriores regravados

(como é o caso de "Tento Saber").

 

 Os temas são intimistas e reveladores da sensibilidade do artista, bem como das suas superiores

qualidades vocais; não será por acaso que é considerado pela crítica como uma das vozes

(contratenor) mais poderosas e fabulosas de Portugal.

 

 O preço dos bilhetes é de 6 euros.
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Workshop "Empreendedorismo e Criação do Próprio Emprego" teve casa cheia em
Loulé | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/01/2012

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=13251

 

Por Sul Informação 18 de Janeiro de 2012 Comentar

 

 Empreendedorismo, Emprego, Empresas, Loulé

 

 &nbsp

 

 "Empreender" foi a palavra mais vezes citada ontem no Cine-Teatro Louletano, durante o Workshop

"Empreendedorismo e Criação do Próprio Emprego", iniciativa reeditada pela Câmara Municipal de

Loulé, após a forte adesão da primeira sessão, em novembro passado, no Centro Autárquico de

Quarteira.

 

 Com uma plateia completamente cheia, sobretudo composta por jovens à procura do primeiro

emprego ou desempregados em busca de encontrar meios para criar o seu próprio posto de trabalho,

o painel de convidados trouxe algumas informações úteis mas também o incentivo tão importante

nesta matéria.

 

 Na sessão de boas-vindas, Seruca Emídio falou das expetativas dos participantes, "numa

oportunidade de encontrarem o caminho para as suas vidas, para o seu trabalho, para a sua

profissão". O autarca reportou-se ao "momento complicado" que o país atravessa. "As expetativas

obrigam-nos a recorrer a tudo, sempre na esperança de encontrar um meio de subsistência, uma

forma de pôr em prática os nossos conhecimentos. Temos de nos adaptar ao que nos é oferecido, num

paradigma completamente diferente do que foi a realidade até aos dias de hoje", considerou o edil.

 

 Referindo o Algarve como "a região do país que mais está a ser penalizada com esta situação, depois

de ter sido a região do país que mais proveitos trouxe", o autarca acredita que a situação poderá

reverter-se caso haja uma aposta na criatividade. "Esta é uma região muito dependente do turismo e

da construção civil e esta quebra teve resultados dramáticos para todos nós. Hoje, cada vez mais, é

necessário haver especialização. Não temos condições para competir com os outros destinos turísticos,

particularmente da Europa. Há nicho de mercado, com imaginação e criatividade, e também
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aproveitando aquilo que nos é favorável, temos possibilidades de retomar o nosso caminho de

desenvolvimento e também do emprego", frisou.

 

 Já Carlos Baía, delegado regional do Instituto do Emprego e Formação Profissional, falou do

desemprego como "um problema nacional, com contornos acentuados na região". "Os serviços

públicos de emprego estão motivados para procurar resolver, dentro dos mecanismos e dos

instrumentos que existem, o problema de quem os procura. Mas o apoio de todos nunca será demais",

considerou.

 

 Perante o aumento dos números do desemprego, este responsável regional enalteceu a

disponibilidade de todos os que se encontram nesta situação e que, "através dos seus próprios meios,

querem alterar a sua situação e criar o seu próprio emprego, o que é um ponto de partida".

 

 Relativamente ao empreendedorismo, Carlos Baía falou da necessidade de existirem módulos de

empreendedorismo, no âmbito das escolas. E nesse contexto, apontou para o Programa Estratégico

para o Empreendedorismo e para a Inovação, cujos objetivos passam por estimular a cultura

empreendedora no ensino, criar e reforçar as redes de partilhas de experiências e reforçar a ligação

entre empresas e universidades.

 

 Por último, o delegado regional descreveu o conceito de "empreendedor" como "a pessoa que tem

habilidade de ver e de avaliar oportunidades de negócio, encontrar os recursos para os pôr em prática,

iniciar a ação apropriada para assegurar o seu sucesso, avaliar os riscos".

 

 Seguiu-se uma intervenção do vereador Aníbal Moreno, principal promotor da iniciativa, que deixou

alguns alertas aos presentes que pretendem criar o seu próprio negócio. "É bom sonhar, mas com os

pés assentes no chão. Ser empresário é ter atitude, é ter ideias inovadoras. É necessário conseguir

reunir os recursos necessários e estar disponível para enfrentar os riscos. É trabalhar muito e muito

mais do que se espera e assumir muito mais responsabilidade do que hoje se pensa. Ter sucesso

significa inovar e estar à frente da concorrência. É importante também parcerias com os colaboradores

e alianças com os concorrentes", disse este responsável municipal.

 

 Perante um mundo globalizado, Aníbal Moreno adiantou que hoje é necessário ser ainda "mais

criativo".

 

 Numa palavra final de incentivo aos participantes, este vereador deixou o exemplo de Sandra Correia,

40 anos, de S. Brás de Alportel, considerada Empresária da Europa 2011, prémio atribuído pelo

Parlamento Europeu e Conselho Europeu das Mulheres Empresárias

 

 Na parte dos painéis propriamente ditos, a sessão iniciou com a intervenção de Vítor Madeira, do

Instituto de Emprego e Formação Profissional, que apresentou os programas de apoio existentes para
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estimular o empreendedorismo e a criação de empresas, concedidos por aquele Instituto, destacando

ainda a possibilidade dos interessados se poderem candidatar a ocupar instalações no Ninho de

Empresa de Loulé (CACE).

 

 Laura Soares, representando a Associação Nacional de Direito ao Crédito, entidade com a qual o

Município de Loulé assinou um protocolo de colaboração, referiu-se às condições de acesso ao

Microcrédito Social.

 

 Seguiu-se a apresentação de João Carlos Monteiro, do Banco Millennium BCP e especialista em

Microcrédito. O orador incentivou os presentes a utilizarem as condições daquela entidade bancária e

apresentou um vídeo com vários exemplos de microempresários que conseguiram ter sucesso nos

seus projetos empresariais, recorrendo a este tipo de empréstimo.

 

 Por último, Carlos Vieira, docente da Universidade do Algarve, efetuou uma intervenção sobre a

atitude empreendedora, cativando a audiência e conseguindo transmitir uma forte mensagem de

esperança, entusiasmo e motivação para que atinjam os objetivos que pretendem alcançar. Este foi,

de resto, um final de sessão em alta.
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«Querer» é o primeiro catálogo de atividades do Projeto Querença | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/01/2012

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=13331

 

Por Sul Informação 20 de Janeiro de 2012 Comentar

 

 Agricultura, Desenvolvimento Rural, Ecoturismo, Livros, Natureza, Projeto Querença

 

 &nbsp

 

 O Projeto Querença acaba de apresentar o seu primeiro, relativo a janeiro e fevereiro, sob o lema

Querer.

 

 O catálogo, que está disponível online e pode ser "folheado" com calma pelos interessados, apresenta

as propostas do Projeto Querença na área dos Cursos e Workshops, Natureza e Cultura.

 

 No que diz respeito aos Cursos e Workshops, as propostas passam pela oficina de trabalho sobre

Compostagem Doméstica, com Cátia Guerreiro, marcado para sábado, dia 21, das 15 às 18 horas,

pelo curso de observação e identificação de cogumelos silvestres, que vai decorrer nos dias 28 e 29 de

janeiro, sob orientação de Norberto Santos.

 

 Haverá ainda um curso de Ferramentas Livres para a nova Cartografia Digital, por Nuno Loureiro (18

e 19 de fevereiro), bem como um workshop sobre Agricultura Biológica com António Rosa (25 de

fevereiro).

 

 Quanto à Natureza, além da caminhada entre Querença e Barranco do Velho, que teve lugar no

passado sábado, dia 14, haverá ainda a caminhada de regresso, Barranco do Velho-Querença, que,

por causa da chuva, foi adiada para o próximo domingo, dia 22. O ponto de encontro será às 8h30 na

Fundação Manuel Viegas Guerreiro em Querença. No fim da caminhada, os participantes terão a

oportunidade de visitar a Festa das Chouriças em Querença. Os interessados devem inscrever-se para

o e-mail ecoturismo@projectoquerenca.com.

 

 Para 12 de fevereiro, está marcado um Dia Ativo em Querença, que inclui passeios de BTT e

caminhadas, mas também algumas surpresas.
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 O catálogo de atividades apresenta ainda propostas na área da Cultura. Assim, a primeira atividade

será o concerto do XVII aniversário do Ensemble de Flautas do Centro de Expressão Artística da

Câmara de Loulé, marcaado para dia 28 de janeiro, na Igreja Matriz, com entrada livre.

 

 A 11 de fevereiro, será a vez da apresentação do livro Portugal a Pé, pelo seu autor, o jornalista Nuno

Ferreira, que, durante mais de um ano, calcorreou o país de uma ponta a outra, de Sagres ao Minho.

 

 O professor da Universidade do Algarve António Covas, responsável máximo pelo Projeto Querença,

por seu lado, apresentará no dia 29 de fevereiro o seu livro A Europa Federal e a Quarta República

Portuguesa.

 

 As informações detalhadas sobre cada uma destas atividades - datas, horas, preços, programas,

inscrições - podem ser consultadas no catálogo Querer.
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ESTUDANTES DE VISEU REVITALIZAM «TERRAS DO DEMO»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/01/2012

Meio: Canal Superior Online - Canal

Superior Informação Online

URL: http://informacao.canalsuperior.pt/noticia/12636

 

Os estudantes da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viseu vão arrancar um projeto de

revitalização das Terras do Demo, zona que envolve Viseu e terras próximas. O objetivo é mostrar que

se pode fazer boas coisas, sem grandes gastos.

 

 Quando decidiram dar início ao projeto, os estudantes da Escola Superior Agrária de Viseu (ESAV) e o

professor Paulo Barracosa tinham como modelo o projeto da Universidade do Algarve em Querença,

onde há estudantes a revitalizar a aldeia há cerca de quatro meses. No entanto, há alguns aspetos

que os separam.

 

 No caso do projeto de Viseu, os alunos não têm que fazer as malas e rumar a outra cidade. Para já,

vão levar a cabo três ações nas Terras do Demo, ou seja, Viseu, Vila Nova de Paiva, Sernancelhe,

Moimenta e Sátão.

 

 A primeira, a 25 de janeiro, na Casa da Ínsua, passa pela criação de um jardim temático relacionado

com o queijo Serra da Estrela pelos estudantes de Ecologia e Paisagismo. A segunda iniciativa, na

primeira quinzena de março, vai levar alguns estudantes ao Parque Botânico de Vila Nova de Paiva.

 

 A terceira ação, e última, decorre em abril, e vai colocar 20 alunos em empresas de referência do

mundo rural, para assumirem o papel de CEO por um dia. Em Maio, apresentam os resultados da

experiência publicamente. Nesta altura, Paulo Barracosa, professor responsável pelo projeto, acredita

que mais alunos, de outras áreas, poderão participar.

 

 No final de todas estas ações, a intenção é integrar os estudantes em algumas das Terras do Demo,

contribuindo para aumentar a rede de projetos semelhantes ao de Querença. O objetivo é mostrar que

é possível trabalhar com as potencialidades destas localidades, é possível fazer diferente e fazer bem,

explica o coordenador do projeto.

 

 O CEO como limite, e um Território para Criar Valor será hoje apresentado às autarquias, empresas,

fundações e associações da zona de Viseu.
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Ponto final no ´Allgarve´
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/01/2012

Meio: Ambitur.pt

URL: http://www.ambitur.pt/site/print_news.asp?news=25488

 

Chegou ao fim o programa Allgarve, o programa de animação turística da região algarvia que contou

com cinco edições nos últimos anos. Apesar de estar previsto uma apresentação de um estudo orçado

em 42 mil euros  no final deste mês , que pretende revelar os impactos do programa, promovido pela

Universidade do Algarve a pedido do Turismo do Algarve, a secretária de Estado do Turismo, Cecília

Meireles, considera que esta "não foi a forma mais correcta de promoção da região".

 

Na FITUR, feira de Turismo que se realiza em Madrid, até ao dia 22 de Janeiro, a responsável, em

declarações aos jornalistas, adiantou ainda que: "Em alguns casos confundimos animação com

promoção externa de Portugal".

Quanto à região em si, a secretária de Estado indica que "estamos a avaliar o produto Algarve".

 

 Por Pedro Chenrim,

 Em Madrid, a convite da Fitur 2012.
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Órgãos Sociais da AAUALG tomaram posse
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/01/2012

Meio: Avezinha.com

URL: http://www.jornalavezinha.com/noticia.asp?idEdicao=264&id=13180&idSeccao=2375&A
ction=noticia

 

Associação Académica da Universidade do Algarve

 

 A Tomada de Posse dos Órgãos Sociais da AAUALG (Associação Académica da Universidade do

Algarve) decorreu no passado dia 4 de Janeiro - pelas 18h no Auditório Vermelho da Faculdade de

Economia (Campus de Gambelas), contando com uma sala cheia de alunos, corpos dirigentes da

Universidade do Algarve, entidades de Faro e região, bem como parceiros e fornecedores da AAUALG.

 

 Na Oficial de Tomada de Posse dos diversos órgãos usaram da palavra para além do novo Presidente

da Mesa da Assembleia Magna, o Presidente da Câmara Municipal de Faro, o Adjunto do Secretário de

Estado do Desporto e da Juventude, o Presidente Cessante da AAUALG, o Administrador da AAUALG e

o Novo Presidente da AAUALG.

 

 Recorde-se que as eleições para os Órgãos da AAUALG se realizaram no passado dia 29 de

Novembro, destacando-se a votação em apenas um dia de mais de 1200 alunos da Universidade do

Algarve, apesar de todas as listas a sufrágio serem únicas para cada órgão.
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Fernando Severino é o novo Diretor
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/01/2012

Meio: Avezinha.com

URL: http://www.jornalavezinha.com/noticia.asp?idEdicao=264&id=13179&idSeccao=2375&A
ction=noticia

 

Diretor Regional de Agricultura e Pescas

 

 Por despacho ministerial, foi nomeada a nova Direcção deste organismo, sendo Diretor Regional o

Eng. Fernando Severino e o Dr. Ezequiel Pinho, Diretor Regional Adjunto.

 

 Fernando Manuel Neto Severino, licenciado em agronomia, pertence ao quadro de pessoal da

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, exerceu funções no Projecto de Cooperação

Luso-Alemã, na União das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo do Algarve, no Instituto Financeiro de

Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas (IFADAP). Foi também assistente convidado (1998-

2002) na Faculdade de Engenharia dos Recursos Naturais da Universidade do Algarve. De 2002 a

2005, assumiu funções de Subdiretor Regional de Agricultura do Algarve.

 

 Ezequiel Almeida Pinho, mestrado em economia agrária, pertence ao quadro de pessoal da Direcção

Regional de Agricultura e Pescas do Algarve onde desenvolveu grande parte da sua actividade

profissional, tendo exercido funções como Director de Serviços. Tem vasta experiência em projectos

em países em desenvolvimento, nomeadamente, Angola, Moçambique e S. Tomé e Príncipe.
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"Juntas pela Mudança!" lista B da candidatura
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/01/2012

Meio: Avezinha.com

URL: http://www.jornalavezinha.com/noticia.asp?idEdicao=264&id=13181&idSeccao=2375&A
ction=noticia

 

Mulheres Socialistas do Algarve

 

 A candidatura, "Juntas pela Mudança!", promoveu há dias, no Auditório Municipal de Faro, uma mesa

redonda sob o tema "Que Mudança para o Algarve?". A iniciativa contou com a participação de Adriana

Nogueira (Professora Doutora da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do

Algarve), Luís Ferrinho (Empresário - Visual Forma), Elisabete Rodrigues (Jornalista do Sul

Informação) e António Fragoso (Professor Doutor da Escola Superior de Educação da Universidade do

Algarve).

 

 Questões como a definição do Ser Político, o papel da Universidade na promoção do sentido crítico, o

pensar global, as potencialidades do Algarve ao nível daquilo que podemos oferecer para fora, o

Ensino Superior como o motor para a mudança e a mudança de mentalidades formam amplamente

debatidas nesta mesa redonda.

 

 De acordo com Ana Passos, candidata a presidente pela candidatura, "O que aqui se fez foi expandir e

despertar consciências para a sociedade Algarvia e para o Algarve. A discussão foi tão profícua que

ficámos com mais três ou quatro temas, em carteira, para futuros encontros."
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Texto: josé manuel oliveira

Departamento Federativo das Mulheres
Socialistas do Algarve estava adormecido
Eleita nova presidente do Departamento da Federação das Mu-
lheres Socialistas do Algarve, tendo a lista B por si liderada para 
este órgão obtido 60,38 por cento dos votos nas eleições realiza-
das no passado sábado, enquanto a da sua opositora, Esmeralda 
Ramires, congregou 39,62 por cento, Ana Passos promete ago-
ra uma outra dinâmica nesta estrutura, com recurso às redes 
sociais, considera-se «uma pessoa de consensos, não me coloco 
em bicos dos pés, não sou impulsa» e garante que «nunca mar-
ginalizarei quem quer que seja». Nesta entrevista concedida ao 
«barlavento”, na sede do PS, em Faro, pouco depois da conta-
gem dos votos, preferiu «ignorar» as críticas que a sua anteces-
sora, Aldemira Pinho, lhe dirigiu neste jornal no dia 08 de De-
zembro de 2011, ao apontar falta de empenho e entender que 
Ana Passos nunca se distinguiu entre as mulheres socialistas 
do Algarve. «Não fiquei surpreendida. Mas prefiro ignorar. Não 
lhe levo a mal», observa a líder daquela estrutura, chamando 

acima de tudo a atenção para o início de um novo ciclo, ao qual 
«todos serão bem-vindos», numa altura que «quero unir o parti-
do». O tom harmonioso, a abertura e o diálogo que procura no 
PS não impedem, no entanto, Ana Passos de deixar vários reca-
dos à anterior presidente: «os tempos foram mudando e penso 
que aquela estrutura acabou por se fechar um pouco sobre si 
mesma talvez devido ao desgaste do poder».
   Por outro lado, destaca o papel do deputado Miguel Freitas 
na liderança do PS/Algarve por ter conseguido «imprimir uma 
boa dinâmica na Federação», e embora pretenda pensar ape-
nas numa questão de cada vez, diz que «gostaria de ver mulhe-
res socialistas em todas as Câmaras». Faro até poderia tornar-se 
numa cidade «mais humanizada» com uma mulher a ocupar o 
lugar do social-democrata Macário Correia, na presidência. Po-
rém, Ana Passos descarta, pelo menos para já, liderar um pro-
jeto autárquico

barlavento – «Juntas pela Mu-
dança» foi o lema da sua cam-
panha. Afinal, o que vai mu-
dar a partir de agora consigo na 
presidência do Departamento 
da Federação das Mulheres So-
cialistas do Algarve?
Ana Passos – Vamos implemen-
tar já as nossas propostas com 
abertura à sociedade civil e a mo-
dernização do Departamento, 
através da utilização da Internet 
e das redes sociais para passar-
mos a nossa mensagem. Quere-
mos criar o mais breve possível 
a rede regional de mulheres au-
tarcas com o objetivo de permitir 
às autarquias contar com experi-
ência e boas práticas. Por outro 
lado, apostamos em ações de for-
mação de novos quadros, mulhe-
res e homens, tendo em vista as 
próximas eleições autárquicas a 
realizar em 2013. Não vamos exi-
gir quotas porque já as temos. Es-
tamos a aguardar com expectati-
va a nova proposta de estatutos 
do PS, em Março. Constatei du-
rante esta campanha para a pre-
sidência do Departamento das 
Mulheres Socialistas do Algar-
ve que temos novas militantes e 
simpatizantes do partido. Apesar 
do período difícil que o país atra-
vessa, quiseram juntar-se a nós e 
estão muito motivadas. Temos 
quase mil militantes.
b.  – Ficou surpreendida com 
a sua vitória e o resultado al-
cançado nesta eleição por uma 
diferença de 42 votos sobre a 
outra lista, liderada por Esme-
ralda Ramires?
A.P. – Fiquei surpreendida. Não 
sou uma pessoa muito otimista, 
mas senti que poderia vencer es-
tas eleições na sequência do tra-
balho realizado durante a campa-
nha na qual apostei num porta a 
porta, como se costuma dizer, ao 
falar com as pessoas em todos os 
concelhos do Algarve.
b. - O que sentiu nesses con-
tactos?
A.P. – Senti uma boa recetivida-
de da parte das pessoas, gostaram 
do projeto que lhes apresentei e 

recebi bons contributos.  E essa 
situação foi muito interessante 
e reconfortante. De resto, esses 
contactos acabaram por me dei-
xar otimista, tendo-me transmi-
tido a ideia de que teríamos uma 
boa hipótese de ganhar as elei-
ções. A nossa equipa é forte, le-
vámos a efeito um trabalho mui-
to positivo e conseguimos passar 
a mensagem, utilizando as novas 
tecnologias como a Internet e a 
rede social «Facebook». O evento 
que realizámos com individuali-
dades regionais, para o qual con-
vidámos pessoas da sociedade al-
garvia para nos falar sobre a sua 
visão de futuro para esta região, 
revestiu-se da maior importân-
cia. As pessoas perceberam que 
estávamos, de facto, empenhadas 
em encontrar soluções.
b. - Que problemas lhe coloca-
ram ao longo da campanha nos 
vários concelhos? Afinal, o que 
mais preocupa as mulheres no 
Algarve?
A.P. – O que mais preocupa as 
mulheres é o desemprego, a edu-
cação e o futuro dos filhos. Es-
ses são os temas dominantes nes-
ta altura. No Algarve, existem 
cerca de 40 mil desempregados, 
sendo mais de metade mulheres. 
Tive oportunidade de falar com 
mulheres que trabalham nos sec-
tores da hotelaria e da restaura-
ção, na agricultura e em institui-
ções de solidariedade social, bem 
como com professoras. Foi uma 
ampla abrangência. A principal 
preocupação das mulheres resi-
de na falta de esperança em re-
lação ao futuro e, volto a frisar, 
a forma como educar dos filhos, 
mais concretamente o receio de 
não lhes conseguir dar a forma-
ção que elas próprias alcança-
ram. Preocupa-as, por exemplo, 
não terem dinheiro para pagar 
as propinas da universidade e su-
portar outros encargos com os 
estudos.
b. - Qual foi o concelho onde 
sentiu mais preocupações?
A.P. – Foi na cidade de Quartei-
ra, no concelho de Loulé, onde 

me expressaram mais preocupa-
ções ao nível do desemprego de-
vido à questão da sazonalidade 
na hotelaria e ao facto de o pe-
ríodo de trabalho estar cada vez 
mais encurtado. As mulheres são 
facilmente dispensáveis nas em-
presas de trabalho temporário, 
já não existem aqueles contratos 
mais extensos. O trabalho exis-
tente é sobretudo precário.
b. - Como é que a estrutura re-
gional das mulheres socialistas 
espera contrariar essa situa-
ção? Vai apresentar propostas?
A.P. – Tencionamos avançar 
com propostas políticas ao nível 
do Algarve. Para já, vamos vol-
tar a auscultar com mais cuida-
do as mulheres, depois de termos 
levado a efeito um trabalho nes-
se sentido durante esta campa-
nha. De resto, na mesa redonda, 
evento realizado nessa altura, já 
recolhemos alguns contributos, 
várias sugestões, estratégias, no 
sentido de tentar promover a in-
clusão dessas mulheres no mun-
do do trabalho. Por outro lado, 
pensamos contactar várias en-
tidades regionais para perceber 
como poderemos articular esse 
nosso trabalho. Vamos pôr a fun-
cionar o Conselho Consultivo 
aberto à sociedade civil para jun-
tos adotarmos estratégias.
b. - Que entidades tenciona 
contactar para tentar resolver 
ou, pelo menos, minorar o pro-
blema do desemprego ao nível 
das mulheres no Algarve?
A.P. – Para já, há o Instituto do 
Emprego e Formação Profissio-
nal. Por outro lado, vamos con-
tactar empresas, bem como os 
empresários que integraram a 
Mesa Redonda durante a campa-
nha para ouvir conselhos sobre 
boas práticas e tudo o que têm 
para nos dizer. Será já um come-
ço para o trabalho que pretende-
mos efetuar.
b. - Destacou Quarteira como o 
local onde escutou mais preo-
cupações por parte das mulhe-
res. Além do desemprego, o que 
lhe transmitiram? 

A.P. – Falaram-me também so-
bre a nova lei das rendas. As pes-
soas estão preocupadas com os 
aumentos, receando não ter di-
nheiro para pagar as rendas das 
casas onde vivem, agora que estão 
no desemprego. Por outro lado, 
abordaram também um pouco a 
questão da segurança, nomeada-
mente situações de vandalismo, 
vidros de janelas partidos. A ge-
neralidade dos problemas exis-
tentes em Quarteira acabou por 
me tocar de forma especial.
b. - Viu pessoas com lágrimas 
nos olhos em sinal de desespe-
ro?
A.P. – Vi pessoas que me mos-
traram as mãos sem anéis por te-
rem vendido ouro para poderem 
comer e pagar outras despesas. 
Uma mulher que trabalha a re-
cibos verdes numa empresa de 
compra e venda de casas, sector 
com imensas dificuldades no Al-
garve, até me contou que já tinha 
passado fome e ido parar ao hos-
pital com fraqueza.
b. - Como reagiu quando essa 
mulher lhe disse que já tinha 
passado fome?
A.P. – Manifestei a minha so-
lidariedade, mas não lhe disse 
o que iria fazer. Depois, fui fa-
lar com alguém que poderia aju-
dá-la pelo menos a ter um Natal 
um pouco melhor. Consegui jun-
to da Câmara Municipal de Lou-
lé que lhe entregassem um Cabaz 
de Natal. O facto de eu própria 
estar desempregada permitiu 
que essa mulher tivesse manifes-
tado uma maior abertura para co-
migo, desabafando sobre os pro-
blemas da sua vida.
b. - E a partir de agora, tendo 
em conta também a experien-
cia resultante desse contactos,  
como vai ser a sua ação na qua-
lidade de líder do Departamen-
to das Mulheres Socialistas do 
Algarve?
A.P. – Vou recorrer às novas tec-
nologias para passar a mensa-
gem.
b. - Isso significa que a sua an-
tecessora, Aldemira Pinho, não 

passou a mensagem às mulhe-
res do seu partido? Que balan-
ço faz do trabalho efetuado?
A.P. – Tenho imenso respeito 
pela doutora Aldemira Pinho, 
minha camarada que foi depu-
tada à Assembleia da Repúbli-
ca. Reconheço-lhe muitas quali-
dades. Ela liderou durante oito 
anos o Departamento das Mu-
lheres Socialistas no Algarve, 
mas os tempos foram mudando 
e penso que aquela estrutura aca-
bou por se fechar um pouco so-
bre si mesma talvez devido ao 
desgaste do poder. Não sei mui-
to bem o que se passou. Só sei 
que se ouvia pouco falar no De-
partamento, mesmo internamen-
te. Então, a nível externo nada se 
ouvia.
b. - Nas reuniões, o que dizia a 
então líder, Aldemira Pinho?
A.P. – Fiz parte do Departamen-
to inicialmente, mas participei 
em poucas reuniões. Já na fase fi-
nal do mandato, não integrava a 
estrutura.
b. - Em entrevista publica-
da no Jornal «Barlavento», a 
08/12/2011, Aldemira Pinho, 
então já demissionária da pre-
sidência daquele órgão, consi-
derou a sua candidatura como 
uma «completa surpresa», 
acrescentando que «ao longo 
de todos estes anos no Depar-
tamento Federativo das Mulhe-
res Socialistas do Algarve, ou 
seja desde 2003 até agora, nun-
ca verifiquei da parte dela (Ana 
Passos) grande empenho nem 
identificação com estas cau-
sas e respetivas atividades, ten-
do-a visto a participar em pou-
cas reuniões. Nessas alturas, 
mostrou-se sempre em conso-
nância com o que era discuti-
do e não teve grande interven-
ção. Nunca se distinguiu entre 
as mulheres socialistas do Al-
garve». Como reage a estas crí-
ticas?
A.P. – É a opinião dela. Quem 
me conhece no partido, sabe que 
sou uma pessoa de consensos. 
Não me coloco em bicos dos pés, 

não sou impulsiva. Gosto mui-
to de seguir a via do diálogo e do 
consenso, trabalhando em con-
junto. E acima de tudo, procu-
ro soluções. Talvez porque não 
reajo impulsivamente, ela ache 
que eu não me tenha distingui-
do. Contudo, a minha capaci-
dade de trabalho é largamente 
reconhecida pelos meus camara-
das, quer homens quer mulheres. 
Mesmo fora do PS, essa capaci-
dade de trabalho é-me reconhe-
cida. Ora, perante esta situação, 
parece-me que me distingo bas-
tante no partido (risos com al-
guma ironia à mistura). Fiz par-
te do Secretariado da Federação 
e nestes últimos três anos esti-
ve sempre envolvida nas campa-
nhas eleitorais. Fiz trabalho po-
lítico no terreno, de preparação. 
Estive na linha de trás. Mas esse 
trabalho é-me reconhecido. Esti-
ve ligada à última Universidade 
Meridional como diretora. Tam-
bém aí houve o reconhecimento 
do meu trabalho. Se isso não é 
distinguir-me… (novamente ri-
sos irónicos)
b. - As declarações contra si por 
parte de Aldemira Pinho sur-
preenderam-na?
A.P. (após alguma hesitação com 
silêncio pelo meio) – Não fiquei 
surpreendida. Mas prefiro igno-
rar. Não lhe levo a mal.
b. - Sente a ex-líder das Mulhe-
res Socialistas do Algarve de 
alguma forma ultrapassada pe-
los novos tempos na política?
A.P. – Não. Ela não está ultra-
passada. Tem todo o valor e acho 
muito bem quando diz que o par-
tido precisa de novos e velhos. E 
precisa muito, digo eu. Então ao 
nível da juventude, necessitamos 
de trazer muita gente. E preci-
samos também das pessoas com 
mais experiência política. Ou 
seja, necessitamos de todos. Nun-
ca marginalizarei quem quer que 
seja. Mesmo quem discorde das 
minhas posições. Vamos iniciar 
um novo ciclo e todos serão bem-
vindos. Quero unir o partido. No 
momento eleitoral, acabou-se a Página 193
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vai colaborar. De resto, sempre 
nos demos bem. E assim espero 
continuar, tal como com a douto-
ra Aldemira Pinho. O meu espíri-
to é unir as mulheres do PS.
b. - Qual é a sua opinião sobre a 
presidente nacional das Mulhe-
res Socialistas?
A.P. – Foi apoiante da líder na-
cional e faço parte do seu Secreta-
riado. Sou secretária nacional.
b. - O que a levou a apoiá-la?
A.P. – Apoiei a doutora Catarina 
Marcelino por ser diferente. Esta 
dinâmica que implementámos na 
nossa candidatura é a mesma do 
Departamento Nacional. E eu fui 
beber muito a essa dinâmica da 
líder nacional, indo ao encontro 
das pessoas, falando com elas no 
denominado contacto de porta a 
porta e utilizando as novas ferra-
mentas para divulgação da men-
sagem a nível informático.
b. -  Pode concluir-se que o De-
partamento da Federação das 
Mulheres Socialistas do Algar-
ve estava um pouco adormeci-
do?
A.P.  – Estava adormecido, esta-
va. E é altura de espevitar as pes-
soas. O PS precisa disso.
b. - Agora consigo na presidên-
cia, até onde poderá chegar? 
Existem condições para uma 
mulher liderar a Federação do 
PS/Algarve, num ano em que 
haverá eleições para este orga-
nismo, presidido pelo deputa-
do Miguel Freitas, que já não se 
poderá recandidatar?
A.P. – Acho melhor abordar uma 
questão de cada vez. Ainda é pre-
maturo falar sobre essa situação. 
Temos homens e mulheres que 
podem desempenhar cargos. De-
pois, que avance o melhor.
b. - Que balanço faz deste man-
dato de Miguel Freitas como lí-
der da Federação socialista do 
Algarve?
A.P. – Tem desempenhado um 
bom trabalho. O Miguel conse-
guiu imprimir uma boa dinâmica 
na Federação. Seguiu a Universi-
dade Meridional, o estado da re-
gião, as rotas pelo Algarve, a con-
quista de 50 por cento de homens 

e 50 por cento de mulheres nas 
listas. São só bons exemplos da 
liderança de Miguel Freitas, que 
tem sido bastante ativo.
b. - E como avalia o trabalho 
dele como deputado na Assem-
bleia da República, bem como o 
de João Soares?
A.P. – Estão a fazer um bom tra-
balho.
b. - O que destaca?
A.P. - O Miguel Freitas efetuou 
recentemente um trabalho sobre 
o sobreiro. Destaco igualmente 
um outro projeto sobre alimen-
tos aos mais carenciados por ele 
desenvolvido. E o nosso deputa-
do João Soares também está asso-
ciado a essas propostas.
b. - Há socialistas que não gos-
tam muito da ação de João Soa-
res, após ter liderado a lista de 
candidatos a deputados do PS 
pelo Algarve, onde dizem que 
pouco o veem…
A.P. (hesitante) – A questão da 
quota nacional nas regiões é já de 
há longa data e acontece por todo 
o país. O nosso secretário-geral 
na altura, José Sócrates, tomou 
aquela opção. Nada tenho con-
tra o doutor João Soares. Dou-me 
muito bem com ele.
b. - Já referiu que quer pensar 
apenas numa questão de cada. 
Mas admite que o cargo de lí-
der das Mulheres Socialistas do 
Algarve poderá servir de tram-
polim para um projeto autár-
quico?
A.P. – Não estou a fazer planos a 
esse nível.
b. - Gostaria de ver mulheres 
socialistas e encabeçarem lis-
tas candidatas às autarquias da 
região?
A.P. – Teremos certamente mu-
lheres nessa situação. Há muitas 
com capacidade politica.
b. - Em que concelhos do Al-
garve poderão vir a liderar lis-
tas do PS?
A.P. – Gostaria de ver mulheres 
socialistas em todas as câmaras. 
Mas esse é um processo que de-
pende de muitos fatores. Não é 
por ser mulher ou homem, que 
deverá liderar as listas. A melhor 

pessoa é que deverá assumir esse 
papel.
b. - É possível uma mulher 
como candidata à presidência 
da Câmara Municipal de Faro, 
por exemplo?
A.P. – Se surgir… vamos ver. 
Ainda não temos nomes em cima 
da mesa. Mas será bom para a de-
mocracia se surgir mais do que 
um nome. De homens e mulhe-
res tanto faz.
b. - O que poderia mudar em 
Faro, depois do social-demo-
crata Macário Correia, com 
uma mulher na presidência da 
câmara municipal?
A.P. – Faro poderia tornar-se tal-
vez uma cidade mais humaniza-
da. Quando andava com os meus 
filhos nos carrinhos de bebé e 
tentava deslocar-me desde a zona 
da Atalaia, onde vivo, até à doca 
de Faro, procurava fazer esse per-
curso sempre pelo passeio e pelas 
passadeiras, mas acabava por me 
meter na estrada, colocando em 
risco a vida das crianças e a mi-
nha. Com esses aspetos, pequenas 
mudanças, que até nem devem 
custar muito dinheiro, seria pos-
sível conseguir atravessar a cida-
de a pé pelos passeios e pelas pas-
sadeiras, em segurança.
b. - De que mais e menos gosta 
hoje em Faro?
A.P. – Do que menos gosto em 
Faro ainda é do passeio ribeiri-
nho, a zona da Horta da Areia, 
por continuar degradada, com a 
linha de caminho-de-ferro pelo 
meio. As pessoas estão separadas 
daquela zona da cidade, o que é 
muito importante.
b. - E o que destaca pela posi-
tiva?
A.P. – É tão difícil de escolher… 
Mas poderei destacar o facto de 
Faro já estar com muitas inicia-
tivas culturais, o Teatro Munici-
pal. A parte cultural é o mais re-
levante nesta cidade. Por outro 
lado, também acho muito im-
portantes, entre outras, as inicia-
tivas levadas a efeito na «Baixa» 
de Faro pela Junta de Freguesia 
durante o Verão para quem vai 
passear. 

«Não, não está nos meus planos 
tornar-me profissional da política»
Com 44 anos, natural de Faro, casada e mãe 
de dois filhos (Isabel, de 13 anos, e Bernar-
do, de seis anos), Ana Passos é licenciada em 
Biologia Marinha, a que se junta um doutora-
mento em Genética Microbiana pela Univer-
sidade de Leicester, em Inglaterra, tendo sido 
investigadora científica do Centro de Ciência 
do Mar da Universidade do Algarve. Nos úl-
timos três anos, trabalhou como adjunta da 
então Governadora Civil de Faro Isilda Go-
mes, e admite que «conhecia mal o Algarve». 
«Conhecia bem o litoral, mas conhecia mal o 
interior. E as diferenças são muitas. Há dois 
Algarves ainda muito diferentes», reconhece 
Ana Passos. Em termos profissionais atraves-
sa uma situação complicada, já que se encon-
tra desempregada há seis meses. «Trabalhar 
em ciência no Algarve, em Portugal, não é fá-
cil», nota

b. - É um drama para si estar 
no desemprego apesar do seu 
currículo académico e após ter 
sido adjunta durante três anos 
da então Governadora Civil de 
Faro Isilda Gomes?
A.P. – É. Tal como o é para qual-
quer pessoa quando tem uma 
vida muito ativa e, depois, de re-
pente fica sem emprego.
b. - Como foi esse choque?
A.P. – Continuo ativa noutro 
tipo de atividades, nomeada-
mente na política, e envolvo-me 
também em diferentes aspetos 
da sociedade. 
Tenho sempre forma de me 
manter ativa. Mas, é claro que 
sinto muito a falta de ter um tra-
balho, de uma atividade profis-
sional.
b. - Tem perspetivas de em-
prego na sua área de formação 
de biologia marinha?
A.P. – Trabalhar em ciência no 
Algarve, em Portugal, não é fá-
cil.
b. -  Já pensou lecionar na Uni-
versidade do Algarve?

A.P. – Tenho enviado o meu 
currículo para todo o lado… 
Mais é impossível.
b. - Nunca imaginou encon-
trar-se nesta situação…
A.P. – Enquanto investigadora, 
trabalhava de projeto em proje-
to e passava por momentos de 
desemprego. Mas acabava por os 
preencher, fazendo trabalho em-
bora não remunerado. Isto, bem 
como outro tipo de trabalho.  
Contudo, nunca estive assim 
durante tanto tempo na situação 
em que agora me encontro. Mas 
acredito que a situação vai mu-
dar. Estou otimista.
b. - Admite tornar-se profissio-
nal da política?
A.P. – Não, não está nos meus 
planos. Digo-lhe que o desafio 
como adjunta no Governo Civil 
de Faro foi bom, gostei imenso 
do trabalho. E pelo «feedback» 
que tenho recebido, tratou-se de 
um bom trabalho que desenvol-
vi. Não me arrependo dessa ex-
periência.
b. - Como foi trabalhar com 

Isilda Gomes?
A.P. – Foi bom, aprendi muito. 
E quando se está a aprender é 
sempre positivo.
b. - Qual o momento mais mar-
cante que destaca nessa sua 
experiência como adjunta da 
então Governadora Civil de 
Faro?
A.P. – O momento mais mar-
cante?... Ohhh, é difícil agora 
dizê-lo. Tive tantos momentos 
bons (risos). O conhecimento 
da região do Algarve foi o aspe-
to mais positivo.
b. - O que realça a esse nível? 
Não me diga que não conhecia 
o Algarve…
A.P. – Conhecia mal. Conhecia 
bem o litoral, mas conhecia mal 
o interior. E as diferenças são 
muitas.
b. - O interior do Algarve ainda 
está muito atrasado em termos 
de desenvolvimento regional, 
como se diz?
A.P. – Não diria atrasado. O in-
terior é diferente, as pessoas são 
diferentes. Há dois Algarves 

ainda muito diferentes.
b. - E agora, na nova função 
como presidente do Departa-
mento da Federação das Mu-
lheres Socialistas do Algarve, 
como vai ser? Acha que, por 
exemplo, a sua vida familiar 
poderá ser afetada?
A.P. – Não. A minha vida vai ser 
igual. Quando estive no Gover-
no Civil, a minha vida também 
foi muito ativa.
b. - Sente o apoio familiar?
A.P. – Sim.
b. - Regressar a casa a altas ho-
ras da madrugada após reuni-
ões poderá ser complicado?
A.P. – Não, porque já tenho uma 
atividade política intensa e a mi-
nha família já sabe como são as 
reuniões. Mas é claro que depois 
terei de a compensar.
b. - Reservou algum dia para a 
família?
A.P. – Ainda não, mas é hábito 
dedicar-me só à família ao do-
mingo. Porém, se houver algum 
evento, terei de participar nessa 
atividade.

lista A e a lista B.
b. - Que mensagem gostaria de 
deixar a Esmeralda Ramires, 
que encabeçou a lista derrotada 
nestas eleições?
A.P. – Gostaria de a saudar tam-
bém pela coragem revelada. A 

campanha teria sido diferen-
te se houvesse apenas uma lista. 
Assim, com duas listas, o desa-
fio acabou por ser mais aliciante, 
mais estimulante. É positivo ter 
havido duas perspetivas, diferen-
tes, permitindo opção às militan-

tes do PS. Foi muito bom para o 
próprio partido, que acabou por 
ser falado no Algarve pelos me-
lhores motivos. A campanha elei-
toral decorreu com elevação. Só 
temos a ganhar com toda essa si-
tuação. Tenho a certeza de que ela 
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Segundo apurámos, a certi-
ficação constitui uma garan-
tia de qualidade e de que os 
stocks são protegidos. E pro-
porciona melhores preços. Se 
o mercado de frescos não se 
preocupa muito com a quali-
dade, o oposto acontece com 
a indústria conserveira, que 
procura a melhor matéria-
prima. A redução de capturas 
de pescado será um problema 
a nível nacional, podendo ge-
rar milhares de novos desem-
pregados, mas o «barlavento» 
decidiu abordar o problema 
na sua vertente regional. Não 
o fizemos somente por bair-
rismo, mas porque o Algarve 
tem condições muito especí-
ficas neste campo e as mes-
mas não estão a ser conside-
radas por quem legisla.

Para a maioria das pesso-
as, sardinha é sardinha. Con-
tudo, há diferenças várias, in-
cluindo tamanho e paladar, 
entre a sardinha que é captu-
rada no norte do País e a que 
se encontra na costa sul, mais 
precisamente entre a baía de 
Cádiz e o cabo de S. Vicente. 
As suas biomassas têm prove-
niências diferentes. As sardi-
nhas pescadas no norte pro-
vêm do Mar Cantábrico e as 
da costa sul vêm da Baía da 
Cádiz.

Segundo Jorge Vairi-
nhos, há uma lógica na pa-
ragem da pesca da sardinha, 
no norte do País,  em Mar-

ço e Abril, para evitar a cap-
tura dos juvenis e a conse-
quente dizimação dos stocks. 
Mas defende que a paragem 
no Algarve deveria ter lugar 
em Novembro e Dezembro, 
meses em que se processa a 
desova. A Barlapescas vem 
sugerindo esta prática às au-
toridades competentes, há 
4 ou 5 anos. E este armador 
explica: «Andamos a pescar 
sardinhas, quando estão ova-
das; e querem que paremos 
na época dos juvenis, quando 
estes são quase inexistentes 
na costa algarvia. Talvez de-
vido às correntes, os juvenis 
só aparecem na baía de Cádiz. 
Logo, a razão invocada não 
faz sentido».

No caso específico da Bar-
lapescas, sedeada no porto de 
Portimão, a quota permitida 
de capturas, até Maio, sofreu 
uma redução de 64%. Em nú-
meros redondos, os cerca de 
20 barcos associados pode-
rão pescar um terço do que 
capturaram em igual período 
do ano passado, ou seja, bai-
xam de 1.100 toneladas para 
400 toneladas. Esta organi-
zação patronal, embora reco-
nhecendo que a certificação é 
útil, porque tem reflexos no 
preço do pescado, começa a 
questionar-se se vale a pena 
«matar» a pesca, em prol da 
certificação. E não está sozi-
nha nesta dúvida. 

Com cerca 2 dezenas de 

Sardinha algarvia: falta de peixe 
ou monitorização deficiente?
«A sardinha portuguesa é, penso 
eu, a única espécie de peixe 
certificada na Europa ou, pelo 
menos, na Península Ibérica. 
Quem faz a avaliação da 
certificação é a Moody’s. Saiu 
um estudo do IPIMAR que 
apontava para stocks muito 
baixos para este ano e, por via 
disso, temos de reduzir as 
quantidades capturadas. Face 
a este cenário, as agências 
de rating’s suspenderam 
a certificação da sardinha». 
Assim começou Jorge Vairinhos 
da Barlapescas a sua conversa 
com o «barlavento»

barcos, todos a trabalhar no 
sistema de cerco americano, 
foram apanhados de surpre-
sa, sem tempo para se prepa-
rar e adaptar. Assim, esta co-
operativa de armadores viu-se 
obrigada a ditar regras aos só-
cios, para limitar as capturas. 
Neste momento, já foi redu-
zido o período do dia desti-
nado à pesca. Os barcos dei-
xaram de sair para o mar à 
noite. Estão a sair às cinco e 
tal da manhã e a regressar en-
tre as 9 e o meio-dia.

Jorge Vairinhos acusa o 
Instituto Nacional de Recur-
sos Biológicos (INRB) de fa-
zer apenas 1 ou 2 cruzeiros 
acústicos anuais e de modo 
apressado, não sendo os da-
dos obtidos fiáveis, na opi-
nião dos armadores. 

«Não passam de cruzeiros 
para ver a costa. É necessário 
efetuar um número muito 
maior de replicados. O últi-
mo estudo foi feito num dia, 

de Cádiz a S. Vicente. Apon-
tava para uma quantidade 
exorbitante de bogas, aqui 
no barlavento. Só que a gente 
não encontra bogas; encontra 
é sardinhas». 

Os dados a que o «barla-
vento» teve acesso mostram 
uma redução anual da mas-
sa estimada e um aumento 
das capturas, quando o opos-
to deveria acontecer, uma 
vez que Jorge Vairinhos afir-
mou que a frota é a mesma, 
o método é o mesmo, os dias 
de pesca são iguais e o esfor-
ço de pesca manteve-se. (ver 
gráfico) 

Por essa razão, a «Barla-
pescas» está na disposoção de 
fazer um acordo com a Uni-
versidade do Algarve, para 
serem efetuadas monitoriza-
ções quinzenais ou mensais. 
Cedem os barcos e suportam 
os custos do gasóleo e dos tri-
pulantes. Isto, no seu enten-
der, para se conseguir saber a 

verdadeira dimensão dos sto-
cks. «Ninguém está mais in-
teressado em proteger os sto-
cks do que nós, pois deles 
depende a nossa atividade. 
Mas a sardinha corresponde 
a 99,9% da nossa receita e, se 
não pudermos pescar, não só 
param as centenas de pesca-
dores envolvidos, como os co-
merciantes, descarregadores, 
geladores, fábricas de conser-
va, etc. Irão muitos milhares 
para o desemprego».

Quando o «barlavento» 
perguntou se não podiam 
pescar outras espécies, como 
a cavala, para colmatar par-
cialmente o problema, du-
rante a paragem, foi-nos ex-
plicado que, por culpa de 
outra decisão errada, a captu-
ra das cavalas passou de qua-
se 1.500 toneladas para as 200 
toneladas, embora abundem 
na costa (ver caixa).

O «barlavento» quis sa-
ber qual a possibilidade de o 

Algarve ter uma quota espe-
cífica, diferenciada do Norte 
do País, uma vez que os vo-
lumes de capturas são muito 
diferentes, como diferente é a 
biomassa de onde o pescado 
é retirado. Jorge Vairinhos 
não se fez rogado: «A quota 
nacional é de 55.000 tonela-
das. Se os dirigentes decidis-
sem atribuir quotas por zo-
nas, em função das diferentes 
biomassas, o Algarve não ne-
cessitava de mais de 5.500 a 
6.000 toneladas anuais para 
mexer e para funcionar. Ao 
fim e ao cabo, o Algarve só 
pede que lhe seja atribuída 
cerca de 10% da quota nacio-
nal». 

Isto, porque, devido à fal-
ta de fábrica de conservas de 
peixe no Algarve, somente 
30% das capturas se destinam 
à indústria, sendo os restan-
tes 70% destinados ao consu-
mo, ao invés do que acontece 
no Norte (ver caixa).
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Freguesia de Portimão colabora no 
preenchimento dos requerimentos 
das taxas moderadoras

Investigadores da UAlg 
origens da Ria Formosa 
Investigadores do Centro de In-
vestigação Marinha e Ambien-
tal (CIMA) da Universidade do 
Algarve iniciaram uma campa-
nha de sondagens na Ria Formo-
sa para conhecer detalhadamen-
te a estrutura de sedimentos do 
mais importante sistema lagunar 
do país. Estas sondagens, reali-
zadas em colaboração com a fir-
ma GEOALGAR, atravessarão 
na íntegra os depósitos laguna-
res, acumulados durante os últi-
mos 7/8 mil anos, sobre a super-
fície continental alagada.

Financiado pela Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia, no 
âmbito do projeto SIHER – Pro-
cessos de Preenchimento Sedi-
mentar e a Evolução Holocénica 
do Sistema Lagunar da Ria For-
mosa, estudo permitirá estabele-
cer a sequência cronológica dos 
processos que conduziram à for-
mação da laguna. Será igualmen-
te reconstruída a evolução am-
biental/climática e a história da 
ocupação antrópica no Algarve, 
que acompanharam a formação 
da Ria Formosa.

Com elevado valor socioeco-
nómico e ambiental, a Ria For-
mosa é o mais extenso sistema 
lagunar português. O SIHERa-
borda os processos físicos e ge-
ológicos, resultantes das altera-
ções climáticas naturais, durante 
a transição do último glaciar para 
interglaciar, às quais se adicio-
nam os efeitos da atividade an-
trópica.

O conhecimento que atual-
mente a comunidade científica 

tem acerca da magnitude e fre-
quência das alterações climáti-
cas e sobre o nível médio do mar 
está ainda bastante limitado aos 
resultados decorrentes da pes-
quisa empírica, baseados nas res-
postas da linha de costa às altera-
ções climáticas e do nível médio 
do mar. Com este projeto preten-
de-se estreitar esta lacuna, apre-
sentando previsões mais realistas 
da evolução costeira sob a influ-
ência de cenários impostos, re-
lativos a mecanismos forçadores 
climáticos e a alterações no for-
necimento sedimentar.

Não obstante a sua reconhe-
cida importância, o conhecimen-
to da geologia e da dinâmica pas-
sada e presente da Ria Formosa 
é ainda muito fragmentado e in-
completo. 

Este estudo, tendo também 
em conta dados validados em 
trabalhos anteriores, vai fornecer 
resultados à comunidade cientí-
fica, organizações governamen-
tais, agentes económicos e so-
ciedade em geral. Assim, vão ser 
disponibilizados dois pacotes bá-
sicos: FORGIS, um pacote car-
tográfico digital (em platafor-
ma SIG), e FORDID, um pacote 
educacional e de gestão ambien-
tal e de ordenamento do territó-
rio (em plataforma multimédia). 
Este projeto conta com a partici-
pação do Centro de Estudos da 
População, Economia e Socie-
dade da Universidade do Porto 
(CEPESE/UP) e tem um finan-
ciamento de 100 mil euros que se 
prolonga até janeiro de 2014. 
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Deputados algarvios são contra a extinção de freguesias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/01/2012

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=52137

 

Política

 

 Artur Rêgo

 

 Num debate sobre "A Reforma da Organização Territorial?? organizado pela Universidade do Algarve e

pela Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), os deputados do PSD, PS, PCP e BE eleitos pela

região defenderam que a reforma da administração local só teria a ganhar com a criação de uma

estrutura intermédia, em vez de se focar apenas na reforma dos municípios e das freguesias, e que a

regionalização é a grande ausente desta discussão.

 

 Numa mesa redonda, moderada por Manuel Carvalho, jornalista do jornal Público, só o deputado do

CDS-PP, Artur Rego, defendeu que em Portugal já existe uma estrutura intermédia, o distrito, e o que

deveria ser revisto seria o seu papel e a atribuição de competências a esta entidade para fazer a

gestão do território em conjunto com os municípios. O mesmo deputado considerou que o que se está

a discutir é "apenas um primeiro passo na proposta de reforma, não é um documento acabado??.

 

 Já a deputada Cecília Honório, do BE, referiu-se ao que designou de "forma encapotada?? que está

em marcha para travar o processo da criação de uma estrutura intermédia da administração central,

mostrando-se preocupada com o facto de esta proposta poder ser uma forma de "liquidar?? o debate

profundo em torno da regionalização.

 

 Mendes Bota, deputado do PSD, também afirmou que a regionalização é o grande ausente desta

proposta e criticou a hipótese de serem atribuídas mais competências ? s comunidades intermunicipais

porque não têm legitimidade democrática regional e os seus representantes foram eleitos localmente e

não com um programa regional. O deputado considera ainda que "esta reforma não deve ser feita

para os autarcas nem a pensar neles, mas sim para servir a população??.

 

 O deputado do PCP, Paulo Sá, criticou o Documento Verde da Reforma da Administração Local

apresentado pelo Governo, considerando que não assenta em objetivos, nem fundamenta o porquê

das alterações apresentadas. Paulo Sá referiu ainda que a fusão ou a extinção de freguesias terá
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pouco impacto orçamental (0,1% do Orçamento de Estado) e não resolverá qualquer problema. "Esta

proposta serve para abandonar o debate urgente sobre a regionalização, que é adiada há 35 anos??.

 

 Miguel Freitas, do PS, criticou o "poder desmesurado?? que o Documento confere aos presidentes de

câmara e o "intermunicipalismo?? que, na sua opinião, é um equívoco e um fiasco, porque não resolve

a escala intermédia que o País precisa. O deputado criticou ainda a intenção de serem criadas duas

grandes áreas metropolitanas ? volta de Lisboa e Porto sem se avançar ao mesmo tempo com a

regionalização no resto do país, o que irá acentuar as assimetrias.

 

 As alterações ? Lei Eleitoral, que pretendem criar executivos municipais homogéneos, com apenas

uma lista para a câmara e assembleia municipais, também estiveram em foco neste debate,

merecendo a contestação dos representantes do PSD, do PCP e do BE. Já Miguel Freitas defende que

"quem ganha as eleições deve gerir o executivo?? e a "oposição deve ficar na assembleia municipal??.

 

 No final, o reitor João Guerreiro agradeceu a presença de todos e sublinhou que o debate em curso

deveria servir para encontrar uma solução de estrutura administrativa que respondesse

satisfatoriamente ? s novas dinâmicas sociais e económicas, protagonizadas pelas famílias e pelas

empresas, tentando, desta forma, libertar as comunidades do peso excessivo que as diversas

estruturas da administração pública têm assumido.

 

 Além do reitor da UAlg e do presidente da AMAL, Macário Correia, o evento contou ainda com as

presenças de António Rosa Mendes (UAlg), que falou sobre "Os Antecedentes Históricos??, de Ana

Paula Barreira (UAlg), que abordou "O Financiamento Local??, e de João Faria (Comissão Europeia),

que se centrou na "Organização Territorial na Europa - competências, dimensão e governança??.

 

 De realçar que esta conferência sobre "A Reforma da Organização Territorial?? é a primeira do ciclo

"Conferências com Futuro??, que pretende lançar e generalizar um debate ao nível do Algarve sobre

temas de interesse regional. Terá uma periodicidade que se estima mensal, e será organizado pela

Universidade do Algarve em parceria com outras instituições, regionais e nacionais. Os assuntos a

abordar incidirão sobre problemáticas que afetam o desenvolvimento regional, estando desde já

previstos temas relacionados com a competitividade regional, a rede regional de mobilidade, as

infraestruturas relacionadas com a logística, etc. Estas Conferências traduzem uma linha de abertura

da Universidade ? região e pretendem mobilizar os decisores regionais, os empresários, os líderes de

opinião e o público em geral para a construção de uma intervenção cívica comprometida.

 

 A próxima conferência, subordinada ao tema "Competitividade Regional", já está agendada para o

mês fevereiro e conta com a colaboração da Associação Industrial Portuguesa (AIP).

 

 18 de Janeiro de 2012 | 16:51
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CARLOS ALBINO
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/01/2012

Meio: Jornal do Algarve.pt

URL: http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/01/carlos-albino-62/

 

Thursday, January 19th, 2012

 

 SMS 446

 

 Cheirou a pouco, melhor, a nada

 

 Nesta segunda-feira houve exposição de ideias ou de convicções, o que não é mesmo que debate, por

iniciativa da Universidade do Algarve e da Comunidade Intermunicipal do Algarve, sobre o Documento

Verde da Reforma da Administração Local que esquisitamente se chama verde quando deveria ser cor

de laranja com laivos azuis, mas, enfim, o extinto Kadafi deixou tradição maníaca em dar-se cor verde

aos livros. É claro que a universidade pode e deve promover debates que deixem ata sobre os grandes

temas algarvios (tem andado catedraticamente longe) e a Comunidade Intermunicipal tem

politicamente essa obrigação. O encontro de segunda-feira foi uma espécie de sessão solene com

abertura partilhada pelos protagonistas e encerramento pelos mesmos, um memorando-aperitivo a

cargo de António Rosa Mendes, um serviço de bebidas servido por Ana Paula Barreira (o financiamento

local não é coisa que tenha muito para mastigar, bebe-se), João Farias lá veio com umas coisas da

Europa como quem mete o Rossio na Betesga, e, para terminar uma mesa-redonda com os deputados

da ordem parlamentar, cada um a dizer o que já se sabe que tem para dizer. E pronto, missão

cumprida, o que cheira a pouco, para não se dizer que é pouco mais que nada. As afirmações de

Mendes Bota, sobretudo sobre a desconfiança na capacidade fiscalizadora das assembleias municipais

com elementos eleitos em lista da confiança dos presidentes de câmara, passaram, para um ou outro

jornal, Miguel Freitas fez o papel de governador civil substituto, Cecília Honório denunciou, Paulo Sá

deu a dispensável novidade de que o PCP está disponível para trabalhar "desde já" no objetivo da

regionalização, e Artur Rego, do CDS, ele que, para prova de bom comportamento nas suas hostes lá

de cima, fez o voto contra a regionalização argumentando que esta é só "para criar tachos", acabou

por dizer ali o que Jacques de la Palice não diria - que o documento verde com laivos azuis é "apenas

um primeiro passo na proposta de reforma, não é um documento definitivo". O senhor de la Palice

quando muito diria que um deputado que diz o óbvio é apenas um primeiro passo para deputado, não

é um deputado definitivo.
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 , com encenações destas, com marcações de palco destas, com atores a desempenhar papéis pré-

sabidos. e sobretudo com textos dramatúrgicos tão pouco originais como estes, o teatro não vai longe.

E já deveria ter andado muito como a universidade podia e devia fazer andar mas não tem feito, e

como a comunidade intermunicipal politicamente tinha obrigação mas parece não a sentir.

 

 : E como lá está a GNR, durante noite a vigiar os pórticos da via rápida a que se chama autoestrada

com bermas onde mal pode estacionar um carrinho de feira, quem vigia a GNR naquela estopada?

 

LP
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Antena 1

 	Meio: Antena 1 - Entrevistas Manhã 1

 	Duração: 00:07:05

 	Hora de emissão: 07:12:00 
ID: 39733469

 
19/01/2012

Tomasz Boski

 

Uma equipa do Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Algarve iniciou uma

campanha de sondagens na Ria Formosa, para conhecer detalhadamente a estrutura de sedimentos

do mais importante sistema lagunar de Portugal. Conversa com o professor Tomasz Boski, que lidera a

equipa de investigação.
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Full Professor (m/f)(19-01-12)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/01/2012

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/Emprego/Emprego-Nacional/content/Full-Professor-mf19-01-
12?viewall=true&print=true

 

Universidade do Porto

 

 Job:

 

 Full Professor

 

 Job/Fellowship Reference: Edital nº 4/2012, D.R. nº 1 de 2.1.2012-2ª série

 

 Main research field: Not available

 

 Sub research field:

 

 Job summary:

 

 Open position for one Full Professor in the disciplinary area of Physics and Astronomy in the University

of Porto

 

 Job description:

 

 PUBLIC NOTICE

 

 Full text

 

 Professor JORGE MANUEL MOREIRA GONÇALVES, Full Professor of the Faculty of Pharmacy of the

University of Porto, Vice-Rector of the University:

 

 Following the Rector Order dated 15 of November 2011, and exercising the powers delegated by

Order published in the Official Gazette, 2nd Series, no. 203, of 19 October 2010, we are currently

inviting applications based on qualifications for the position of one Full Professor in the Disciplinary

Area of Physics and Astronomy of the Faculty of Sciences of this University. The application procedure
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will remain in force for a period of fifty business days as from the date immediately following the

publication of this Notice in the Official Gazette.

 

 I - The applicable legal provisions are as follows:

 

 1. Articles 37 to 51 and 62-A, of the University Teaching Career Statute, published in Decree-Law

205/2009, of 31 August, and amended by Law 8/2010, of 13 May; Regulation on Competition for the

Recruitment of Full, Associate and Assistant Professor of the University of Porto - Order 12913/2010,

published in the Official Gazette, no. 154, of 10 August 2010.

 

 II - Eligible candidates:

 

 1. Holders of a PhD degree for more than five years, who are likewise holders of an aggregate title. If

the PhD degree has been conferred by a foreign higher education institution, it must be recognized by

a higher education institution in Portugal under Article 4 of Decree-Law no. 341/2007, published in the

Official Gazette, 1st series, no. 197, of 12 October 2007.

 

 This formality must be met by the last day to submit the application.

 

 III - The application process requires:

 

 1. Application letter in which applicants are expected to provide the following information:

 

 a) Full name;

 

 b) Parents' names;

 

 c) Number and date of identity card and issuing service;

 

 d) Date and place of birth;

 

 e) Marital status;

 

 f) Profession;

 

 g) Home address or contact address;

 

 h) Telephone or mobile phone number

 

 i) E-mail address.
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 2. Documents attesting compliance with the terms laid out in no.1 of the previous paragraph, in

particular the PhD certificate and aggregation certificate, except for the cases corresponding to the

attainment of a PhD degree or aggregate title in the University of Porto;

 

 3. Copies, in duplicate and in digital format (CD or DVD), of the following documents:

 

 a) Curriculum vitae with the relevant information for the assessment of the application, bearing in

mind the selection and seriation criteria laid down in chapter VI of this notice;

 

 b) Works mentioned in the curriculum vitae submitted, in which applicants may highlight ten works

that best represent the activity carried out.

 

 IV - The instructions for submitting the information are available in the SIGARRA U.PORTO webpage

regarding Staff Applications, at

 

 .

 

 V - The Rectory will inform the applicants whether the application has been admitted or not, based on

the applicants' compliance, or failure to comply with the provisions laid out in chapter II -1 of this

Public Notice.

 

 VI - Selection and seriation criteria of applicants

 

 In the recruitment process of Professors, the selection and ranking criteria of candidates are the

scientific merit, the teaching quality and the participation in other activities that are relevant to the

mission of the University of Porto.

 

 A. In the assessment of the scientific merit of the candidates the following parameters will be

considered (classification between 0 and 12):

 

 I.  Scientific leadership (classification between 0 and 7). This indicator rates the capacity of scientific

autonomy of the candidate proven by the creation of an autonomous scientific project, by evaluating:

 

 i. International signs of recognition of scientific leadership, shown, for instance, by invitations to

prestigious conferences, to editorial boards of scientific journals or to positions in assessment

committees.

 

 ii. Coordination of research projects with external funding provided after screening process, taking

into account the amount of the financing, the research team composition, the evaluation reports and
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the results, in scientific terms, in materialized prototypes and in terms of impact in the involving

community, through the development of practical applications and/or transference of technology.

 

 iii. Supervision of students in master's or doctorate programs, with published results recognized by

the scientific community.

 

 iv. Publication of scientific papers, namely those where the candidate is noticeably the main author,

being the candidate's job to pinpoint those he deems more relevant and make explicit his participation

in cases of joint authorship.

 

 v. Works of great merit with a strong scientific component or technologically innovative.

 

 II. Other indicators of the quality of scientific performance (classification between 0 and 5).

 

 The following items are to be considered:

 

 i.  The scientific production of the candidate in books or in indexed scientific publications (Thomson

Scientific or Scopus), measuring its number, the journal's impact and citations in publications by other

authors, pointed out by the candidate.

 

 ii. Other scientific production materialized in practical results, namely the development of prototypes

or computer applications.

 

 iii. Registered national or international patents, particularly if already in utilization state.

 

 iv. If applicable, the economic enhancement of research results, measured by the ensuing

development contracts, transference of technology, patents and spin-off corporations.

 

 B. In the assessment of the teaching quality of the candidate all pedagogically relevant and verifiable

aspects, brought up by the candidate to the attention of the jury, will be considered and especially the

following (classification between 0 and 6):

 

 i. Didactic publications in books or in indexed publications (Thomson Scientific or Scopus) and the

development of didactic material through the use of new technologies (e-learning, distance learning),

giving special consideration to the quality and originality of the material; all the didactic material must

be made available to the jury either in paper or electronic format.

 

 ii. Quality and diversity of the teaching activities of the candidate measured by objective assessment

methods, whenever possible.
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 iii. Development of new course programs, creation and coordination of new study programs and

implementations of projects with impact in the teaching/ learning process.

 

 C. In the assessment of the participation in other activities that are relevant to the mission of the

University of Porto (classification between 0 and 2) the following items, among others, will be under

consideration:

 

 i. Participation in the administration of the institutions the candidate has been affiliated with.

 

 ii. Cooperation in tasks proper to the activity of academic faculty personnel assigned by the

institutions where the candidate has held a position.

 

 iii. Participation in university extension services, dissemination of scientific awareness and promotion

of economical and social knowledge enhancement.

 

 VII - The jury is formed by:

 

 Presidente: Prof. Doutor Jorge Manuel Moreira Gonçalves, Vice-Reitor da Universidade do Porto.

 

 Vogais:

 

 . Prof. Doutor Luís Miguel Bernardo, Professor Catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade

do Porto;

 

 . Prof. Doutor Orfeu Bertolami Neto, Professor Catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade

do Porto;

 

 . Prof. Doutor José Luís Campos de Oliveira, Professor Catedrático da Faculdade de Ciências da

Universidade do Porto;

 

 . Prof. Doutor Martin Andrischky, Professor Catedrático da Universidade do Minho;

 

 . Prof. Doutor Luís António Ferreira Martins Dias Carlos, Professor Catedrático da Universidade de

Aveiro;

 

 . Prof. Doutor José António de Carvalho Paixão, Professor Catedrático da Faculdade de Ciências e

Tecnologia da Universidade de Coimbra;

 

 . Profª. Doutora Maria Adelaide de Almeida Pedro de Jesus, Professora Catedrática da Faculdade de

Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa;
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 . Prof. Doutor Robertus Potting, Professor Catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia da

Universidade do Algarve;

 

 . Doutor Christophe Sauty, Professor no Observatoire de Paris, Laboratoire Univers et Théories.

 

 VIII - In compliance with paragraph h) of article 9 of the Constitution, the Public Administration, as an

employer, actively promotes a policy of equal opportunities among men and women to access

employment and in professional progress, taking strict measures to avoid any type of discrimination.

 

 The Rectory of the University of Porto, 27 of December 2011

 

 THE RECTOR

 

 (JOSÉ C. D. MARQUES DOS SANTOS)

 

 (publicado em:a 19-01-2012)

 

 [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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Bolsa de Investigação IX (m/f)(19-01-12)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/01/2012

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/Emprego/Emprego-Nacional/content/Bolsa-de-Investigacao-IX-
mf19-01-12?viewall=true&print=true

 

CCMAR - Centro de Ciências do Mar do Algarve

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR) abre concurso para atribuição de uma bolsa de

investigação no âmbito do projecto OSTEOARTGRP - PTDC/SAU-ORG/112832/2009, designado por

"Nova abordagem para a identificação de alvos terapeuticos da osteoartrite: aplicação da proteomica

2D-DIGE.", financiado por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)/

MCTES-PIDDAC, nas seguintes condições:

 

 Funções a desempenhar:

 

 1-      Identificação e estudo das proteínas e do seu padrão de expressão;

 

 2-      Análise histoquimica/imunohistoquimica dos tecidos;

 

 3-      Purificação de extratos proteicos utilizando técnicas cromatograficas;

 

 4-      Preparação de tecidos para extração das proteinas para análise proteómica;

 

 5-      Apoiar em todas as actividades do projecto na área da Bioquimica;

 

 6-       Apoio geral e participação nas actividades diárias do laboratório onde esta sediado o projecto

(CCMAR);

 

 7-       Contribuir com trabalho administrativo relacionado com o Projecto.

 

 Orientação Cientifica: Professora Doutora Dina Cristina Fernandes Rodrigues Costa Simes, Professora

na Universidade do Algarve, coordenadora do projecto e Investigadora no CCMAR.

 

 Requisitos:

 

Página 213



 Mestrado em Ciências Farmacêuticas, Bioquímica ou áreas afins.

 

 Critérios de avaliação:

 

 1.                  Nota de final de Mestrado (25% ponderação para 1º ciclo e 35% para segundo ciclo)

 

 2.                  Experiencia laboratorial na área da bioquímica (40% ponderação)

 

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

necessários.

 

 Condições da bolsa:

 

 Duração de 6 meses, com inicio previsto para Março de 2012, em regime de exclusividade,

eventualmente renovável por períodos adicionais até ao limite da duração do projecto de investigação

no qual se enquadra, conforme regulamento de bolsas de investigação cientifica do CCMAR em.

 

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

pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. (980.00EUR/mês - BI Mestre).

 

 Prazos de recepção: De 23 de Janeiro de 2012 a 06 de Fevereiro de 2012.

 

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

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

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

eventualmente referências.

 

 Envio de candidaturas: As candidaturas devem ser enviadas com a Ref. ª: CCMAR/BI/0001/2012 por

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

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

após confirmação por escrito.

 

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

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

 

 Comissão responsável pela selecção: Professora Doutora Dina Cristina Fernandes Rodrigues Costa

Simes, Professora na Universidade do Algarve, Investigadora no CCMAR e coordenadora do projecto

(presidente do júri), Doutora Marta Isabel da Silva Rafael, Investigadora no CCMAR (vogal) e Doutora

Carla Alexandra São Bento Viegas, Investigadora no CCMAR (vogal).
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 (disponível ema 19-01-12)

 

 [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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Antena 1

 	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:12:44

 	Hora de emissão: 13:20:00 
ID: 39760724

 
19/01/2012

Exploração de petróleo e gás em Portugal

 

Os cientistas estão cada vez mais convencidos da possível existência de petróleo e gás natural no

fundo do mar ao largo do Algarve e do Alentejo. O navio de investigação científica Joides Resolution

andou dois meses a perfurar pontos desta costa. A bordo vai, Hélder Pereira, um professor da Escola

Secundária de Loulé. Declarações de Fernando Barriga, do Departamento de Geologia da Faculdade de

Ciências de Lisboa, de Joaquim Luís, investigador na Universidade do Algarve e do Instituto D. Luís, e

de Henrique Gomes, secretário de Estado da Energia.
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  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 19,15 x 18,84 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39796033 19-01-2012

Foi uma bonita festa do
Rugby aquela que teve
lugar no sábado, dia 14, es-
tádio municipal de Tomar.
Organizado pela Federação
Portuguesa de Rugby (FPR),
Comité Regional de Rugby e
do Instituto Politécnico de
Tomar, a quarta jornada do
Circuito Nacional de Equipas
Emergentes 2011-2012 re-

uniu 181 atletas, em repre-
sentação de 14 equipas de
todo o país. Registo tam-
bém para a presença de
Carlos Amado, presidente
da FPR e do director re-
gional, Rui Carvoeira, entre
outros.

Foram, ao todo, realiza-
dos 24 jogos na variante de
Seven. Entre as 12.30

horas e as 20 horas terão
passado pelo recinto dos
jogos perto de meio milhar
de pessoas, num sinal de
crescimento da modalidade
na região.

Quanto à parte competi-
tiva propriamente dita,  o
Rugby Clube de Oeiras e o
Abrantes Rugby Clube (A)

disputaram uma final, com
a vitória a pender para a
equipa de Oeiras, a mais
regular de todo o torneio.
Referência ainda para a Uni-
versidade do Algarve, ter-
ceiro lugar, Clube de Rugby
de Évora, quarto, e IPT
Rugby, quinto. 

O dia em que o rugby 
foi rei em tomar

» Rugby
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Torneio aberto de voleibol de homenagem a Carlos João Dias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/01/2012

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=52136

 

Desporto

 

 Equipa de voleibol da Associação Académica da Universidade do Algarve

 

 A Divisão de Desporto e Juventude da Câmara Municipal de Faro em parceria com a Associação

Académica da Universidade do Algarve, Gabinete de Desporto, vão organizar a 13ª edição do Torneio

de Voleibol "Memorial Carlos João??, em homenagem póstuma ao professor de Educação Física, Carlos

João Dias, procurando-se com esta iniciativa promover o convívio entre os participantes, assim como

sensibilizar e desenvolver o gosto pela prática da modalidade.

 

 A prova tem o arranque marcado para 12 de março de 2012 e está aberto a todo o tipo de equipas,

amadoras e profissionais, masculinas e femininas.

 

 Recorde-se que, ao longo destes anos este torneio ganhou grande notoriedade e é neste momento o

maior e o único torneio de Voleibol, não federado e aberto a toda a população que se realiza no

distrito.

 

 Os jogos serão realizados na Escola EB 2,3 Joaquim Magalhães e as finais, no Pavilhão do S. C.

Farense em Faro.

 

 Para mais informações e inscrições, pode consultar a Divisão de Desporto da Câmara Municipal de

Faro (289 819 348; pdias@cm-faro.pt ou pj.mendonca@gmail.com) ou a Associação Académica da

UALG (289 896 422 ou desporto@aaualg.pt).

 

 As inscrições para a competição encerram dia 8 de março e o sorteio realiza-se dia 9 de março.

 

 18 de Janeiro de 2012 | 16:38

 

 barlavento
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  Tiragem: 17920

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 26,16 x 31,26 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 39700424 18-01-2012

Paulo Jorge Pereira
e Marta Talhão
paulo.pereira@economico.pt

O Rali de Portugal de 2011 teve
um impacto económico total
situado nos 91,8 milhões de eu-
ros, de acordo com o estudo da
Universidade do Algarve a que
o Diário Económico teve aces-
so. Deste valor, há 49,66 mi-
lhões correspondentes a despe-
sa directa (gastos de adeptos e
equipas) e 42,16 milhões atri-
buídos a despesa indirecta, isto
é, valorização da projecção de
imagem nos media nacionais e
internacionais. E 30,4 milhões
de euros – 61,3% da despesa di-
recta – têm origem não nacio-
nal. Salienta o documento que
isso “representa exportações na
rubrica viagens e turismo com
consequente benefício do saldo
da Balança de Transacções Cor-
rentes de Portugal”.

Em 2010, o mesmo estudo
apontara valores totais a rondar
os 85 milhões de euros – 49,7
milhões de despesa directa e 35
milhões em termos indirectos.
A prova mantém o estatuto de
maior retorno depois do Euro-
peu de futebol em 2004. No en-
tanto, embora cresça 20,4% no
segundo item, sofre ligeira des-
cida (2%) no primeiro.

Os dados do estudo confir-
mam a previsão feita ao Diário
Económico em Fevereiro do ano
passado por Fernando Perna,
professor de Economia Aplicada

e coordenador do Centro Inter-
nacional de Investigação em
Território e Turismo na Univer-
sidade do Algarve, responsável
pelo estudo anual. “Mais 3 a 6%
de impacto económico total, ou
seja, passar os 90 milhões de
euros”, disse, na altura, Fer-
nando Perna. E a previsão tinha
suporte: “O Rali de Portugal
demonstrou, nas edições de
2009 e 2010, uma resistência a
ciclos económicos menos favo-
ráveis, proporcionando resulta-

dos muito positivos em contra-
ciclo com a tendência de muitos
produtos turísticos”, referiu o
docente universitário.

No respeitante a espectado-
res, o documento aponta para
“133.164 fora do local de resi-
dência habitual, além da dinâ-
mica local de movimentação de
80.781 adeptos que assistem à
prova no local de residência
habitual. No conjunto, os
213.945 apoiantes asseguram
mais de 400 mil assistências ao
vivo no rali”.

Conclusões muito favoráveis
Nas conclusões do estudo, a
etapa do Mundial de Ralis reali-
zada em Portugal regista resul-
tados muito positivos. “Contri-
bui para criar uma imagem
muito favorável do territó-
rio/destino; expande a tradicio-
nal época turística; aumenta a
procura turística no destino;
atrai visitantes nacionais e in-
ternacionais; aumenta os ga-
nhos económicos no destino”,
lê-se no documento.

Na entrevista que concedeu
ao Diário Económico em 2010,
o francês Sébastien Loeb enu-
merava motivos para preferên-
cias do lado dos pilotos. “Adoro
competir em Portugal! É um
rali que tem sempre boa at-
mosfera, grande afluência de
espectadores e um clima muito
simpático.” Os números su-
portam o discurso do octocam-
peão mundial. ■

Rali de Portugal 2011
gera impacto total
de 91,8 milhões de euros
Ralis Os dados são do estudo sobre a prova feito pela Universidade do
Algarve. O montante em despesa directa equivale a 49,66 milhões de euros.

OUTROS DADOS RELEVANTES DO ESTUDO FEITO PELA UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Sébastien Ogier ganhou a edição
do ano passado que voltou a ter
importante impacto económico
em Portugal.

DESPESA DOS NÃO
RESIDENTES POR SECTOR

Alojamento

16

Transportes
internos

15

Animação 
6,50

Compras
9,40

Merchandising 
9,50

Outros
8,50

Alimentação
e bebidas

35,10

Alimentação e bebidas mantêm
liderança no plano da despesa.

Fonte: Estudo da Universidade do Algarve sobre o Rali de
Portugal 2011.

Despesa directa
inclui 71 equipas

Espanhóis marcam
a diferença

O estudo indica que nos dados de
despesa directa estão agregados
os montantes pagos pelas
“71 equipas inscritas, cujo valor
é de 1,580 milhões de euros:
4 WRC fábrica, 11 WRC não
fábrica, 45 outras equipas
não nacionais e, finalmente, 11
equipas portuguesas não WRC”.

Na Super Especial de 24 de
Março, 42,5% dos adeptos não
residentes na Área Metropolitana
de Lisboa viviam em Espanha,
seguindo-se Portugal (27,5%),
Reino Unido (9,2%) e Itália
(6,7%). Nas restantes etapas,
48,5% são portugueses e 39,7%
vêm de Espanha.

1 2

Juventude em peso
na assistência

Super Especial tem
mais lisboetas

Dos adeptos residentes que seguem
as etapas da prova portuguesa,
81,9% têm idades entre os 15 e os
44 anos, cabendo 38,6% à faixa
etária entre os 25 e os 34 anos. Há
três quartos de público do género
masculino e, em 72% dos casos, as
deslocações para assistir são feitas
em grupos até quatro pessoas.

No capítulo dedicado ao perfil do
adepto, 45,2% dos que seguiram a
Super Especial em frente ao Mosteiro
dos Jerónimos são do concelho de
Lisboa, seguindo-se Amadora (10,7%)
e Cascais (9,5%). Nos outros dias há
mais gente de Faro e Loulé (34,1%), à
frente de Portimão (8,7%), Albufeira
e Tavira (7,5%).

3 4

RETORNO EM NÚMEROS

● Impacto económico total: 91,833
milhões de euros – 49,663 milhões
com despesa directa (gastos
de adeptos e equipas) e 42,169
milhões de despesa indirecta,
ou seja, valorização da projecção
de imagem nos media nacionais
e internacionais.

● Impacto económico directo com
adeptos residentes na Área
Metropolitana de Lisboa, Baixo
Alentejo ou Algarve que assistiram
sem se deslocar: 3,231 milhões,
sendo 658.880 euros (20,4%)
relativos à Super Especial de Lisboa.

● Despesa de não residentes:
44,851 milhões de euros, dos quais
2,590 (5,8%) com Super Especial.

“Adoro competir
em Portugal,
é um rali que
tem sempre
boa atmosfera,
grande afluência
de espectadores
e um clima muito
simpático”, referia
Sébastien Loeb.

No ano passado,
Armindo Araújo foi
taxativo: “Não sou
só eu que o digo,
todos os pilotos
gostam muito
de vir a Portugal
competir”,
sublinhou o
piloto português.

Cálculo do valor
económico indirecto
“O valor económico indirecto
oriundo da exposição do rali e
dos destinos nos media nacionais
e internacionais” resulta do
Advertising Equivalent Value
“estimado por Cision e North One
Sport”. São “32,6 milhões de tv
internacional e 9,568 milhões de
imprensa e tv nacional”.

5
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Rali de Portugal 2011 gera impacto total de 91,8 milhões de euros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/01/2012

Meio: Económico Online

URL: http://economico.sapo.pt/noticias/rali-de-portugal-2011-gera-impacto-total-de-918-
milhoes-de-euros_136135.html

 

Os dados são do estudo sobre a prova feito pela Universidade do Algarve. O montante em despesa

directa equivale a 49,66 milhões de euros.

O Rali de Portugal de 2011 teve um impacto económico total situado nos 91,8 milhões de euros, de

acordo com o estudo da Universidade do Algarve a que o Diário Económico teve acesso. Deste valor,

há 49,66 milhões correspondentes a despesa directa (gastos de adeptos e equipas) e 42,16 milhões

atribuídos a despesa indirecta, isto é, valorização da projecção de imagem nos media nacionais e

internacionais. E 30,4 milhões de euros - 61,3% da despesa directa - têm origem não nacional.

Salienta o documento que isso "representa exportações na rubrica viagens e turismo com consequente

benefício do saldo da Balança de Transacções Correntes de Portugal".

Em 2010, o mesmo estudo apontara valores totais a rondar os 85 milhões de euros - 49,7 milhões de

despesa directa e 35 milhões em termos indirectos. A prova mantém o estatuto de maior retorno

depois do Europeu de futebol em 2004. No entanto, embora cresça 20,4% no segundo item, sofre

ligeira descida (2%) no primeiro.

Os dados do estudo confirmam a previsão feita ao Diário Económico em Fevereiro do ano passado por

Fernando Perna, professor de Economia Aplicada e coordenador do Centro Internacional de

Investigação em Território e Turismo na Universidade do Algarve, responsável pelo estudo anual.

"Mais 3 a 6% de impacto económico total, ou seja, passar os 90 milhões de euros", disse, na altura,

Fernando Perna. E a previsão tinha suporte: "O Rali de Portugal demonstrou, nas edições de 2009 e

2010, uma resistência a ciclos económicos menos favoráveis, proporcionando resultados muito

positivos em contra-ciclo com a tendência de muitos produtos turísticos", referiu o docente

universitário.

 

 

Página 222



A223

Concerto: Nuno Guerreiro no 24º aniversário de elevação de Loulé a cidade | (A)
Algarve Central
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/01/2012

Meio: Algarve Central Online

URL: http://press.algarvecentral.net/?p=12802

 

A 1 de Fevereiro 2012, Loulé comemora o 24º aniversário de elevação ao estatuto de cidade. Para

assinalar esta data, a edilidade vai levar a cabo um programa de iniciativas, com especial destaque

para a inauguração das obras de remodelação do Parque Municipal de Loulé.

 

 Pelas 10h30, vai ter lugar esta cerimónia de inauguração do "pulmão verde" da cidade, bem como do

novo espaço cultural criado na antiga Casa do Pombal, o CECAL - Centro de Experimentação e Criação

Artística de Loulé, uma estrutura transdisciplinar que servirá de apoio a artistas plásticos, fotógrafos,

músicos e profissionais de multimédia, de nível nacional e internacional, na ótica da pesquisa, da

experimentação e da produção artísticas.

 

 À tarde, pelas 17H00, na Sala da Assembleia Municipal de Loulé, será feita a avaliação e projeção do

Projeto CHARME Loulé, que nasceu com o objetivo de reintegrar o Centro Histórico Medieval no centro

de Loulé, através de diversas iniciativas que visam uma transformação em termos económicos, sociais

e de reabilitação urbana. A par da Câmara Municipal de Loulé, estão envolvidas neste projeto

entidades como o Loulé Concelho Global - Equipamentos e Eventos Municipais, Centro Loulé -

Associação para o Desenvolvimento e Inovação do Comércio de Loulé, Universidade do Algarve, Santa

Casa da Misericórdia e INUAF - Instituto Superior D. Afonso III.

 

 No encerramento deste dia comemorativo, pelas 21h30, no Cine-Teatro Louletano, o cantor Nuno

Guerreiro, um "filho da terra", vai dar um concerto de apresentação do seu último álbum "Gangster

Mascarado". Trata-se de um disco live que contempla vários temas originais e alguns registos

anteriores regravados (como é o caso de "Tento Saber"). Os temas são intimistas e reveladores da

sensibilidade do artista, bem como das suas superiores qualidades vocais; não será por acaso que é

considerado pela crítica como uma das vozes (contratenor) mais poderosas e fabulosas de Portugal.

 

 O preço dos bilhetes é de 6 euros.
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Loulé comemora 24.º aniversário de elevação a cidade a 1 de fevereiro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/01/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=123998

 

Inauguração do remodelado parque municipal e concerto de Nuno Guerreiro na agenda

 

 No dia 1 de fevereiro, Loulé comemora o 24.º aniversário de elevação ao estatuto de cidade, data que

será comemorada com um programa de iniciativas que inclui a inauguração das obras de remodelação

do Parque Municipal de Loulé e um concerto de Nuno Guerreiro.

 

 O dia de festa arranca pelas 10:30 horas, com a cerimónia de inauguração do novo pulmão verde da

cidade, que terá novos equipamentos e um circuito de manutenção com 800 metros, num

investimento total de 3,4 milhões de euros.

 

 Será também inaugurado o novo espaço cultural criado na antiga Casa do Pombal, o CECAL - Centro

de Experimentação e Criação Artística de Loulé, uma estrutura transdisciplinar que servirá de apoio a

artistas plásticos, fotógrafos, músicos e profissionais de multimédia, de nível nacional e internacional,

na ótica da pesquisa, da experimentação e da produção artísticas.

 

 À tarde, pelas 17:00, na sala da assembleia municipal de Loulé, será feita a avaliação e projeção do

Projeto CHARME Loulé, que nasceu com o objetivo de reintegrar o Centro Histórico Medieval no centro

de Loulé, através de diversas iniciativas que visam uma transformação em termos económicos, sociais

e de reabilitação urbana.

 

 A par da Câmara Municipal de Loulé, estão envolvidas neste projeto entidades como o Loulé Concelho

Global - Equipamentos e Eventos Municipais, Centro Loulé - Associação para o Desenvolvimento e

Inovação do Comércio de Loulé, Universidade do Algarve, Santa Casa da Misericórdia e INUAF -

Instituto Superior D. Afonso III.

 

 No encerramento deste dia comemorativo, pelas 21:30, no Cine-Teatro Louletano, o cantor louletano

Nuno Guerreiro vai dar um concerto de apresentação do seu último álbum Gangster Mascarado.

 

 Trata-se de um disco live, que contempla vários temas originais e alguns registos anteriores

regravados (como é o caso de Tento Saber). Os temas são intimistas e reveladores da sensibilidade do
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artista.

 

 O preço dos bilhetes é de 6 euros.

 

 Redacção DORS

 

 17:03 quarta-feira, 18 janeiro 2012
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Antena 1

 	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:02:12

 	Hora de emissão: 13:36:00 
ID: 39718671

 
18/01/2012

Impacto do Rali de Portugal no Algarve

 

Um estudo feito pela Universidade do Algarve, mostra que o Rali de Portugal do ano passado, gerou

mais de 91 milhões de euros de impacto na economia local.
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Tecnologias em Saúde e a Gestão da Qualidade são tema de conferência em Lisboa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/01/2012

Meio: RCM Pharma.com

URL: http://www.rcmpharma.com/actualidade/saude/18-01-12/tecnologias-em-saude-e-
gestao-da-qualidade-sao-tema-de-conferencia-em-lis

 

18/01/2012 - 08:58

 

 A Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa (ESTeSL) - Instituto Politécnico de Lisboa (IPL),

em parceria com a Escola Superior de Saúde - Universidade do Algarve (ESSUAlg), apresenta a, que

se irá realizar na ESTeSL no Parque das Nações, em Lisboa, nos dias 3 e 4 de Fevereiro de 2012,

avança comunicado de imprensa.

 

 A Avaliação de Tecnologias em Saúde e a Gestão da Qualidade constituem áreas de intervenção

estratégica no sector da Saúde, sendo ferramentas de apoio na definição e avaliação de políticas e na

medição de resultados, potenciando deste modo uma melhor utilização de recursos, com a

consequente melhoria da qualidade dos serviços prestados.

 

 Com esta conferência pretende-se proporcionar um debate actual e profundo sobre as temáticas da

Avaliação de Tecnologias em Saúde e a Gestão da Qualidade, integrando abordagens de diferentes

áreas científicas e diversas práticas profissionais nacionais e internacionais.

 

 Consulte o programa.

 

 As inscrições deverão ser efectuadas até ao dia 3 de Fevereiro.

 

 .
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// SEXTA DOS CONTOS - LUÍS CARMELO
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/01/2012

Meio: Rede Cultural.net

URL: http://www.redecultural.net/evento/11815

 

Outra

 

 CONTOS Histórias / Narração

 

 O início da 4ª temporada da Sexta dos Contos será através da voz e talento do narrador Luís

Carmelo. Sobre seu trabalho Carmelo diz: "Para mim, as minhas sessões de contos servem para

saborear palavras e imagens outras, pensamentos na forma de histórias. Que histórias? Contos do

arco-da-velha, fábulas do tempo em que os animais falavam, mas também lendas de terras distantes

e próximas, mitos antigos do Norte e do Sul, histórias de amor, de ódio, de sonhos e desencontros.

Tudo depende dos "ouvidores" (...) Aí reside o encanto de uma sessão de contos: na relação entre

contador e ouvinte, no tempo que a palavra de boca a ouvido permite, na singular cumplicidade do

olhar". Uma iniciativa da "Mil Histórias pra Contar!"

 

 |LUÍS CARMELO| Nasceu em Lisboa em 1976, mas foi no Brasil que cresceu até 1991. Licenciado em

Estudos Teatrais e Mestre em Estudos Portugueses com a dissertação Representações da Morte no

Conto Tradicional Português (Colibri). Pertence ao Instituto de Estudos de Literatura Tradicional da

Universidade Nova de Lisboa e ao Centro de Investigação em Artes e Comunicação da Universidade do

Algarve. Encontra-se a desenvolver um projecto de doutoramento sobre Narração Oral, sendo bolseiro

da FCT. Conta desde 2003, em bibliotecas, escolas, associações, teatros e festivais, em Portugal e no

estrangeiro. Criou projectos como os "Contapetes Bebés", em co-produção com o Centro Cultural Vila

Flor, o Teatro Maria Matos e a Pé de Mosca, a "Barraquinha dos Contos", apresentada na Fundação

Calouste Gulbenkien e nas "Palavras andarilhas", ou as "Contatinas", contos à concertina.

 

 www.sextadoscontos.com

 

 229825410
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Rally de Portugal gerou impacto de 91,8 Milhões em 2011
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/01/2012

Meio: Super Motores.net

URL: http://www.supermotores.net/sm/noticia.asp?id=16318

 

18-01-2012

 

 Se dúvidas ainda subsistissem acerca da projecção dos ralis em Portugal, o estudo realizado pela

Universidade do Algarve vem demonstrar que a aposta na prova é mais do que uma aposta ganha.

 

 Segundo o estudo, dos 91,8 milhões de euros de impacto, 49,66 milhões correspondem a despesa

directa, tanto das equipas como dos adeptos, enquanto os restantes 42,16 milhões são a despesa

"indirecta" e que resulta da valorização da projecção de imagem nos media em Portugal e no

estrangeiro.

 

 Ainda referente á despesa directa, 30,4 milhões (61%) tem origem não nacional, algo que segundo o

estudo, "representa exportações na rubrica viagens e turismo com consequente benefício do saldo da

Balança de Transacções Correntes de Portugal".

 

 Este estudo vem confirmar uma previsão feita ao jornal Diário Económico pelo Economista Fernando

Pena, na qual "o Rally de Portugal demonstrou, nas edições de 2009 e 2010, uma resistência a ciclos

económicos menos favoráveis, proporcionando resultados muito positivos em contra-ciclo com a

tendência de muitos produtos turísticos".

 

 Em suma, o Rally de Portugal continua a ser o evento desportivo que mais retorno dá a Portugal após

o Euro 2004.

 

 Autor: Ricardo Batista

 

 Copyright © 2012 SuperMotores.net

 

 Todos os direitos reservados.

 

 Desenvolvimento:
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Viseu - ESAV promove seminário "O CEO como limite, e um Território para Criar
Valor"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/01/2012

Meio: Dão TV Online

URL: http://www.daotv.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=4997:viseu--
esav-promove-seminario-qo-ceo-como-limite-e-um-territorio-para-criar-
valorq&catid=49:viseu&Itemid=94

 

O plano pretende que os alunos licenciados que venham a ser seleccionados desenvolvam projectos,

previamente definidos pela ESAV, autarquias, empresas, fundações e associações de desenvolvimento,

que visem a promoção de um desenvolvimento integrado e multidisciplinar, desde a cultura, artes,

agricultura, ecologia e paisagismo, criatividade e inovação, num território apelidado por Aquilino

Ribeiro como "Terras do Demo". Mas este é um projecto a médio prazo, que à luz do título de Aquilino

Ribeiro, será uma "Batalha sem Fim", diz fonte da organização do projecto em comunicado enviado

aos órgãos de comunicação social. Deste modo, a organização pretende lançar um conjunto de

iniciativas para levar a cabo este empreendimento inovador e ao mesmo tempo desafiante e

extraordinariamente complexo, e se possível integrá-lo na rede nacional de "Aldeias com Querença",

coordenado pela Universidade do Algarve.

 

 Nesse sentido, a organização pretende desenvolver três acções a curto prazo com os alunos da ESAV,

designadamente dos cursos de Ecologia e Paisagismo, Engenharia Agronómica, Engenharia Florestal,

Engenharia Zootécnica e Enfermagem Veterinária. Assim, no próximo dia 25 de Janeiro, na Casa da

Ínsua, em Penalva do Castelo, vai ser criado, em conjunto com a APPACDM (Viseu), um jardim

temático relacionado com o Queijo "Serra da Estrela" com vocação científica e pedagógica.

 

 Num segundo momento, na primeira quinzena de Março, 15 alunos já seleccionados dos vários cursos

da ESAV levam a efeito cinco projectos no Parque Botânico "Arbutus do Demo" (Vila Nova de Paiva),

devidamente coordenados por professores da ESAV, em colaboração com a autarquia de Vila Nova de

Paiva.

 

 No mês de Abril, será lançado um programa que visa colocar 20 alunos em empresas de referência

ligadas ao mundo rural, no qual os alunos acompanharão o CEO (Chief Executive Officer/responsável

máximo) da empresa durante um dia, com o objectivo de adquirirem um conhecimento mais

aprofundado das realidades empresariais da região.

 

 Num último momento, numa conferência a realizar em Maio, os alunos envolvidos nas actividades
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realizadas com os CEOs apresentam os seus trabalhos sobre a experiência, evidenciando os

conhecimentos que adquiriram e apontando propostas para eventualmente melhorar o desempenho

das empresas.
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Escola Agrária vai aplicar projecto
inovador nas “Terras do Demo”
Criar um jardim temático relacionado com o queijo da Serra da Estrela,
realizar projectos no Parque Botânico de Vila Nova de Paiva e acompanhar 
o responsável máximo de uma empresa ligada ao mundo rural 
são os objectivos do projecto

� A Escola Superior Agrária do
Instituto Politécnico de Viseu
(ESAV) vai pôr em prática um
projecto “ambicioso” no territó -
rio das ‘Terras do Demo’ (Moi -
menta da Beira, Vila Nova de
Pai va, Sátão e Sernancelhe) já a
partir do dia 25 deste mês. A
ideia foi inicialmente lançada
pe lo professor António Covas,
da Universidade do Algarve, e
que está a ser conduzida “com
su cesso” desde Setembro de 2011
na aldeia de Querença (Loulé).

O projecto será apresentado
ho je, pelas 17h30, na ESAV no
se minário ‘O CEO como limite, e
um Território para Criar Valor’,
com coordenação do professor
Paulo Barracosa, do Depar ta -
mento de Agricultura e Ecologia
Sustentável.

A iniciativa consiste no de -
sen volvimento de projectos
previamente definidos pela
ESAV, autarquias, empresas,
fun dações e associações de
desenvolvimento, que visem a
pro moção de um desen vol vi -
mento integrado e multi dis ci pli -
nar, desde a cultura, artes, agri -
cultura, ecologia e paisagismo,
criatividade e inovação. 

A organização pretende de -
sen volver três acções a curto
prazo com os alunos da ESAV,
de signadamente dos cursos de
Ecologia e Paisagismo, Eng e n ha -
ria Agronómica, Engenharia Flo -
restal, Engenharia Zooté cnica e

Enfermagem Veteri nária.
“A primeira actividade come -

ça no próximo dia 25, na Casa da
Ínsua, em Penalva do Castelo,
onde vai ser criado um jardim
temático relacionado com o
quei jo Serra da Estrela, com vo -
cação científica e pedagógica, em
conjunto com a Associação de
Portuguesa de Pais e Amigos do
Cidadão Deficiente Mental de
Viseu, instituição com a qual a
ESAV colabora na produção de
cardos (Cynara cardunculus),
planta usada na produção do
queijo DOP [Denominação de
Origem Protegida] Serra da
Estrela”, explica a ESAV em
comunicado enviado ao Diário
de Viseu. 

Num segundo momento, na

primeira quinzena de Março, 15
alunos já seleccionados dos
vários cursos da ESAV levam a
efeito cinco projectos no Parque
Bo tânico ‘Arbutus do Demo’
(Vila Nova de Paiva), devida -
men te coordenados por profes -
so res da ESAV, em colaboração
com a autarquia de Vila Nova de
Paiva. 

No mês de Abril, será lançado
um programa que visa colocar
20 alunos em empresas de re fe -
rência ligadas ao mundo rural.
Os alunos acompanharão o
CEO (Chief Executive Officer/ -
res ponsável máximo) da em -
pre sa durante um dia, com o
objectivo de adquirirem um co -
nhecimento mais aprofundado
das realidades empresariais da

região. 
Num último momento, numa

conferência a realizar em Maio,
os alunos envolvidos nas acti vi -
dades realizadas com os CEO’s
apresentam os seus trabalhos
sobre a experiência, eviden ci -
ando os conhecimentos que ad -
quiriram e apontando propos tas
para eventualmente mel ho rar o
desempenho das em pre sas.

“A organização quer lançar
um conjunto de iniciativas para
levar a cabo este empreen di -
mento inovador, ao mesmo
tem po, desafiante e extra or di -
nariamente complexo, e se po -
ssível integrá-lo na rede nacio -
nal de ‘Aldeias com Querença’,
co ordenado pela Universidade
do Algarve”, adianta a ESAV. l

CASA DA ÍNSUA recebe a primeira actividade do projecto no próximo dia 25
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Escola Agrária vai aplicar projecto inovador nas "Terras do Demo"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/01/2012

Meio: Diário de Viseu.pt

URL: http://www.diariodeviseu.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=12441&Ite
mid=135

 

IPV

 

 A Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viseu (ESAV) vai pôr em prática um projecto

"ambicioso" no território das 'Terras do Demo' (Moimenta da Beira, Vila Nova de Paiva, Sátão e

Sernancelhe) já a partir do dia 25 deste mês. A ideia foi inicialmente lançada pelo professor António

Covas, da Universidade do Algarve, e que está a ser conduzida "com sucesso" desde Setembro de

2011 na aldeia de Querença (Loulé).

 

 O projecto será apresentado hoje, pelas 17h30, na ESAV no seminário 'O CEO como limite, e um

Território para Criar Valor', com coordenação do professor Paulo Barracosa, do Departamento de

Agricultura e Ecologia Sustentável.
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Ria Formosa: Universidade do 
Algar ve inicia sondagens para 
conhecer 8 mil anos de evolução da 
lagunar

Investigadores da Universidade do Algarve 
(UALG) iniciaram uma campanha de sonda-
gens na Ria Formosa para conhecer detalha-
damente a estrutura de sedimentos acumu-
lados nos últimos 8000 anos naquele sistema 
lagunar, o mais extenso do País, anunciou a 
instituição. 

As sondagens postas em prática pelos cien-
tistas do Centro de Investigação Marinha e 
Ambiental da UALG, em colaboração técnica 
com a empresa Geolgar, têm como objetivo 
atravessar na íntegra os depósitos lagunares 
acumulados durante os últimos 7/8 mil anos 
sobre a superfície continental alagada.

Financiado pela Fundação para a Ciência 
e a Tecnologia, no âmbito do projeto SIHER 
(Processos de Preenchimento Sedimentar e a 
Evolução Holocénica do Sistema Lagunar da 
Ria Formosa), o estudo permitirá estabelecer 
a sequência cronológica dos processos que 
conduziram à formação da laguna. 

Será igualmente reconstruída a evolução 
ambiental/climática e a história da ocupação 
do Algarve por comunidades humanas, que 
acompanharam a formação da Ria Formosa, 
acrescenta a UALG.

Considerada de elevado valor socioeconó-
mico e ambiental, a Ria Formosa é o mais 
extenso sistema lagunar português, ocupando 
quase toda a faixa litoral do Algarve a Leste 
da Praia do Ancão, ocupando 48 quilómetros 
de frente costeira e 57 quilómetros de frente 
lagunar. 

O SIHER aborda os processos físicos e geo-
lógicos, resultantes das alterações climáticas 
naturais, durante a transição do último gla-
ciar para interglaciar, às quais se adicionam 
os efeitos da atividade do homem.

De acordo com a UALG, o atual conheci-
mento da comunidade científica acerca da 
magnitude e frequência das alterações climá-
ticas e sobre o nível médio do mar “está ainda 
bastante limitado aos resultados decorrentes 
da pesquisa empírica”, baseados nas respostas 

da linha de costa às alterações climáticas e do 
nível médio do mar. 

“Este estudo, tendo também em conta dados 
validados em trabalhos anteriores, vai forne-
cer resultados à comunidade científica, orga-
nizações governamentais, agentes económicos 
e sociedade em geral”, adianta a UALG. 

Assim, na sequência da investigação, serão 
disponibilizados dois pacotes básicos: FORGIS, 
um pacote cartográfico digital (em plataforma 
SIG), e FORDID, um pacote educacional e de 
gestão ambiental e de ordenamento do territó-
rio, em plataforma multimédia. 

Este projeto conta com a participação do 
Centro de Estudos da População, Economia e 
Sociedade da Universidade do Porto e tem um 
financiamento de 100 mil euros, até janeiro de 
2014. 
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estudo na região

tartarugas
exigem 
medidas
Um estudo intitulado “in-

fluência de parâmetros am-
bientais e piscatórios nas 
tartarugas-comuns (Caretta 
caretta) medida através das 
capturas por palangre nos 
açores e as implicações para 
a conservação” vem chamar 
a atenção para a necessidade 
de adequar o esforço de pesca 
no arquipélago.

De acordo com o artigo 
científico publicado no “jour-
nal of the Marine Biological 
association of the United 
Kingdom” (reino Unido), o 
impacto da pesca de palangre 
junto desta espécie de tarta-
rugas podia ser “altamente e 
rapidamente reduzido através 
da regulação da pesca ao 
tubarão azul e do aumento 
da sensibilização junto dos 
pescadores, no sentido da 
proteção das tartarugas”.

O estudo foi desenvolvido 
por investigadores da faculda-
de de Ciências e tecnologia
da Universidade do algarve, 
do Departamento de Ocea-
nografia e Pescas da Univer-
sidade dos açores, do archie 
Carr Center for Sea turtle 
research and Department of 
Biology, na flórida, e do Cen-
tro de Ciências Marinhas da 
Universidade do algarve.

“as tartarugas oceânicas 
são ameaçadas por várias 
formas de mortalidade, com 
a pesca de palangre a ser re-
conhecida como uma grande 
ameaça global”, indica o artigo, 
que acrescenta que em 2000, 
este tipo de pesca praticada 
em vários pontos do globo 
provocou a captura de perto 
de 200 mil tartarugas comuns 
e 50 mil tartarugas da espécie 
“Dermochelys coriácea” (tar-
taruga-de-couro).

Outra medida assenta em 
monitorizar as áreas de distri-
buição das tartarugas comuns 
no arquipélago. Uma pesquisa 
pela internet revela que esta 
espécie de tartaruga pode 
ser encontrada em variados 
locais do globo, mas que está 
ameaçada de extinção.  di
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Plataforma de empresas analisa cenário futurista "Algarvia 2022"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/01/2012

Meio: Observatório do Algarve.com

Jornalistas: Conceição Branco

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=48502

 

17-01-2012 9:19:00

 

 Quais fatores de êxito e quais os que poderiam impedir o sucesso do desenvolvimento do Algarve até

2022? A Plataforma Empresasial para o Desenvolvimento do Algarve (PEDAL) procurou respostas com

o consultor Jeffrey Baumgartner. Saiba mais

 

 A Plataforma Empresarial do Algarve (PEDAL) criada no âmbito do Centro de Investigação sobre o

Espaço e Organizações (CIEO) da Universidade do Algarve inclui presentemente 15 empresas e

pretende desenvolver estratégias conjuntas universidade-empresas para benefício da região.

 

 A retoma do seu funcionamento deu lugar à um workshop liderado pelo consultor convidado, Jeffrey

Baumgartner, que partiu de um pressuposto: Quais fatores de êxito e quais os que poderiam impedir

o sucesso do desenvolvimento do Algarve até 2022?

 

 Participaram as empresas da PEDAL mas também "diretores de faculdades, escolas e centros de

investigação da Universidade, o CRIA (Centro Regional de Inovação do Algarve e a Entreprise Europe

Network (CCDR), refere ao Observatório do Algarve Fernando Sousa.

 

 O diretor da Associação Portuguesa para a Criatividade e Inovação (APGICO), sedeada em Loulé, um

dos dinamizadores da plataforma de empresas, explicou que o formato da reunião procurou facilitar

"respostas concretas" sobre os fatores que poderiam ter ocasionado êxito no cenário futurista

"Algarvia 2022", mas também relativamente aos entraves surgidos.

 

 Particularizando, cada área de negócio presente foi convidada a expor "as contribuições que cada

negócio poderia ter dado ao cenário", caso fossem ultrapassadas as dificuldades.

 

 Cada um dos 3 grupos de trabalho constituídos apresentou resultados consubstanciados na "listagem

dos obstáculos principais às contribuições possíveis".
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 Houve ainda "espaço de discussão sobre as formas de colaboração universidade-empresas para

vencer os obstáculos".

 

 Uma das propostas passa pela criação "Balcão" informação de Universidade / Empresa e até por uma

ligação (linha verde) que agilize os contatos.

 

 Como fatores de êxito no cenário "Algarvia 2022" foram elencados 41 itens nos mais diversos setores,

enquanto a identificação de fatores impeditivos reuniu 35 questões.

 

 Já no que toca à listagem dos obstáculos principais, desde a "falta de articulação e de compromisso

entre os diversos agentes" até ao "desconhecimento do potencial universitário", passando por

estruturas públicas bloqueadoras, falta de financiamento, e de gestão racional de recursos, foram

identificados oito items.

 

 Colaboração Universidade-Empresas para vencer obstáculos

 

 Entre as sugestões está a plataforma institucional para criar o diálogo Universidade-Empresas, a

investigação aplicada aos problemas empresariais ou cruzar o conhecimento e a inovação das

universidades com o empreendedorismo e a experiencia das empresas, num total de 15 items.

 

 No caderno de encargos da PEDAL ficou anotado "propor ao grupo de empreendedorismo da UAlg que

trabalhe a ideia do balcão de informação.

 

 Dinamizar e expandir a plataforma empresarial e criar a plataforma institucional, organizar um 'Think

Tank' permanente com o governo são outros dos passos imediatos, adiantou Fernando Sousa que

elege estes objetivos como plano de ação para a próxima sessão da PEDAL, agendada para fevereiro.

 

Conceição Branco
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Vila do Bispo: Como era a vida no Martinhal e na Boa do Rio?
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/01/2012

Meio: Observatório do Algarve.com
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17-01-2012 8:16:00

 

 Hoje são praias turísticas, mas na Boca do Rio existiu um sítio pesqueiro e no Martinhal um centro

oleiro. Para conhecer a partir de 22 de janeiro, no Centro de Interpretação de Vila do Bispo e na

Fortaleza de Sagres, depois de um tsunami ter revelado os seus segredos.

 

 A exposição "Do Mar Aberto ao Mare Internum" será inaugurada, a 22 de Janeiro pelas 17 horas, no

Centro de Interpretação de Vila do Bispo e na Fortaleza de Sagres, no âmbito das comemorações do

dia do município de Vila do Bispo.

 

 Comissariada pelo Prof. Doutor João Pedro Bernardes, a mostra dará conta dos principais resultados

das investigações arqueológicas desenvolvidas pela Universidade do Algarve nos últimos anos nos

sítios romanos da Boca do Rio e do Martinhal no âmbito do projeto Ceratonia - A Exploração dos

Recursos Marinho no Algarve durante a época Romana.

 

 Tsunami mostrou sítio da Boca do Rio

 

 A exposição terá dois núcleos, um deles no Centro de Interpretação de Vila do Bispo, é dedicado ao

sítio pesqueiro romano da Boca do Rio. O outro núcleo expositivo pode ser visitado na Fortaleza de

Sagres e mostrará o centro oleiro romano da praia do Martinhal.

 

 Os dois sítios estão relacionados com a exploração, transformação e exportação de recursos piscícolas

entre os séculos III e V.

 

 O sítio da Boca do Rio está referenciado desde o século XVIII, quando o Tsunami decorrente do

terramoto de 1755 colocou à vista extensas ruínas.

 

 Parcialmente escavado no século XIX pelo arqueólogo algarvio Estácio da Veiga, o sítio é composto

por uma extensa área com tanques para preparados de peixe, armazéns, um balneário e uma

residência ricamente decorada com estuques pintados e pavimentos de mosaico.
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 Apesar do sítio ter sido ocupado desde o século I ao século V, é no século III e IV d.C. que atinge o

seu máximo esplendor, fruto da intensa atividade exportadora de preparados de peixe a que então o

Algarve se dedicava.

 

 Devido ao recuo da linha de costa, este sítio romano tem sido muito afetado pela erosão marítima nos

últimos anos, o que levou a Universidade do Algarve e a Direção Regional da Cultura do Algarve a

fazer escavações no local para salvar um pavimento de mosaico. Outros, que se podem ver no museu

de Lagos, já tinham sido resgatados por José Formosinho nos anos 30 do século passado.

 

 O evento resulta de uma parceria entre a Direção Regional de Cultura do Algarve, a Universidade do

Algarve e a Câmara Municipal de Vila do Bispo, co-produzida com a Associação Livre Fotógrafos do

Algarve (ALFA).
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Algarve: Regionalização sim e contra extinção de freguesias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/01/2012
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Debate "A Reforma da Organização Territorial"

 

 17-01-2012 16:45:00

 

 Quando se debate "A Reforma da Organização Territorial" no Algarve acaba por se reivindicar a

regionalização. Os deputados do PSD, PS, PCP e BE eleitos pelo distrito de Faro confirmaram a

tendência. CDS/PP tem outra opinião.

 

 Os deputados Mendes Bota (PSD) Miguel Freitas (PS), Paulo Sá (PCP) e Cecília Honório (BE), que têm

assento na Assembleia da República eleitos pelos algarvios, defenderam que a reforma da

administração local só teria a ganhar com a criação de uma estrutura intermédia, em vez de se focar

apenas na reforma dos municípios e das freguesias, e que a regionalização é a grande ausente da

discussão.

 

 Em causa, estava o Documento Verde com as propostas do Governo para a reforma administrativa,

num debate sobre "A Reforma da Organização Territorial" organizado ontem pela Universidade do

Algarve e pela Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL),

 

 Numa mesa redonda, moderada por Manuel Carvalho, jornalista do jornal Público, só o deputado do

CDS-PP, Artur Rego, defendeu que em Portugal já existe uma estrutura intermédia, o distrito, e o que

deveria ser revisto seria o seu papel e a atribuição de competências a esta entidade para fazer a

gestão do território em conjunto com os municípios.

 

 O mesmo deputado considerou que o que se está a discutir é "apenas um primeiro passo na proposta

de reforma, não é um documento acabado".

 

 Já a deputada Cecília Honório, do BE, referiu-se ao que designou de "forma encapotada" que está em

marcha para travar o processo da criação de uma estrutura intermédia da administração central,

mostrando-se preocupada com o facto de esta proposta poder ser uma forma de "liquidar" o debate

profundo em torno da regionalização.
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 Mendes Bota, deputado do PSD, também afirmou que a regionalização é o grande ausente desta

proposta e criticou a hipótese de serem atribuídas mais competências às comunidades intermunicipais

porque não têm legitimidade democrática regional e os seus representantes foram eleitos localmente e

não com um programa regional.

 

 O deputado considera ainda que "esta reforma não deve ser feita para os autarcas nem a pensar

neles, mas sim para servir a população".

 

 O deputado do PCP, Paulo Sá, criticou o Documento Verde da Reforma da Administração Local

apresentado pelo Governo, considerando que não assenta em objetivos, nem fundamenta o porquê

das alterações apresentadas.

 

 Paulo Sá referiu ainda que a fusão ou a extinção de freguesias terá pouco impacto orçamental (0,1%

do Orçamento de Estado) e não resolverá qualquer problema. "Esta proposta serve para abandonar o

debate urgente sobre a regionalização, que é adiada há 35 anos".

 

 Miguel Freitas, do PS, criticou o "poder desmesurado" que o Documento confere aos presidentes de

câmara e o "intermunicipalismo" que, na sua opinião, é um equívoco e um fiasco, porque não resolve

a escala intermédia que o País precisa.

 

 O parlamentar criticou ainda a intenção de serem criadas duas grandes áreas metropolitanas à volta

de Lisboa e Porto sem se avançar ao mesmo tempo com a regionalização no resto do país, o que irá

acentuar as assimetrias.

 

 As alterações à Lei Eleitoral, que pretendem criar executivos municipais homogéneos, com apenas

uma lista para a câmara e assembleia municipais, também estiveram em foco neste debate,

merecendo a contestação dos representantes do PSD, do PCP e do BE. Já Miguel Freitas defende que

"quem ganha as eleições deve gerir o executivo" e a "oposição deve ficar na assembleia municipal".

 

 No final, o reitor João Guerreiro sublinhou que o debate em curso deveria servir para encontrar uma

solução de estrutura administrativa que respondesse satisfatoriamente às novas dinâmicas sociais e

económicas, protagonizadas pelas famílias e pelas empresas, tentando, desta forma, libertar as

comunidades do peso excessivo que as diversas estruturas da administração pública têm assumido.

 

 Além do reitor da UAlg e do presidente da AMAL, Macário Correia, o evento contou ainda com as

presenças de António Rosa Mendes (UAlg), que falou sobre "Os Antecedentes Históricos", de Ana Paula

Barreira (UAlg), que abordou "O Financiamento Local", e de João Faria (Comissão Europeia), que se

centrou na "Organização Territorial na Europa - competências, dimensão e governança".
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 A conferência "A Reforma da Organização Territorial" é a primeira do ciclo "Conferências com Futuro",

que pretende lançar e generalizar um debate ao nível do Algarve sobre temas de interesse regional.

 

 O ciclo terá uma periodicidade que se estima mensal, e será organizado pela Universidade do Algarve

em parceria com outras instituições, regionais e nacionais.

 

 Os assuntos a abordar incidirão sobre problemáticas que afetam o desenvolvimento regional, estando

desde já previstos temas relacionados com a competitividade regional, a rede regional de mobilidade,

as infraestruturas relacionadas com a logística, etc.

 

 Estas Conferências traduzem uma linha de abertura da Universidade à região e pretendem mobilizar

os decisores regionais, os empresários, os líderes de opinião e o público em geral para a construção de

uma intervenção cívica comprometida.

 

 A próxima conferência, subordinada ao tema "Competitividade Regional", já está agendada para o

mês fevereiro e conta com a colaboração da Associação Industrial Portuguesa (AIP).
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Deputados algarvios de todos os partidos, exceto CDS, defendem regionalização
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/01/2012
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A necessidade de a reforma da administração local incluir uma estrutura intermédia de poder e de se

avançar para a regionalização foi hoje defendida por deputados de todos os partidos, exceto do CDS-

PP, eleitos pelo círculo de Faro. Num debate sobre a reforma da organização territorial organizado pela

Universidade do Algarve e pela Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), em Faro, os deputados

do PSD, PS, PCP e BE eleitos pela região consideraram que a reforma da administração local só teria a

ganhar com a criação dessa estrutura intermédia, em vez de se focar apenas na reforma dos

municípios e das freguesias. Apenas o deputado do CDS-PP eleito por Faro, Artur Rego, considerou

que "a lei já prevê essa estrutura intermédia, o distrito, e deveria ser debatida a atribuição de

competências a esta entidade para fazer a gestão do território com os municípios". A deputada Bloco

de Esquerda Cecília Honório e o deputado do PCP Paulo Sá criticaram o Documento Verde da Reforma

da Administração Local apresentado pelo Governo e consideraram que a fusão ou a extinção de

freguesias proposta terão pouco impacto orçamental e não resolverão qualquer problema. "Esta

proposta serve para abandonar o debate urgente sobre a regionalização. Dizem que não é tempo disso

por causa da crise, mas nós pensamos exatamente o contrário. Achamos que a regionalização criaria

novas respostas para a crise", afirmou Cecília Honório. Paulo Sá lamentou que este objetivo "não

esteja, infelizmente, na agenda dos principais partidos políticos" e considerou ser "prioritário avançar

com esse nível intermédio". O deputado do PSD Mendes Bota também afirmou que "a regionalização é

o grande ausente desta proposta" e criticou a hipótese de serem atribuídas mais competências às

comunidades intermunicipais "porque não têm legitimidade democrática regional" e os seus

representantes "foram eleitos localmente e não com um programa regional". O deputado do PS Miguel

Freitas criticou ainda a intenção de serem criadas duas grandes áreas metropolitanas à volta das

Lisboa e Porto sem se avançar ao mesmo tempo com a regionalização no resto do país, tendo em

conta que isso irá "aumentar as assimetrias". Em foco no debate estiveram também as alterações à lei

eleitoral para criar executivos municipais homogéneos, com apenas uma lista para a câmara e

assembleia municipais, o que mereceu a contestação dos representantes do BE, do PCP e do PSD.

Mendes Bota recordou a sua experiência autárquica para criticar a possibilidade de a nova lei eleitoral

retirar a oposição dos executivos municipais, ao contrário do deputado do PS Miguel Freitas, que é

favorável às ideias de que "quem ganha as eleições deve gerir o executivo" e "oposição deve ficar na

assembleia municipal". Paulo Sá, do PCP, disse ver com "muita preocupação" a criação de um órgão

em que o presidente tem controlo da nomeação de vereadores, enquanto Cecília Honório disse que o
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BE é "absolutamente contra um modelo que vai reforçar o bipartidarismo e acentuar a natureza

presidencialista das autarquias".

 

 

Página 248



A249

Comunidade Intermunicipal do Algarve quer maior poder de decisão dos órgãos
municipais na reforma
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O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), Macário Correia, defendeu hoje uma

maior abertura do Governo na reforma da administração local, permitindo aos órgãos municipais uma

maior decisão sobre eventuais fusões ou extinções nos seus territórios.

 

 Numa conferência sobre a reforma da administração local organizada pela Universidade do Algarve e

pela AMAL, em Faro, Macário Correia disse que o Documento Verde da Reforma da Administração

Local "era muito impositivo" e que "a matriz imposta está a evoluir para uma postura mais

interessante e mais aberta".

 

 O presidente da AMAL questionou que a fusão e a extinção de freguesias venham a ter grandes

resultados em termos de poupança na despesa pública, uma vez que, referiu, estas autarquias não

consomem tantos recursos como se possa pensar. Segundo a Associação Nacional de Freguesias, as

verbas canalizadas para as freguesias representam 0,10% do Orçamento do Estado deste ano.

 

 "Não é isto que resolve a crise. Há freguesias que não têm presidentes a tempo inteiro ou a meio

tempo e com a agregação poderá haver um aumento da despesa", frisou.

 

 O também presidente da Câmara de Faro advogou, por isso, uma maior participação das assembleias

municipais nas decisões a tomar sobre a reforma do poder local e disse que "deverá ser apresentada

nas próximas semanas uma proposta de lei que passa essa decisão para os órgãos municipais".

 

 Macário Correia considerou que, com esta proposta, "passa-se de uma fase mais complicada para

uma mais elegante e respeitadora da vontade das assembleias municipais", que no futuro deverão

também, para o autarca, pronunciar-se sobre o número de eleitos e ter capacidade de alterar o

executivo municipal durante os mandatos.

 

 "No Algarve, os municípios têm que gerir o dobro das populações residentes em alguns períodos do

ano. Devia-se também deixar a cada município a gestão do número de eleitos e não haver uma

imposição do Governo", afirmou.
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 Redacção DORS

 

 20:32 segunda-feira, 16 janeiro 2012
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Deputados algarvios de todos os partidos, exceto CDS, defendem regionalização
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A necessidade de a reforma da administração local incluir uma estrutura intermédia de poder e de se

avançar para a regionalização foi hoje defendida por deputados de todos os partidos, exceto do CDS-

PP, eleitos pelo círculo de Faro.

 

 Num debate sobre a reforma da organização territorial organizado pela Universidade do Algarve e

pela Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), em Faro, os deputados do PSD, PS, PCP e BE

eleitos pela região consideraram que a reforma da administração local só teria a ganhar com a criação

dessa estrutura intermédia, em vez de se focar apenas na reforma dos municípios e das freguesias.

 

 Apenas o deputado do CDS-PP eleito por Faro, Artur Rego, considerou que "a lei já prevê essa

estrutura intermédia, o distrito, e deveria ser debatida a atribuição de competências a esta entidade

para fazer a gestão do território com os municípios".

 

 A deputada Bloco de Esquerda Cecília Honório e o deputado do PCP Paulo Sá criticaram o Documento

Verde da Reforma da Administração Local apresentado pelo Governo e consideraram que a fusão ou a

extinção de freguesias proposta terão pouco impacto orçamental e não resolverão qualquer problema.

 

 "Esta proposta serve para abandonar o debate urgente sobre a regionalização. Dizem que não é

tempo disso por causa da crise, mas nós pensamos exatamente o contrário. Achamos que a

regionalização criaria novas respostas para a crise", afirmou Cecília Honório.

 

 Paulo Sá lamentou que este objetivo "não esteja, infelizmente, na agenda dos principais partidos

políticos" e considerou ser "prioritário avançar com esse nível intermédio".

 

 O deputado do PSD Mendes Bota também afirmou que "a regionalização é o grande ausente desta

proposta" e criticou a hipótese de serem atribuídas mais competências às comunidades

intermunicipais "porque não têm legitimidade democrática regional" e os seus representantes "foram

eleitos localmente e não com um programa regional".

 

 O deputado do PS Miguel Freitas criticou ainda a intenção de serem criadas duas grandes áreas
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metropolitanas à volta das Lisboa e Porto sem se avançar ao mesmo tempo com a regionalização no

resto do país, tendo em conta que isso irá "aumentar as assimetrias".

 

 Em foco no debate estiveram também as alterações à lei eleitoral para criar executivos municipais

homogéneos, com apenas uma lista para a câmara e assembleia municipais, o que mereceu a

contestação dos representantes do BE, do PCP e do PSD.

 

 Mendes Bota recordou a sua experiência autárquica para criticar a possibilidade de a nova lei eleitoral

retirar a oposição dos executivos municipais, ao contrário do deputado do PS Miguel Freitas, que é

favorável às ideias de que "quem ganha as eleições deve gerir o executivo" e "oposição deve ficar na

assembleia municipal".

 

 Paulo Sá, do PCP, disse ver com "muita preocupação" a criação de um órgão em que o presidente tem

controlo da nomeação de vereadores, enquanto Cecília Honório disse que o BE é "absolutamente

contra um modelo que vai reforçar o bipartidarismo e acentuar a natureza presidencialista das

autarquias".

 

 (Lusa / DORS)

 

 22:11 segunda-feira, 16 janeiro 2012
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Vila do Bispo: Resultados de investigações arqueológicas na mostra «Do Mar Aberto
ao Mare Internum»
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A exposição Do Mar Aberto ao Mare Internum, com os resultados de investigações arqueológicas

desenvolvidas pela Universidade do Algarve nos últimos anos nos sítios romanos da Boca do Rio e do

Martinhal, inaugura no próximo domingo, em Vila do Bispo e em Sagres. Numa parceria entre a

direção regional de Cultura do Algarve, a Universidade do Algarve e a Câmara Municipal de Vila do

Bispo, a mostra, co-produzida pela Associação Livre de Fotógrafos do Algarve (ALFA) e comissariada

por João Pedro Bernardes, vai estar patente no Centro de Interpretação de Vila do Bispo e na

Fortaleza de Sagres, no âmbito das comemorações do dia do município de Vila do Bispo. As

investigações arqueológicas desenvolvidas pela Universidade do Algarve nos últimos anos nos sítios

romanos da Boca do Rio e do Martinhal integraram-se no âmbito do projeto Ceratonia - A Exploração

dos Recursos Marinho no Algarve durante a Época Romana. A mostra organiza-se em dois núcleos

expositivos: um, patente no Centro de Interpretação de Vila do Bispo, é dedicado ao sítio pesqueiro

romano da Boca do Rio; no outro núcleo expositivo, que pode ser visitado na Fortaleza de Sagres,

será apresentado o centro oleiro romano da praia do Martinhal. Os dois sítios estão relacionados com a

exploração, transformação e exportação de recursos piscícolas entre os séculos III e V. O sítio da Boca

do Rio está referenciado desde o século XVIII, quando o tsunami decorrente do terramoto de 1755

colocou à vista extensas ruínas. Parcialmente escavado no século XIX pelo arqueólogo algarvio Estácio

da Veiga, o sítio é composto por uma extensa área com tanques para preparados de peixe, armazéns,

um balneário e uma residência ricamente decorada com estuques pintados e pavimentos de mosaico.

Apesar de o sítio ter sido ocupado desde o século I ao século V, é no século III e IV d.C. que atinge o

seu máximo esplendor, fruto da intensa atividade exportadora de preparados de peixe a que então o

Algarve se dedicava. Devido ao recuo da linha de costa, este sítio romano tem sido muito afetado pela

erosão marítima nos últimos anos, o que levou a Universidade do Algarve e a direção regional da

Cultura do Algarve a fazer escavações no local para salvar um pavimento de mosaico. Outros, que se

podem ver no museu de Lagos, já tinham sido resgatados por José Formosinho nos anos 30 do século

passado. A exposição, para além de mostrar a história das investigações sobre o sítio, apresenta os

resultados dos trabalhos arqueológicos desenvolvidos nos últimos anos através de painéis e uma

pequena mostra de materiais recolhidos no local. Na praia do Martinhal, localizou-se um sítio romano

ainda no século I d. C que foi convertido num grande centro oleiro a partir de meados do século III e

que funcionou até inícios do V. Aqui foram produzidas em larga escala ânforas que se destinavam a
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envasar preparados de peixe, produzidos em vários sítios do Algarve como em Boca do Rio,

exportados para toda a bacia do Mediterrâneo. O sítio, identificado desde o século XIX e parcialmente

escavado inicialmente nos anos 80 do século passado, tem vindo a ser destruído pelo recuo da falésia

onde se encontravam os fornos de ânforas. As escavações antigas e as realizadas pela Universidade

do Algarve nos últimos anos já permitiram reconhecer dez fornos e um enorme edifício, com uma

cisterna com capacidade para armazenar mais de 1000 mil litros de água, onde trabalhavam os

oleiros. A presente exposição mostra os trabalhos de escavação efetuados no local, bem como as

principais produções cerâmicas que ali se fabricaram entre o século III e inícios do V.
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Tavira, 17 Jan (Rádio Horizonte Algarve)

 

 Deputados algarvios são contra a extinção de freguesias e a favor da regionalização.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve Num debate sobre "A Reforma da Organização Territorial"

organizado ontem pela Universidade do Algarve e pela Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL),

os deputados do PSD, PS, PCP e BE eleitos pela região defenderam que a reforma da administração

local só teria a ganhar com a criação de uma estrutura intermédia, em vez de se focar apenas na

reforma dos municípios e das freguesias, e que a regionalização é a grande ausente desta discussão.
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Vila do Bispo: Resultados de investigações arqueológicas na mostra «Do Mar Aberto
ao Mare Internum»
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A exposição Do Mar Aberto ao Mare Internum, com os resultados de investigações arqueológicas

desenvolvidas pela Universidade do Algarve nos últimos anos nos sítios romanos da Boca do Rio e do

Martinhal, inaugura no próximo domingo, em Vila do Bispo e em Sagres.

 

 Numa parceria entre a direção regional de Cultura do Algarve, a Universidade do Algarve e a Câmara

Municipal de Vila do Bispo, a mostra, co-produzida pela Associação Livre de Fotógrafos do Algarve

(ALFA) e comissariada por João Pedro Bernardes, vai estar patente no Centro de Interpretação de Vila

do Bispo e na Fortaleza de Sagres, no âmbito das comemorações do dia do município de Vila do Bispo.

 

 As investigações arqueológicas desenvolvidas pela Universidade do Algarve nos últimos anos nos

sítios romanos da Boca do Rio e do Martinhal integraram-se no âmbito do projeto Ceratonia - A

Exploração dos Recursos Marinho no Algarve durante a Época Romana.

 

 A mostra organiza-se em dois núcleos expositivos: um, patente no Centro de Interpretação de Vila do

Bispo, é dedicado ao sítio pesqueiro romano da Boca do Rio; no outro núcleo expositivo, que pode ser

visitado na Fortaleza de Sagres, será apresentado o centro oleiro romano da praia do Martinhal.

 

 Os dois sítios estão relacionados com a exploração, transformação e exportação de recursos piscícolas

entre os séculos III e V.

 

 O sítio da Boca do Rio está referenciado desde o século XVIII, quando o tsunami decorrente do

terramoto de 1755 colocou à vista extensas ruínas. Parcialmente escavado no século XIX pelo

arqueólogo algarvio Estácio da Veiga, o sítio é composto por uma extensa área com tanques para

preparados de peixe, armazéns, um balneário e uma residência ricamente decorada com estuques

pintados e pavimentos de mosaico.

 

 Apesar de o sítio ter sido ocupado desde o século I ao século V, é no século III e IV d.C. que atinge o

seu máximo esplendor, fruto da intensa atividade exportadora de preparados de peixe a que então o

Algarve se dedicava.
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 Devido ao recuo da linha de costa, este sítio romano tem sido muito afetado pela erosão marítima nos

últimos anos, o que levou a Universidade do Algarve e a direção regional da Cultura do Algarve a fazer

escavações no local para salvar um pavimento de mosaico. Outros, que se podem ver no museu de

Lagos, já tinham sido resgatados por José Formosinho nos anos 30 do século passado.

 

 A exposição, para além de mostrar a história das investigações sobre o sítio, apresenta os resultados

dos trabalhos arqueológicos desenvolvidos nos últimos anos através de painéis e uma pequena mostra

de materiais recolhidos no local.

 

 Na praia do Martinhal, localizou-se um sítio romano ainda no século I d. C que foi convertido num

grande centro oleiro a partir de meados do século III e que funcionou até inícios do V. Aqui foram

produzidas em larga escala ânforas que se destinavam a envasar preparados de peixe, produzidos em

vários sítios do Algarve como em Boca do Rio, exportados para toda a bacia do Mediterrâneo.

 

 O sítio, identificado desde o século XIX e parcialmente escavado inicialmente nos anos 80 do século

passado, tem vindo a ser destruído pelo recuo da falésia onde se encontravam os fornos de ânforas.

 

 As escavações antigas e as realizadas pela Universidade do Algarve nos últimos anos já permitiram

reconhecer dez fornos e um enorme edifício, com uma cisterna com capacidade para armazenar mais

de 1000 mil litros de água, onde trabalhavam os oleiros.

 

 A presente exposição mostra os trabalhos de escavação efetuados no local, bem como as principais

produções cerâmicas que ali se fabricaram entre o século III e inícios do V.

 

 Redacção DORS

 

 07:53 terça-feira, 17 janeiro 2012

 

 

Página 257



A258

"Políticas Europeias e Criatividade Empresarial" em encontro internacional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/01/2012

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=5bb77e5c6d452aee283844d47756dc05

 

Tavira, 17 Jan (Rádio Horizonte Algarve)

 

 A Universidade do Algarve, através do CRIA - Divisão de Empreendedorismo e Transferência de

Tecnologia, vai participar no primeiro encontro internacional Think Tank Transregional que decorre em

Madrid, nos dias 18 e 19 de janeiro, no âmbito do projeto CREA NET 2.0.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve

 

 O primeiro dia deste encontro servirá, essencialmente, para fazer o balanço das atividades realizadas

por cada parceiro e para delinear novas ações, entre as quais o Programa de Sensibilização ao

Empreendedorismo, nas escolas do ensino básico e secundário, e a Plataforma e-learning.
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Antena 1

 	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:03:11

 	Hora de emissão: 13:28:00 
ID: 39697429

 
17/01/2012

Algarve: regionalização

 

À excepção do CDS/PP, ontem todos os deputados algarvios tornaram a vir público defender a

regionalização, num debate organizado pela Universidade do Algarve. Declarações de Artur Rego do

CDS/PP.
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Antena 1

 	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:23:59

 	Hora de emissão: 13:39:00 
ID: 39697663

 
17/01/2012

Expedição de investigadores portuguesa à

Antártida

 

Vários investigadores de diversas universidades portuguesas vão seguir para a Antártida. Os cientistas

nacionais vão tentar perceber como é que as alterações da temperatura das águas, tem estado a

modificar a fisiologia dos peixes. Conversa com Pedro Guerreiro e Adelino Canário, investigadores do

Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve.
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Antena 1

 	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:08:10

 	Hora de emissão: 13:31:00 
ID: 39697436

 
17/01/2012

Ria Formosa acumula oito mil anos de

sedimentos

 

Uma equipa do Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Algarve iniciou uma

campanha de sondagens na Ria Formosa, para conhecer detalhadamente a estrutura de sedimentos

do mais importante sistema lagunar de Portugal. Conversa com o professor que lidera a equipa.

 

 

Página 261



A262

Deputados algarvios são contra a extinção de freguesias e a favor da regionalização
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/01/2012

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-
1&cat=Regional&scat=Actualidade&id=13396

 

- 17.01.12

 

 Num debate sobre "A Reforma da Organização Territorial" organizado ontem pela Universidade do

Algarve e pela Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), os deputados do PSD, PS, PCP e BE

eleitos pela região defenderam que a reforma da administração local só teria a ganhar com a criação

de uma estrutura intermédia, em vez de se focar apenas na reforma dos municípios e das freguesias,

e que a regionalização é a grande ausente desta discussão. Veja mais em ALGARVE PRESS DIÁRIO

 

 - e-mail
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Deputados algarvios defendem regionalização exceto do CDS-PP
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/01/2012

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=22151&visual=8&id=0&print_article
=1

 

A necessidade de a reforma da administração local incluir uma estrutura intermédia de poder e de se

avançar para a regionalização foi esta segunda-feira defendida por deputados de todos os partidos,

exceto do CDS-PP, eleitos pelo círculo de Faro.

 

 Num debate sobre a reforma da organização territorial organizado pela Universidade do Algarve e

pela Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), em Faro, os deputados do PSD, PS, PCP e BE

eleitos pela região consideraram que a reforma da administração local só teria a ganhar com a criação

dessa estrutura intermédia, em vez de se focar apenas na reforma dos municípios e das freguesias.

 

 Apenas o deputado do CDS-PP eleito por Faro, Artur Rego, considerou que "a lei já prevê essa

estrutura intermédia, o distrito, e deveria ser debatida a atribuição de competências a esta entidade

para fazer a gestão do território com os municípios".

 

 A deputada Bloco de Esquerda Cecília Honório e o deputado do PCP Paulo Sá criticaram o Documento

Verde da Reforma da Administração Local apresentado pelo Governo e consideraram que a fusão ou a

extinção de freguesias proposta terão pouco impacto orçamental e não resolverão qualquer problema.

 

 "Esta proposta serve para abandonar o debate urgente sobre a regionalização. Dizem que não é

tempo disso por causa da crise, mas nós pensamos exatamente o contrário. Achamos que a

regionalização criaria novas respostas para a crise", afirmou Cecília Honório.

 

 Paulo Sá lamentou que este objetivo "não esteja, infelizmente, na agenda dos principais partidos

políticos" e considerou ser "prioritário avançar com esse nível intermédio".

 

 O deputado do PSD Mendes Bota também afirmou que "a regionalização é o grande ausente desta

proposta" e criticou a hipótese de serem atribuídas mais competências às comunidades

intermunicipais "porque não têm legitimidade democrática regional" e os seus representantes "foram

eleitos localmente e não com um programa regional".

 

 O deputado do PS Miguel Freitas criticou ainda a intenção de serem criadas duas grandes áreas
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metropolitanas à volta das Lisboa e Porto sem se avançar ao mesmo tempo com a regionalização no

resto do país, tendo em conta que isso irá "aumentar as assimetrias".

 

 Em foco no debate estiveram também as alterações à lei eleitoral para criar executivos municipais

homogéneos, com apenas uma lista para a câmara e assembleia municipais, o que mereceu a

contestação dos representantes do BE, do PCP e do PSD.

 

 Mendes Bota recordou a sua experiência autárquica para criticar a possibilidade de a nova lei eleitoral

retirar a oposição dos executivos municipais, ao contrário do deputado do PS Miguel Freitas, que é

favorável às ideias de que "quem ganha as eleições deve gerir o executivo" e "oposição deve ficar na

assembleia municipal".

 

 Paulo Sá, do PCP, disse ver com "muita preocupação" a criação de um órgão em que o presidente tem

controlo da nomeação de vereadores, enquanto Cecília Honório disse que o BE é "absolutamente

contra um modelo que vai reforçar o bipartidarismo e acentuar a natureza presidencialista das

autarquias".

 

 Algarve Primeiro/Lusa
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  Tiragem: 43909

  País: Portugal
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  Corte: 1 de 1ID: 39689213 17-01-2012

Deputados algarvios são pelas regiões
e contra a extinção de freguesias

a Quando encerra a escola e se fecha 
o posto dos correios e outros servi-
ços, o que resta nas pequenas loca-
lidades é a junta de freguesia. Foi a 
partir desta realidade que os deputa-
dos eleitos pela região se insurgiram, 
ontem, na Universidade do Algarve, 
contra a proposta do Governo que 
pretende “liquidar” a maior parte das 
freguesias. Só um eleito do CDS-PP 
não alinhou nas críticas.

O debate das Conferências com Futu-
ro, organizado pela universidade e pe-
la Amal – Comunidade Intermunicipal 
do Algarve, pretende lançar na região 
a discussão sobre os caminhos que de-
vem ser trilhados para cumprir o me-
morando de entendimento assinado 
com a troika, sem acentuar ainda mais 
as assimetrias entre o litoral e interior. 
“A regionalização é a grande ausente 
desta proposta que está em cima da 
mesa”, considerou Mendes Bota.

O primeiro deputado do PSD, eleito 
pelo distrito de Faro, disse ainda des-
confi ar da “capacidade de fi scalização 
das assembleias municipais”, quando 
os seus membros foram eleitos numa 
lista encabeçada pelo presidente da câ-
mara. Até porque, denunciou, alguns 
autarcas “são caciques e déspotas”. A 
extinção de freguesias, defendeu, só 
deveria ser a aplicada a municípios 
com mais de oito freguesias.

O historiador António Rosas é a fa-
vor da permanência das 84 freguesias 
existentes no Algarve e lembrou “o 
vínculo afectivo” das populações às 

Mendes Bota insurge-se contra o “caciquismo” dos autarcas

MANUEL ROBERTO

autarquias, cuja importância social e 
cultural ultrapassa o papel de gestão 
do território. O encontro, moderado 
pelo jornalista do PÚBLICO Manuel 
Carvalho, serviu de pretexto para 
lembrar a “sintonia de posições” 
existente entre o Algarve e o Porto, 
no que diz respeito à defesa da re-
gionalização. Miguel Freitas, do PS, 
criticou o “poder desmesurado” que 
o Documente Verde da Reforma da Ad-
minuistração Local confere aos presi-
dentes de câmara.

Já a deputada Cecília Honório, do 
BE, denunciou a “forma encapotada” 
que está em marcha, para travar o 
processo da criação de uma estrutura 
intermédia da administração central. 
O deputado Paulo Sá enfatizou a ideia 

de que a regionalização “continua 
adiada há 35 anos”, manifestando a 
disponibilidade do PCP para começar 
a trabalhar, “desde já”, nesse objecti-
vo. O deputado Raul Rego (CDS-PP), 
na defesa do Governo, disse que se 
está a discutir “apenas um primeiro 
passo na proposta de reforma, não é 
um documento defi nitivo”.

O ex-presidente da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Re-
gional (CCDR) do Algarve, João Faria, 
criticou a descentralização que está a 
ser levada a cabo, através destes or-
ganismos: “As CCDR não podem fi car 
acantonadas a um único ministério”. 
Na sua opinião, o desenvolvimento 
regional passa pelo reforço do poder 
transversal das CCDR.

Idálio Revez

Página 265



A266

Deputados algarvios são pelas regiões e contra a extinção de freguesias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/01/2012

Meio: Público Online

URL: http://www.publico.pt/Local/deputados-algarvios-sao-pelas-regioes-e-contra-a-extincao-
de-freguesias-1529429/

 

Tema debatido na Universidade do Algarve

 

 17.01.2012 - 12:02 Por Idálio Revez

 

 Mendes Bota insurge-se contra o "caciquismo" dos autarcas

 

 Quando encerra a escola e se fecha o posto dos correios e outros serviços, o que resta nas pequenas

localidades é a junta de freguesia. Foi a partir desta realidade que os deputados eleitos pela região se

insurgiram, ontem, na Universidade do Algarve, contra a proposta do Governo que pretende "liquidar"

a maior parte das freguesias. Só um eleito do CDS-PP não alinhou nas críticas.

 

 O debate das Conferências com Futuro, organizado pela universidade e pela Amal - Comunidade

Intermunicipal do Algarve, pretende lançar na região a discussão sobre os caminhos que devem ser

trilhados para cumprir o memorando de entendimento assinado com a troika, sem acentuar ainda

mais as assimetrias entre o litoral e interior. "A regionalização é a grande ausente desta proposta que

está em cima da mesa", considerou Mendes Bota.

 

 O primeiro deputado do PSD, eleito pelo distrito de Faro, disse ainda desconfiar da "capacidade de

fiscalização das assembleias municipais", quando os seus membros foram eleitos numa lista

encabeçada pelo presidente da câmara. Até porque, denunciou, alguns autarcas "são caciques e

déspotas". A extinção de freguesias, defendeu, só deveria ser a aplicada a municípios com mais de

oito freguesias.

 

 O historiador António Rosas é a favor da permanência das 84 freguesias existentes no Algarve e

lembrou "o vínculo afectivo" das populações às autarquias, cuja importância social e cultural

ultrapassa o papel de gestão do território. O encontro, moderado pelo jornalista do PÚBLICO Manuel

Carvalho, serviu de pretexto para lembrar a "sintonia de posições" existente entre o Algarve e o Porto,

no que diz respeito à defesa da regionalização. Miguel Freitas, do PS, criticou o "poder desmesurado"

que o Documente Verde da Reforma da Adminuistração Local confere aos presidentes de câmara.

 

Página 266



 Já a deputada Cecília Honório, do BE, denunciou a "forma encapotada" que está em marcha, para

travar o processo da criação de uma estrutura intermédia da administração central. O deputado Paulo

Sá enfatizou a ideia de que a regionalização "continua adiada há 35 anos", manifestando a

disponibilidade do PCP para começar a trabalhar, "desde já", nesse objectivo. O deputado Raul Rego

(CDS-PP), na defesa do Governo, disse que se está a discutir "apenas um primeiro passo na proposta

de reforma, não é um documento definitivo".

 

 O ex-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, João

Faria, criticou a descentralização que está a ser levada a cabo, através destes organismos: "As CCDR

não podem ficar acantonadas a um único ministério". Na sua opinião, o desenvolvimento regional

passa pelo reforço do poder transversal das CCDR.
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RTP 2

 	Meio: RTP 2 - Biosfera

 	Duração: 00:01:45

 	Hora de emissão: 19:33:00 
ID: 39714627

 
17/01/2012

Em agenda

 

- Workshop de iniciação à identificação de cogumelos silvestres, na Paisagem protegida da Arriba

Fóssil da Costa da Caparica;

- Ação de formação em Proteção dos Animais em Transporte de Curta Duração, em Castelo Branco, na

Escola Superior Agrária de Castelo Branco;

- Congresso Internacional Paisagem e Comunidade: Desenho, Gestão e Participação Pública, em Faro,

na Universidade do Algarve;

- Exposição - Espíritos Elementares (fotografias de Paulo Gaspar Ferreira), em Viana do Castelo, no

Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental.
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Faro recebe primeiro grande encontro entre a Sociedade e a Paisagem
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/01/2012

Meio: Sapo Online - Casa Sapo Online

URL: http://casa.sapo.pt/Noticias/Faro-recebe-primeiro-grande-encontro-entre-a-Sociedade-e-
a-Paisagem/?ID=18654

 

17 Janeiro 2012

 

 Nos dias 8 e 9 de Março o Campus de Gambelas da Universidade do Algarve, em Faro, recebe o

Congresso Internacional Paisagem e Comunidade, subordinado ao tema "Desenho, Gestão e

Participação Pública".

 

 De caráter internacional, este encontro tem como principal objectivo proporcionar a valorização da

paisagem e dos seus recursos convidando ao debate sobre o seu desenho, a sua gestão e as

comunidades que a vivenciam. Pretende-se, de um modo prático e inédito,

 

 conhecer e avaliar os caminhos e os casos de sucesso nacionais e internacionais numa perspectiva

integrada e de sustentabilidade.

 

 Dividido em dois dias, o 1.º Congresso Internacional Paisagem e Comunidade terá, no seu primeiro

dia, uma componente teórica, na qual serão abordados os temas mais relevantes entre as novas

visões e novos desafios para a paisagem e a gestão participada da paisagem, pela mão de oradores de

renome.

 

 De carácter prático, o segundo dia contará com três workshops que irão decorrer em paralelo e, logo

a seguir ao almoço, com visitas de campo guiadas pelos próprios formadores do workshop.

 

 O Congresso Internacional Paisagem e Comunidade será o ponto de encontro e discussão entre

profissionais e estudantes de arquitetura, arquitetura paisagista, urbanismo, engenharia, geografia e

antropologia, contando também com todos os cidadãos vocacionados para uma intervenção mais ativa

na construção e gestão da paisagem.

 

 Esta iniciativa é organizada pelo Jornal Arquitecturas em parceria com a Câmara Municipal de Faro, a

UAlg - Universidade do Algarve e a Associação Faro 1540.

 

 Fonte:Jornal Arquitecturas
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Ria Formosa: Universidade do Algarve inicia sondagens para conhecer 8 mil anos de
evolução da laguna
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/01/2012

Meio: SIC Notícias Online

URL: http://sicnoticias.sapo.pt/Lusa/2012/01/16/ria-formosa-universidade-do-algarve-inicia-
sondagens-para-conhecer-8-mil-anos-de-evolucao-da-laguna?service=print

 

Data de Publicação: Jan 16, 2012 10:35 AM

 

 Última actualização: Jan 16, 2012 11:01 AM

 

 Faro, 16 jan (Lusa) -- Investigadores da Universidade do Algarve (UALG) iniciaram uma campanha de

sondagens na Ria Formosa para conhecer detalhadamente a estrutura de sedimentos acumulados nos

últimos 8000 anos naquele sistema lagunar, o mais extenso do País, anunciou a instituição.

 

 As sondagens postas em prática pelos cientistas do Centro de Investigação Marinha e Ambiental da

UALG, em colaboração técnica com a empresa Geolgar, têm como objetivo atravessar na íntegra os

depósitos lagunares acumulados durante os últimos 7/8 mil anos sobre a superfície continental

alagada.

 

 Financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no âmbito do projeto SIHER (Processos de

Preenchimento Sedimentar e a Evolução Holocénica do Sistema Lagunar da Ria Formosa), o estudo

permitirá estabelecer a sequência cronológica dos processos que conduziram à formação da laguna.
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Deputados do Algarve querem regionalização no centro da Reforma da Organização
Territorial | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/01/2012

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=13058

 

Por Hugo Rodrigues 17 de Janeiro de 2012 Comentar

 

 Faro, reforma administrativa, regionalização

 

 &nbsp

 

 Começa a ser difícil perceber a paternidade deste documento, já que ninguém a reclama. A frase é de

Paulo Sá, deputado comunista eleito pelo Algarve, e, embora dita com ironia, espelha bem o consenso

em torno da revisão do modelo territorial entre os deputados dos cinco principais partidos, num

debate que decorreu ontem em Faro e onde a necessidade de avançar com a regionalização foi

bandeira de quase todos os intervenientes.

 

 A Universidade do Algarve promoveu esta segunda-feira o primeiro seminário do cicloConferências

com Futuro. O tema desta primeira sessão foi A Reforma da Organização Territorial, tendo por base o

Documento Verde sobre este tema lançado recentemente pelo Governo, onde, entre outras coisas, é

prevista a diminuição drástica do número de Juntas de Freguesia.

 

 A regionalização nem sequer é mencionada na proposta que serviu de base à Mesa Redonda que

juntou cinco deputados eleitos pelo círculo do Algarve, cada qual do seu partido, mas isso não impediu

que fosse tema central na exposição de quase todos os intervenientes.

 

 Apenas, eleito pelo CDS/PP, não defendeu o avanço da regionalização. Mas também não assumiu

aquilo que está previsto no Documento Verde. Este livro não é uma proposta para a reforma do poder

local. É um documento de estudo e debate, considerou.

 

 O deputado algarvio do CDS/PP acredita que muito poderá mudar na proposta do Governo e deixa a

sua própria sugestão. Em Portugal já existe uma entidade administrativa intermédia, ainda que só no

papel, que são os distritos. Se calhar devíamos aproveitar esta discussão para rever o papel dos

municípios e se não lhes podem ser atribuídas efetivas competências, disse o deputado da coligação
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no Governo, que extinguiu os Governos Civis há poucos meses.

 

 Artur Rêgo também defendeu que o debate em torno da futura organização territorial portuguesa não

é ideológico e político, mas foi precisamente para este campo que os restantes deputados presentes

orientaram as suas intervenções.

 

 , do Bloco de Esquerda, fez mesmo questão de deixar claro que acha que este debate só pode mesmo

ser feito a esse nível. Não me parece que qualquer tecnocrata me possa dizer que esta discussão é

higiénica ao nível ideológico e político, argumentou.

 

 No que toca à proposta de revisão do modelo territorial português, a deputada do BE acha estranho

que comece pelo mapa de freguesias, já que o impacto económico destas estruturas no Orçamento de

Estado é reduzidíssimo.

 

 Tenho medo que esta proposta seja um modo de abandonar o debate urgente sobre a regionalização,

disse Cecília Honório. A deputada bloquista discorda em absoluto de um modelo que não contemple

órgãos eleitos, naquilo que será fulcral, acredita, para o aprofundamento do poder democrático.

 

 O facto de este debate estar a decorrer no Algarve e de ter como tema a organização territorial

acabam por justificar palavras que dificilmente se ouvirá entre os mesmos intervenientes na

Assembleia da República.subscreveu as palavras de Cecília Honório nas críticas à não menção da

regionalização no documento, assunto que é o grande ausente na proposta que está em cima da

mesa.

 

 Num dos eixos são mencionadas as Comunidades Intermunicipais. Temo que se transfiram

competências para estas estruturas e que se esteja a enterrar de vez a regionalização. É preciso estar

atento, disse Mendes Bota, frisando que a posição que assume é pessoal e que o PSD não tem posição

oficial.

 

 O deputado social-democrata defendeu a mesma posição que tem assumido desde há muito, quando

o tema é a regionalização, a de defensor total do avanço deste processo. Há uma legitimidade

democrática no modelo das regiões administrativas que não existe nas Comunidades Intermunicipais.

Nenhum autarca, quando se candidata, tem um programa regional. A eleição direta de dirigentes

regionais tem de ser salvaguardada, defendeu.

 

 , que aproveitou o teor das intervenções que precederam a sua para brincar com o consenso em

torno da questão da regionalização, lembrou que a criação de regiões administrativas é um desígnio

constitucional. Estamos abertos a começar esse processo a qualquer momento. Infelizmente, não está

na agenda política e será novamente adiada, considerou.
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 O deputado comunista confrontou a ideia de que este documento era apenas uma base de trabalho,

chamando-lhe uma proposta muito concreta. Ao analisar o documento, vemos que apenas se pensa

em cortar. Eu vejo-o como um ataque ao Poder Local, acusou Paulo Sá.

 

 , o último interveniente da Mesa Redonda, até admitiu que a proposta do Governo teve a virtude de

lançar o debate, mas também cometeu o erro crasso de partir de ideias feitas, ou, como lhes chamou

a partir daí, equívocos.

 

 À cabeça dos equívocos que o deputado do PS considera existir no documento está a inexistência de

um nível intermédio de governação. É fundamental avançar para as regiões administrativas. Há que

haver um quadro claro de atribuição de competências, disse.

 

 O deputado socialista aproveitou ainda para defender que o intermunicipalismo é igualmente um

equívoco e defendeu a reforma que deu origem às comunidades intermunicipais foi um fiasco, há coisa

de cinco anos. Miguel Freitas chamou perigosa à ideia de criar duas áreas metropolitanas, que teriam

governos eleitos, deixando o resto do país sem regiões administrativas.

 

 Nova Conferência do Futuro marcada para fevereiro

 

 A conferência sobre "A Reforma da Organização Territorial" é a primeira do ciclo "Conferências com

Futuro", que pretende lançar e generalizar um debate ao nível do Algarve sobre temas de interesse

regional. Terá uma periodicidade que se estima mensal, e será organizado pela Universidade do

Algarve em parceria com outras instituições, regionais e nacionais.

 

 Os assuntos a abordar incidirão sobre problemáticas que afetam o desenvolvimento regional, estando

desde já previstos temas relacionados com a competitividade regional, a rede regional de mobilidade,

as infraestruturas relacionadas com a logística, etc.

 

 Estas Conferências traduzem uma linha de abertura da Universidade à região e pretendem mobilizar

os decisores regionais, os empresários, os líderes de opinião e o público em geral para a construção de

uma intervenção cívica comprometida.

 

 A próxima conferência, subordinada ao tema "Competitividade Regional", já está agendada para o

mês fevereiro e conta com a colaboração da Associação Industrial Portuguesa (AIP).
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Conferência Internacional Avaliação de Tecnologias em Saúde e Gestão da Qualidade
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/01/2012

Meio: SuperIndústria.com

URL: http://www.superindustria.com/main/modules.php?name=Spaces&file=zprint&id_zpace=
63&id_mod=310&id_x=1728

 

Conferência Internacional

 

 Avaliação de Tecnologias em Saúde e Gestão da Qualidade

 

 A Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa ( ESTeSL ) - Instituto Politécnico de Lisboa ( IPL

), em parceria com a Escola Superior de Saúde - Universidade do Algarve ( ESSUAlg ), apresenta a

International Conference on Health Technology Assessment and Quality Management 2012

(ICHTAQM2012), que se irá realizar na ESTeSL no Parque das Nações , em Lisboa , nos dias 3 e 4 de

fevereiro de 2012 .

 

 A Avaliação de Tecnologias em Saúde e a Gestão da Qualidade constituem áreas de intervenção

estratégica no setor da Saúde, sendo ferramentas de apoio na definição e avaliação de políticas e na

medição de resultados, potenciando deste modo uma melhor utilização de recursos, com a

consequente melhoria da qualidade dos serviços prestados.

 

 Com esta conferência pretende-se proporcionar um debate atual e profundo sobre as temáticas da

Avaliação de Tecnologias em Saúde e a Gestão da Qualidade, integrando abordagens de diferentes

áreas científicas e diversas práticas profissionais nacionais e internacionais.

 

 

 

 Objetivos

 

 1. Sensibilizar os participantes para a importância estratégica da Avaliação de Tecnologias em Saúde

e Gestão da Qualidade e da relevância das suas aplicações, ao nível da Saúde;

 

 2. Estimular a produção científica nacional nestas temáticas quer na vertente teórica quer aplicada;

 

 3. Promover a divulgação dos recentes desenvolvimentos nas áreas da Avaliação de Tecnologias em

Saúde e Gestão da Qualidade e suas aplicações na Saúde;
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 4. Fomentar o desenvolvimento de trabalhos interdisciplinares.

 

 

 

 Destinatários

 

 Profissionais das áreas das Ciências da Saúde (Medicina; Tecnologias da Saúde; Enfermagem,

Ciências Farmacêuticas, entre outras); Ciências Económicas e Políticas (Economia; Administração e

Gestão; Ciências Políticas, entre outras); Ciências Sociais (Direito; Sociologia; Psicologia, entre

outras); Qualidade e Auditoria.

 

 Estudantes de cursos de Mestrado e Doutoramento e Investigadores com interesses na área da

Avaliação de Tecnologias em Saúde ou Gestão da Qualidade em Saúde.

 

 

 

 O programa pode ser consultado em www.ichtaqm2012.estesl.ipl.pt

 

 

 Inscrições até 3 de fevereiro.

 

 Contactos da organização

 

 SGS Portugal

 

 Helena Barros

 

 Tel.: 918 889 966

 

 

 

 

 Conferência Internacional    Avaliação de Tecnologias    Saúde    Gestão da Qualidade    ESTeSL    IPL

   ESSUAlg    Lisboa    ferramentas    políticas    medição de resultados    recursos    serviços

prestados  

 debate    SGS

 

 

Página 276



A277

"O CEO como limite."
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/01/2012
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URL: http://www.faroldanossaterra.net/o-ceo-como-limite/

 

- Quarta-feira, 18 Janeiro 2012 -

 

 O seminário intitulado "O CEO como limite, e um Território para Criar Valor", a ter lugar no próximo

dia 18 (quarta-feira), pelas 17:30h, na sala 1 da Escola Superior Agrária de Viseu (ESAV), é uma

organização da Associação de Estudantes da ESAV, com coordenação do Professor Paulo Barracosa, do

Departamento de Agricultura e Ecologia Sustentável (DEAS). Este evento pretende dar a conhecer um

projeto ambicioso da Escola Superior Agrária e do Instituto Politécnico de Viseu a implementar no

território das "Terras do Demo", replicando uma ideia lançada pelo Prof. Catedrático Doutor António

Covas, da Universidade do Algarve, que está a ser conduzido com sucesso desde setembro último na

aldeia de Querença, no concelho de Loulé.

 

 O plano pretende que os alunos licenciados que venham a ser selecionados desenvolvam projetos,

previamente definidos pela ESAV, autaquias, empresas, fundações e associações de desenvolvimento,

que visem a promoção de um desenvolvimento integrado e multidisciplinar, desde a cultura, artes,

agricultura, ecologia e paisagismo, criatividade e inovação, num território apelidado por Aquilino

Ribeiro como "Terras do Demo". Mas este é um projeto a médio prazo, que à luz do título de Aquilino

Ribeiro, será uma "Batalha sem Fim". Deste modo, a organização pretende lançar um conjunto de

iniciativas para levar a cabo este empreendimento inovador e ao mesmo tempo desafiante e

extraordinariamente complexo, e se possível integrá-lo na rede nacional de "Aldeias com Querença",

coordenado pela Universidade do Algarve.

 

 Nesse sentido, a organização pretende desenvolver três ações a curto prazo com os alunos da ESAV,

designadamente dos cursos de Ecologia e Paisagismo, Engenharia Agronómica, Engenharia Florestal,

Engenharia Zootécnica e Enfermagem Veterinária. Assim, no próximo dia 25 de janeiro, na Casa da

Ínsua, do grupo Visabeira, vai ser criado um jardim temático relacionado com o Queijo "Serra da

Estrela", com vocação científica e pedagógica, em conjunto com a APPACDM (Viseu), instituição com a

qual a ESAV colabora na produção de cardos (), planta usada na produção do queijo DOP "Serra da

Estrela".

 

 Num segundo momento, na primeira quinzena de março, 15 alunos já selecionados dos vários cursos
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da ESAV levam a efeito cinco projetos no Parque Botânico "Arbutus do Demo" (Vila Nova de Paiva),

devidamente coordenados por professores da ESAV, em colaboração com a autarquia de Vila Nova de

Paiva.

 

 No mês de abril, será lançado um programa que visa colocar 20 alunos em empresas de referência

ligadas ao mundo rural, no qual os alunos acompanharão o CEO (Chief Executive Officer/responsável

máximo) da empresa durante um dia, com o objetivo de adquirirem um conhecimento mais

aprofundado das realidades empresariais da região.

 

 Num último momento, numa conferência a realizar em maio, os alunos envolvidos nas atividades

realizadas com os CEOs apresentam os seus trabalhos sobre a experiência, evidenciando os

conhecimentos que adquiriram e apontando propostas para eventualmente melhorar o desempenho

das empresas.
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Universidade do Algarve inicia sondagens para conhecer 8 mil anos de evolução da
laguna
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Ria Formosa

 

 16 | 01 | 2012   10.50H

 

 Investigadores da Universidade do Algarve (UALG) iniciaram uma campanha de sondagens na Ria

Formosa para conhecer detalhadamente a estrutura de sedimentos acumulados nos últimos 8000 anos

naquele sistema lagunar, o mais extenso do País, anunciou a instituição.

 

 As sondagens postas em prática pelos cientistas do Centro de Investigação Marinha e Ambiental da

UALG, em colaboração técnica com a empresa Geolgar, têm como objetivo atravessar na íntegra os

depósitos lagunares acumulados durante os últimos 7/8 mil anos sobre a superfície continental

alagada.

 

 Financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no âmbito do projeto SIHER (Processos de

Preenchimento Sedimentar e a Evolução Holocénica do Sistema Lagunar da Ria Formosa), o estudo

permitirá estabelecer a sequência cronológica dos processos que conduziram à formação da laguna.
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Ria Formosa acumula oito mil anos de sedimentos
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URL: http://www.cienciahoje.pt/index.php?oid=52589&op=all

 

Investigadores procuram conhecer melhor o sistema lagunar mais extenso do País

 

 2012-01-16

 

 Ria Formosa é o mais importante sistema lagunar do País

 

 Uma equipa do Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) da Universidade do Algarve

iniciou uma campanha de sondagens na Ria Formosa para conhecer detalhadamente a estrutura de

sedimentos do mais importante sistema lagunar de Portugal.

 

 Os objectivos do estudo incluem reconstruir a sequência de processos que levaram o sistema à sua

morfologia actual, verificar a importância que teve no processo formativo a antiga rede fluvial,

inventariar a retenção do carbono orgânico no sistema, reconstruir a história da ocupação humana da

área ribeirinha e produzir uma aplicação multimédia didática e de apoio à gestão que abranja o

funcionamento das principais componentes da Ria Formosa.

 

 Ao Ciência Hoje, a equipa de investigadores explica que conhecer detalhadamente a estrutura de

sedimentos da Ria Formosa é"fundamental para a gestão ambiental do sistema no sentido lato da

palavra, é uma informação imprescindível para o cálculo de retenção do carbono em zonas costeiras a

escala de milénios e permitirá saber qual é a fonte principal dos sedimentos que preenchem o

substrato da laguna".

 

 Com este conhecimento os cientistas pretendem depois"averiguar se a presente localização da Ria

Formosa resulta ou não da existência de um antigo sistema fluvial". Importa-lhes ainda"saber qual é

importância quantitativa, à escala global, das lagunas e estuários na retenção e, por conseguinte, no

ciclo de Carbono e na escala de tempo de milénios".

 

 A investigação levada a cabo pelo CIMA compreende também a reconstrução da evolução

ambiental/climática e a história da ocupação antrópica no Algarve. Isto porque em Portugal não

existem lagos cujos sedimentos são a melhor fonte para os estudos polínicos da cobertura vegetal em
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constante evolução. Desse modo,"os sedimentos lagunares e anteriores à formação da laguna podem,

à imagem dos sedimentos de estuários, fornecer um bom material de estudo", justifica a equipa de

investigadores.

 

 Na prática, a investigação inclui a fase de sondagens e colheita de amostras, em paralelo com a

pesquisa de fontes históricas, a fase das análises químicas, micropaleontológicas, polínicas e das

datações por 14C, a fase de integração de dados e escrita das publicações e da integração da

informação produzida na aplicação multimédia FORDID.

 

 Em termos sociais,"pensamos que a aplicação FORDID é mais um passo para incluir os elementos

geográficos do nosso território no ensino das ciências naturais. Constitui igualmente um suporte para

a divulgação científica, para a promoção do turismo verde e de apoio à gestão integrada", explicam os

cientistas.

 

 Em termos científicos,"traz novas informações sobre a evolução pós-glacial da plataforma continental

portuguesa e contribui para uma melhor compreensão do ciclo de carbono na transição da época

glacial para a interglacial".

 

 A ideia para realizar esta investigação à Ria Formosa surgiu porque"existem já muitos trabalhos

publicados sobre a dinâmica atual deste sistema, mas a sua formação e a evolução desde há sete mil

anos para cá ainda é mal conhecida", concluem.

 

Por Susana Lage
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Universidade do Algarve inicia sondagens para conhecer 8 mil anos de evolução da
laguna
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16 de Janeiro de 2012, 10:50

 

 Ria Formosa

 

 Investigadores da Universidade do Algarve (UALG) iniciaram uma campanha de sondagens na Ria

Formosa para conhecer detalhadamente a estrutura de sedimentos acumulados nos últimos 8000 anos

naquele sistema lagunar, o mais extenso do País, anunciou a instituição.

 

 As sondagens postas em prática pelos cientistas do Centro de Investigação Marinha e Ambiental da

UALG, em colaboração técnica com a empresa Geolgar, têm como objetivo atravessar na íntegra os

depósitos lagunares acumulados durante os últimos 7/8 mil anos sobre a superfície continental

alagada.

 

 Financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no âmbito do projeto SIHER (Processos de

Preenchimento Sedimentar e a Evolução Holocénica do Sistema Lagunar da Ria Formosa), o estudo

permitirá estabelecer a sequência cronológica dos processos que conduziram à formação da laguna.
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10:50Segunda feira, 16 de janeiro de 2012

 

 Faro, 16 jan (Lusa) -- Investigadores da Universidade do Algarve (UALG) iniciaram uma campanha de

sondagens na Ria Formosa para conhecer detalhadamente a estrutura de sedimentos acumulados nos

últimos 8000 anos naquele sistema lagunar, o mais extenso do País, anunciou a instituição.

 

 As sondagens postas em prática pelos cientistas do Centro de Investigação Marinha e Ambiental da

UALG, em colaboração técnica com a empresa Geolgar, têm como objetivo atravessar na íntegra os

depósitos lagunares acumulados durante os últimos 7/8 mil anos sobre a superfície continental

alagada.

 

 Financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no âmbito do projeto SIHER (Processos de

Preenchimento Sedimentar e a Evolução Holocénica do Sistema Lagunar da Ria Formosa), o estudo

permitirá estabelecer a sequência cronológica dos processos que conduziram à formação da laguna.
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Faro, 16 jan (Lusa) -- Investigadores da Universidade do Algarve (UALG) iniciaram uma campanha de

sondagens na Ria Formosa para conhecer detalhadamente a estrutura de sedimentos acumulados nos

últimos 8000 anos naquele sistema lagunar, o mais extenso do País, anunciou a instituição.

 As sondagens postas em prática pelos cientistas do Centro de Investigação Marinha e Ambiental da

UALG, em colaboração técnica com a empresa Geolgar, têm como objetivo atravessar na íntegra os

depósitos lagunares acumulados durante os últimos 7/8 mil anos sobre a superfície continental

alagada.

 Financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no âmbito do projeto SIHER (Processos de

Preenchimento Sedimentar e a Evolução Holocénica do Sistema Lagunar da Ria Formosa), o estudo

permitirá estabelecer a sequência cronológica dos processos que conduziram à formação da laguna.
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segunda-feira, 16 de Janeiro de 2012 | 10:50

 

 Investigadores da Universidade do Algarve (UALG) iniciaram uma campanha de sondagens na Ria

Formosa para conhecer detalhadamente a estrutura de sedimentos acumulados nos últimos 8000 anos

naquele sistema lagunar, o mais extenso do País, anunciou a instituição.

 

 As sondagens postas em prática pelos cientistas do Centro de Investigação Marinha e Ambiental da

UALG, em colaboração técnica com a empresa Geolgar, têm como objetivo atravessar na íntegra os

depósitos lagunares acumulados durante os últimos 7/8 mil anos sobre a superfície continental

alagada.

 

 Financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no âmbito do projeto SIHER (Processos de

Preenchimento Sedimentar e a Evolução Holocénica do Sistema Lagunar da Ria Formosa), o estudo

permitirá estabelecer a sequência cronológica dos processos que conduziram à formação da laguna.

 

 Diário Digital / Lusa
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Universidade vai estudar evolução da Ria Formosa
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Ambiente/Algarve

 

 por Lusa

 

 Investigadores da Universidade do Algarve (UALG) iniciaram uma campanha de sondagens na Ria

Formosa para conhecer detalhadamente a estrutura de sedimentos acumulados nos últimos 8000 anos

naquele sistema lagunar, o mais extenso do País, anunciou a instituição.

 

 As sondagens postas em prática pelos cientistas do Centro de Investigação Marinha e Ambiental da

UALG, em colaboração técnica com a empresa Geolgar, têm como objetivo atravessar na íntegra os

depósitos lagunares acumulados durante os últimos 7/8 mil anos sobre a superfície continental

alagada.

 

 Financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no âmbito do projeto SIHER (Processos de

Preenchimento Sedimentar e a Evolução Holocénica do Sistema Lagunar da Ria Formosa), o estudo

permitirá estabelecer a sequência cronológica dos processos que conduziram à formação da laguna.

 

 Será igualmente reconstruída a evolução ambiental/climática e a história da ocupação do Algarve por

comunidades humanas, que acompanharam a formação da Ria Formosa, acrescenta a UALG.

 

 Considerada de elevado valor socioeconómico e ambiental, a Ria Formosa é o mais extenso sistema

lagunar português, ocupando quase toda a faixa litoral do Algarve a Leste da Praia do Ancão,

ocupando 48 quilómetros de frente costeira e 57 quilómetros de frente lagunar.

 

 O SIHER aborda os processos físicos e geológicos, resultantes das alterações climáticas naturais,

durante a transição do último glaciar para interglaciar, às quais se adicionam os efeitos da atividade

do homem.
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Tavira, 16 Jan (Rádio Horizonte Algarve)

 

 A Universidade do Algarve e a Comunidade Intermunicipal do Algarve realizam esta tarde a

Conferência com Futuro, dedicada ao tema "A Reforma da Organização Territorial".
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Investigadores da Universidade do Algarve (UALG) iniciaram uma campanha de sondagens na Ria

Formosa para conhecer detalhadamente a estrutura de sedimentos acumulados nos últimos 8000 anos

naquele sistema lagunar, o mais extenso do País, anunciou a instituição.

 

 As sondagens postas em prática pelos cientistas do Centro de Investigação Marinha e Ambiental da

UALG, em colaboração técnica com a empresa Geolgar, têm como objetivo atravessar na íntegra os

depósitos lagunares acumulados durante os últimos 7/8 mil anos sobre a superfície continental

alagada.

 

 Financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no âmbito do projeto SIHER (Processos de

Preenchimento Sedimentar e a Evolução Holocénica do Sistema Lagunar da Ria Formosa), o estudo

permitirá estabelecer a sequência cronológica dos processos que conduziram à formação da laguna.

 

 Será igualmente reconstruída a evolução ambiental/climática e a história da ocupação do Algarve por

comunidades humanas, que acompanharam a formação da Ria Formosa, acrescenta a UALG.

 

 Considerada de elevado valor socioeconómico e ambiental, a Ria Formosa é o mais extenso sistema

lagunar português, ocupando quase toda a faixa litoral do Algarve a Leste da Praia do Ancão,

ocupando 48 quilómetros de frente costeira e 57 quilómetros de frente lagunar.

 

 O SIHER aborda os processos físicos e geológicos, resultantes das alterações climáticas naturais,

durante a transição do último glaciar para interglaciar, às quais se adicionam os efeitos da atividade

do homem.

 

 De acordo com a UALG, o atual conhecimento da comunidade científica acerca da magnitude e

frequência das alterações climáticas e sobre o nível médio do mar "está ainda bastante limitado aos

resultados decorrentes da pesquisa empírica", baseados nas respostas da linha de costa às alterações

climáticas e do nível médio do mar.
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 "Este estudo, tendo também em conta dados validados em trabalhos anteriores, vai fornecer

resultados à comunidade científica, organizações governamentais, agentes económicos e sociedade

em geral", adianta a UALG.

 

 Assim, na sequência da investigação, serão disponibilizados dois pacotes básicos: FORGIS, um pacote

cartográfico digital (em plataforma SIG), e FORDID, um pacote educacional e de gestão ambiental e

de ordenamento do território, em plataforma multimédia.

 

 Este projeto conta com a participação do Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade da

Universidade do Porto e tem um financiamento de 100 mil euros, até janeiro de 2014.

 

 Redacção DORS

 

 11:26 segunda-feira, 16 janeiro 2012
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A292

Investigadores da UAlg estudam as origens da Ria Formosa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/01/2012

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=a65eb348fb03103dcd48530b52b996a7

 

Tavira, 16 Jan (Rádio Horizonte Algarve)

 

 Investigadores do Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) da Universidade do Algarve

iniciaram uma campanha de sondagens na Ria Formosa para conhecer detalhadamente a estrutura de

sedimentos do mais importante sistema lagunar do País.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve Estas sondagens, realizadas em colaboração com a firma

GEOALGAR, atravessarão na íntegra os depósitos lagunares, acumulados durante os últimos 7/8 mil

anos, sobre a superfície continental alagada.
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A293

Ria Formosa: Universidade do Algarve inicia sondagens para conhecer 8 mil anos de
evolução da laguna
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/01/2012

Meio: Porto Canal.pt

URL: http://www.portocanal.pt/ler_noticia/9333/

 

16-01-2012 10:50 |

 

 Fonte: Agência Lusa

 

 Faro, 16 jan (Lusa) -- Investigadores da Universidade do Algarve (UALG) iniciaram uma campanha de

sondagens na Ria Formosa para conhecer detalhadamente a estrutura de sedimentos acumulados nos

últimos 8000 anos naquele sistema lagunar, o mais extenso do País, anunciou a instituição.

 

 As sondagens postas em prática pelos cientistas do Centro de Investigação Marinha e Ambiental da

UALG, em colaboração técnica com a empresa Geolgar, têm como objetivo atravessar na íntegra os

depósitos lagunares acumulados durante os últimos 7/8 mil anos sobre a superfície continental

alagada.

 

 Financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no âmbito do projeto SIHER (Processos de

Preenchimento Sedimentar e a Evolução Holocénica do Sistema Lagunar da Ria Formosa), o estudo

permitirá estabelecer a sequência cronológica dos processos que conduziram à formação da laguna.

 

 Será igualmente reconstruída a evolução ambiental/climática e a história da ocupação do Algarve por

comunidades humanas, que acompanharam a formação da Ria Formosa, acrescenta a UALG.

 

 Considerada de elevado valor socioeconómico e ambiental, a Ria Formosa é o mais extenso sistema

lagunar português, ocupando quase toda a faixa litoral do Algarve a Leste da Praia do Ancão,

ocupando 48 quilómetros de frente costeira e 57 quilómetros de frente lagunar.

 

 O SIHER aborda os processos físicos e geológicos, resultantes das alterações climáticas naturais,

durante a transição do último glaciar para interglaciar, às quais se adicionam os efeitos da atividade

do homem.

 

 De acordo com a UALG, o atual conhecimento da comunidade científica acerca da magnitude e
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frequência das alterações climáticas e sobre o nível médio do mar "está ainda bastante limitado aos

resultados decorrentes da pesquisa empírica", baseados nas respostas da linha de costa às alterações

climáticas e do nível médio do mar.

 

 "Este estudo, tendo também em conta dados validados em trabalhos anteriores, vai fornecer

resultados à comunidade científica, organizações governamentais, agentes económicos e sociedade

em geral", adianta a UALG.

 

 Assim, na sequência da investigação, serão disponibilizados dois pacotes básicos: FORGIS, um pacote

cartográfico digital (em plataforma SIG), e FORDID, um pacote educacional e de gestão ambiental e

de ordenamento do território, em plataforma multimédia.

 

 Este projeto conta com a participação do Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade da

Universidade do Porto e tem um financiamento de 100 mil euros, até janeiro de 2014.

 

 JMP.

 

 Lusa/fim
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A295

  
Antena 1

 	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:15:57

 	Hora de emissão: 13:44:00 
ID: 39677444

 
16/01/2012

Ciclo «Conferências com Futuro»

 

O ciclo «Conferências com Futuro» organizado pela Universidade do Algarve, pretende lançar e

generalizar um debate ao nível do Algarve, sobre temas de interesse regional. Declarações de João

Guerreiro, reitor da Universidade do Algarve.
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A296

Universidade do Algarve inicia sondagens para conhecer 8 mil anos de evolução da
Ria Formosa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/01/2012

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=22131&visual=8&id=0&print_article
=1

 

16-01-12

 

 Investigadores da Universidade do Algarve (UALG) iniciaram uma campanha de sondagens na Ria

Formosa para conhecer detalhadamente a estrutura de sedimentos acumulados nos últimos 8000 anos

naquele sistema lagunar, o mais extenso do País, anunciou a instituição.

 

 As sondagens postas em prática pelos cientistas do Centro de Investigação Marinha e Ambiental da

UALG, em colaboração técnica com a empresa Geolgar, têm como objetivo atravessar na íntegra os

depósitos lagunares acumulados durante os últimos 7/8 mil anos sobre a superfície continental

alagada.

 

 Financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no âmbito do projeto SIHER (Processos de

Preenchimento Sedimentar e a Evolução Holocénica do Sistema Lagunar da Ria Formosa), o estudo

permitirá estabelecer a sequência cronológica dos processos que conduziram à formação da laguna.

 

 Algarve Primeiro/Lusa
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A297

Deputados algarvios de todos os partidos, excepto CDS, defendem regionalização
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/01/2012

Meio: Público Online

URL: http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/deputados-algarvios-de-todos-os-partidos-
excepto-cds-defendem-regionalizacao-1529345/

 

16.01.2012 - 21:37 Por Lusa

 

 A necessidade de a reforma da administração local incluir uma estrutura intermédia de poder e de se

avançar para a regionalização foi hoje defendida por deputados de todos os partidos, excepto do CDS-

PP, eleitos pelo círculo de Faro.

 

 Num debate sobre a reforma da organização territorial organizado pela Universidade do Algarve e

pela Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), em Faro, os deputados do PSD, PS, PCP e BE

eleitos pela região consideraram que a reforma da administração local só teria a ganhar com a criação

dessa estrutura intermédia, em vez de se focar apenas na reforma dos municípios e das freguesias.

 

 Apenas o deputado do CDS-PP eleito por Faro, Artur Rego, considerou que "a lei já prevê essa

estrutura intermédia, o distrito, e deveria ser debatida a atribuição de competências a esta entidade

para fazer a gestão do território com os municípios".

 

 A deputada Bloco de Esquerda Cecília Honório e o deputado do PCP Paulo Sá criticaram o Documento

Verde da Reforma da Administração Local apresentado pelo Governo e consideraram que a fusão ou a

extinção de freguesias proposta terão pouco impacto orçamental e não resolverão qualquer problema.

 

 "Esta proposta serve para abandonar o debate urgente sobre a regionalização. Dizem que não é

tempo disso por causa da crise, mas nós pensamos exactamente o contrário. Achamos que a

regionalização criaria novas respostas para a crise", afirmou Cecília Honório.

 

 Paulo Sá lamentou que este objectivo "não esteja, infelizmente, na agenda dos principais partidos

políticos" e considerou ser "prioritário avançar com esse nível intermédio".

 

 O deputado do PSD Mendes Bota também afirmou que "a regionalização é o grande ausente desta

proposta" e criticou a hipótese de serem atribuídas mais competências às comunidades

intermunicipais "porque não têm legitimidade democrática regional" e os seus representantes "foram

eleitos localmente e não com um programa regional".
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 O deputado do PS Miguel Freitas criticou ainda a intenção de serem criadas duas grandes áreas

metropolitanas à volta das Lisboa e Porto sem se avançar ao mesmo tempo com a regionalização no

resto do país, tendo em conta que isso irá "aumentar as assimetrias".

 

 Em foco no debate estiveram também as alterações à lei eleitoral para criar executivos municipais

homogéneos, com apenas uma lista para a câmara e assembleia municipais, o que mereceu a

contestação dos representantes do BE, do PCP e do PSD.

 

 Mendes Bota recordou a sua experiência autárquica para criticar a possibilidade de a nova lei eleitoral

retirar a oposição dos executivos municipais, ao contrário do deputado do PS Miguel Freitas, que é

favorável às ideias de que "quem ganha as eleições deve gerir o executivo" e "oposição deve ficar na

assembleia municipal".

 

 Paulo Sá, do PCP, disse ver com "muita preocupação" a criação de um órgão em que o presidente tem

controlo da nomeação de vereadores, enquanto Cecília Honório disse que o BE é "absolutamente

contra um modelo que vai reforçar o bipartidarismo e acentuar a natureza presidencialista das

autarquias".
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Universidade do Algarve inicia sondagens para conhecer últimos 8 mil anos da laguna
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/01/2012

Meio: RTP Online

URL: http://www0.rtp.pt/noticias/index.php?t=Universidade-do-Algarve-inicia-sondagens-
para-conhecer-ultimos-8-mil-anos-da-
laguna.rtp&article=518526&visual=3&layout=10&tm=8

 

As sondagens postas em prática pelos cientistas do Centro de Investigação Marinha e Ambiental da

UALG, em colaboração técnica com a empresa Geolgar, têm como objetivo atravessar na íntegra os

depósitos lagunares acumulados durante os últimos 7/8 mil anos sobre a superfície continental

alagada.

 

 Financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no âmbito do projeto SIHER (Processos de

Preenchimento Sedimentar e a Evolução Holocénica do Sistema Lagunar da Ria Formosa), o estudo

permitirá estabelecer a sequência cronológica dos processos que conduziram à formação da laguna.

 

 Será igualmente reconstruída a evolução ambiental/climática e a história da ocupação do Algarve por

comunidades humanas, que acompanharam a formação da Ria Formosa, acrescenta a UALG.

 

 Considerada de elevado valor socioeconómico e ambiental, a Ria Formosa é o mais extenso sistema

lagunar português, ocupando quase toda a faixa litoral do Algarve a Leste da Praia do Ancão,

ocupando 48 quilómetros de frente costeira e 57 quilómetros de frente lagunar.

 

 O SIHER aborda os processos físicos e geológicos, resultantes das alterações climáticas naturais,

durante a transição do último glaciar para interglaciar, às quais se adicionam os efeitos da atividade

do homem.

 

 De acordo com a UALG, o atual conhecimento da comunidade científica acerca da magnitude e

frequência das alterações climáticas e sobre o nível médio do mar "está ainda bastante limitado aos

resultados decorrentes da pesquisa empírica", baseados nas respostas da linha de costa às alterações

climáticas e do nível médio do mar.

 

 "Este estudo, tendo também em conta dados validados em trabalhos anteriores, vai fornecer

resultados à comunidade científica, organizações governamentais, agentes económicos e sociedade

em geral", adianta a UALG.
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 Assim, na sequência da investigação, serão disponibilizados dois pacotes básicos: FORGIS, um pacote

cartográfico digital (em plataforma SIG), e FORDID, um pacote educacional e de gestão ambiental e

de ordenamento do território, em plataforma multimédia.

 

 Este projeto conta com a participação do Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade da

Universidade do Porto e tem um financiamento de 100 mil euros, até janeiro de 2014.
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A301

Exposição "Do Mar Aberto ao Mare Internum" desvenda investigações arqueológicas
na Boca do Rio e Martinhal | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/01/2012

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=12843

 

Por Sul Informação 16 de Janeiro de 2012 Comentar

 

 Arqueologia, Ciência&Investigação, Património, Vila do Bispo

 

 &nbsp

 

 A Boca do Rio nos Google Maps

 

 "Do Mar Aberto ao Mare Internum" é o título da exposição que abre dia 22 de janeiro, às 17 horas, ,

no Centro de Interpretação de Vila do Bispo e na Fortaleza de Sagres, no âmbito das comemorações

do dia do município de Vila do Bispo.

 

 O evento resulta de uma parceria entre a Direção Regional de Cultura do Algarve, a Universidade do

Algarve e a Câmara Municipal de Vila do Bispo, coproduzida com a Associação Livre Fotógrafos do

Algarve (ALFA).

 

 Comissariada por João Pedro Bernardes, a exposição dará conta dos principais resultados das

investigações arqueológicas desenvolvidas pela Universidade do Algarve nos últimos anos nos sítios

romanos da Boca do Rio e do Martinhal no âmbito do projeto Ceratonia - A Exploração dos Recursos

Marinho no Algarve durante a época Romana.

 

 Organiza-se em dois núcleos expositivos: um, patente no Centro de Interpretação de Vila do Bispo, é

dedicado ao sítio pesqueiro romano da Boca do Rio; no outro núcleo expositivo, que pode ser visitado

na Fortaleza de Sagres, será apresentado o centro oleiro romano da praia do Martinhal.

 

 Os dois sítios estão relacionados com a exploração, transformação e exportação de recursos piscícolas

entre os séculos III e V.

 

 O sítio da Boca do Rio está referenciado desde o século XVIII, quando o tsunami decorrente do
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terramoto de 1755 colocou à vista extensas ruínas.

 

 Parcialmente escavado no século XIX pelo arqueólogo algarvio Estácio da Veiga, o sítio é composto

por uma extensa área com tanques para preparados de peixe, armazéns, um balneário e uma

residência ricamente decorada com estuques pintados e pavimentos de mosaico.

 

 Apesar do sítio ter sido ocupado desde o século I ao século V, é no século III e IV d.C. que atinge o

seu máximo esplendor, fruto da intensa atividade exportadora de preparados de peixe a que então o

Algarve se dedicava.

 

 Devido ao recuo da linha de costa, este sítio romano tem sido muito afetado pela erosão marítima nos

últimos anos, o que levou a Universidade do Algarve e a Direção Regional da Cultura do Algarve a

fazer escavações no local para salvar um pavimento de mosaico.

 

 Outros, que se podem ver no museu de Lagos, já tinham sido resgatados por José Formosinho nos

anos 30 do século passado.

 

 A exposição, para além de mostrar a história das investigações sobre o sítio, apresenta os resultados

dos trabalhos arqueológicos desenvolvidos nos últimos anos através de painéis e uma pequena mostra

de materiais recolhidos no local.

 

 Na praia do Martinhal localizou-se um sítio romano ainda no século I d. C que foi convertido num

grande centro oleiro a partir de meados do século III e que funcionou até inícios do V.

 

 Aqui foram produzidas em larga escala ânforas que se destinavam a envasar preparados de peixe,

produzidos em vários sítios do Algarve como em Boca do Rio, exportados para toda a bacia do

Mediterrâneo.

 

 O sítio, identificado desde o século XIX e parcialmente escavado inicialmente nos anos 80 do século

passado, tem vindo a ser destruído pelo recuo da falésia onde se encontravam os fornos de ânforas.

 

 As escavações antigas e as realizadas pela Universidade do Algarve nos últimos anos já permitiram

reconhecer 10 fornos e um enorme edifício, com uma cisterna com capacidade para armazenar mais

de 1000 mil litros de água, onde trabalhavam os oleiros.

 

 A presente exposição mostra os trabalhos de escavação efetuados no local, bem como as principais

produções cerâmicas que ali se fabricaram entre o século III e inícios do V.
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A303

Ria Formosa Universidade do Algarve inicia sondagens para conhecer 8 mil anos de
evolução da laguna - Visao.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/01/2012

Meio: Visão Online

URL: http://aeiou.visao.pt/ria-formosa-universidade-do-algarve-inicia-sondagens-para-
conhecer-8-mil-anos-de-evolucao-da-laguna=f642757

 

Lusa - Esta notícia foi escrita nos termos do Acordo Ortográfico

 

 10:50Segunda, 16 de Janeiro de 2012

 

 Faro, 16 jan (Lusa) -- Investigadores da Universidade do Algarve (UALG) iniciaram uma campanha de

sondagens na Ria Formosa para conhecer detalhadamente a estrutura de sedimentos acumulados nos

últimos 8000 anos naquele sistema lagunar, o mais extenso do País, anunciou a instituição.

 

 As sondagens postas em prática pelos cientistas do Centro de Investigação Marinha e Ambiental da

UALG, em colaboração técnica com a empresa Geolgar, têm como objetivo atravessar na íntegra os

depósitos lagunares acumulados durante os últimos 7/8 mil anos sobre a superfície continental

alagada.

 

 Financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no âmbito do projeto SIHER (Processos de

Preenchimento Sedimentar e a Evolução Holocénica do Sistema Lagunar da Ria Formosa), o estudo

permitirá estabelecer a sequência cronológica dos processos que conduziram à formação da laguna.
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A304

Ana Passos lidera mulheres socialistas do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/01/2012

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=48489

 

15-01-2012 12:15:00

 

 Ana Passos foi eleita presidente do Departamento Federativo das Mulheres Socialistas do Algarve

(DMFS). Lista B obteve 60,38% dos votos, enquanto Esmeralda Ramires da lista A congregou 39,62%

dos votos.

 

 Com o lema "Juntas pela Mudança!", Ana Passos foi eleita este sábado, vencendo também a sua lista

o Conselho Político do DFMS, com 58,60%.

 

 Por sua vez Esmeralda Ramires da Lista A, somou 39,62% dos votos para a presidência e 41,4% para

o Conselho Político.

 

 O lema "Juntas pela Mudança" vai concretizar-se, segundo Ana Passos, através de uma maior

abertura do Departamento das Mulheres Socialistas à sociedade, coma criação de um Conselho

Consultivo de homens e mulheres, do partido e independentes.

 

 Uma rede regional de mulheres autarcas, que permita aprofundar a experiência nestes cargos é outra

das propostas.

 

 Ana Passos tem 44 anos e é natural de Faro. Doutorou-se em Genética Microbiana pela Universidade

de Leicester, e foi investigadora do Centro de Ciência do Mar da Universidade do Algarve. Atualmente

está desempregada.
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Algarve: Reforma da Administração Local em debate regional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/01/2012

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=48495

 

15-01-2012 18:19:00

 

 Perante as propostas do Governo sobre a Reforma da Administração Local, a Universidade do Algarve

e AMAL consideram "pertinente" um debate regional. Saiba mais

 

 O conclave que terá como moderador o jornalista Manuel Carvalho do jornal Público, está marcado

para 16 de janeiro às 14h30, no Auditório da Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve

(junto ao Teatro das Figuras, em Faro).

 

 Perante as propostas governamentais apresentadas no "Documento Verde" com incidência no sector

empresarial local, na organização do território, na gestão municipal e intermunicipal, no financiamento

e, ainda, na Democracia Local, "torna-se pertinente animar um debate regional que permita informar

e clarificar a situação algarvia por forma a permitir uma intervenção cidadã no sentido da melhor

resolução do problema regional", referem os organizadores da conferência.

 

 Em cima da mesa estará a problemática da administração local no Algarve, região que "regista uma

situação particular que resulta da sua pequena dimensão (450.000 habitantes residentes), da grande

dependência intermunicipal associada à debilidade de infraestruturas de comunicação".

 

 As diferenciações territoriais quando se caminha do litoral para a serra, a concentração de população

visitante nos meses de verão e a fraca capacidade de atração de atividades económicas,

designadamente produtoras de bens transacionáveis são também alguns dos aspetos relevantes que

obrigam a um debate sobre o futuro da região.

 

 Promovido pelo Reitor da Universidade do Algarve (UAlg), João Guerreiro e o Presidente da

Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), Macário Correia, o evento está inserido no ciclo

"Conferência com Futuro", iniciativa da UAlg. A entrada é livre.

 

 Programa:
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 14:30 -Abertura

 

 João Guerreiro, Reitor da UAlg e Macário Correia, Presidente da AMAL

 

 14:45 - Os Antecedentes Históricos

 

 António Rosa Mendes (UAlg)

 

 16:00 - O Financiamento Local

 

 Ana Paula Barreira (UAlg)

 

 16:15 - Organização Territorial na Europa - competências; dimensão e governança

 

 João Faria (Comissão Europeia)

 

 Intervalo

 

 17:15 -Mesa redonda com os Deputados:

 

 Mendes Bota (PSD), Miguel Freitas (PS), Artur Rego (CDS), Paulo Sá (PCP) e Cecília Honório (BE)

 

 18:15 Debate

 

 Encerramento -João Guerreiro, Reitor da UAlg e Macário Correia, Presidente da AMAL
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Investigadores da UAlg estudam as origens da Ria Formosa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/01/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://c.moreover.com/click/here.pl?z5754105124&z=1250249089

 

Investigadores do Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) da Universidade do Algarve

iniciaram uma campanha de sondagens na Ria Formosa para conhecer detalhadamente a estrutura de

sedimentos do "mais importante sistema lagunar" do país. Estas sondagens, realizadas em

colaboração com a firma GEOALGAR, atravessarão na íntegra os depósitos lagunares, acumulados

durante os últimos 7/8 mil anos sobre a superfície continental alagada. Financiado pela Fundação para

a Ciência e a Tecnologia, no âmbito do projeto SIHER - Processos de Preenchimento Sedimentar e a

Evolução Holocénica do Sistema Lagunar da Ria Formosa, este estudo permitirá estabelecer a

sequência cronológica dos processos que conduziram à formação da laguna. Será igualmente

reconstruída a evolução ambiental/climática e a história da ocupação antrópica no Algarve, que

acompanharam a formação da Ria Formosa. "Com elevado valor socioeconómico e ambiental, a Ria

Formosa é o mais extenso sistema lagunar português", refere a Universidade do Algarve. Contudo, o

conhecimento da sua geologia e da dinâmica passada e presente "é ainda muito fragmentado e

incompleto", ressalva a instituição. Este estudo, tendo também em conta dados validados em

trabalhos anteriores, vai fornecer resultados à comunidade científica, organizações governamentais,

agentes económicos e sociedade em geral. Assim, vão ser disponibilizados dois pacotes básicos:

FORGIS, um pacote cartográfico digital (em plataforma SIG), e FORDID, um pacote educacional e de

gestão ambiental e de ordenamento do território (em plataforma multimédia). O projeto SIHER aborda

os processos físicos e geológicos, resultantes das alterações climáticas naturais, durante a transição

do último glaciar para interglaciar, às quais se adicionam os efeitos da atividade antrópica. Contando

com a participação do Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade da Universidade do

Porto (CEPESE/UP), o projeto tem um financiamento de 100 mil euros que se prolonga até janeiro de

2014.
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Investigadores da UAlg estudam as origens da Ria Formosa
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URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=123856

 

Investigadores do Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) da Universidade do Algarve

iniciaram uma campanha de sondagens na Ria Formosa para conhecer detalhadamente a estrutura de

sedimentos do "mais importante sistema lagunar" do país.

 

 Estas sondagens, realizadas em colaboração com a firma GEOALGAR, atravessarão na íntegra os

depósitos lagunares, acumulados durante os últimos 7/8 mil anos sobre a superfície continental

alagada.

 

 Financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no âmbito do projeto SIHER - Processos de

Preenchimento Sedimentar e a Evolução Holocénica do Sistema Lagunar da Ria Formosa, este estudo

permitirá estabelecer a sequência cronológica dos processos que conduziram à formação da laguna.

 

 Será igualmente reconstruída a evolução ambiental/climática e a história da ocupação antrópica no

Algarve, que acompanharam a formação da Ria Formosa.

 

 "Com elevado valor socioeconómico e ambiental, a Ria Formosa é o mais extenso sistema lagunar

português", refere a Universidade do Algarve. Contudo, o conhecimento da sua geologia e da dinâmica

passada e presente "é ainda muito fragmentado e incompleto", ressalva a instituição.

 

 Este estudo, tendo também em conta dados validados em trabalhos anteriores, vai fornecer

resultados à comunidade científica, organizações governamentais, agentes económicos e sociedade

em geral.

 

 Assim, vão ser disponibilizados dois pacotes básicos: FORGIS, um pacote cartográfico digital (em

plataforma SIG), e FORDID, um pacote educacional e de gestão ambiental e de ordenamento do

território (em plataforma multimédia).

 

 O projeto SIHER aborda os processos físicos e geológicos, resultantes das alterações climáticas

naturais, durante a transição do último glaciar para interglaciar, às quais se adicionam os efeitos da

atividade antrópica.
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 Contando com a participação do Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade da

Universidade do Porto (CEPESE/UP), o projeto tem um financiamento de 100 mil euros que se

prolonga até janeiro de 2014.

 

 Redacção DORS

 

 07:53 domingo, 15 janeiro 2012
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16 www.gazetarural.com

Turismo do Douro promoveu sessão em Tabuaço

Rede de Aldeias Vinhateiras como polo de 
Desenvolvimento Regional

O Município de Tabuaço foi o anfitrião 
de uma sessão de trabalho da Turismo 
do Douro, que contou com a presença 
de várias entidades ligadas à Região e ao 
sector do turismo. Esta iniciativa foi o pri-
meiro passo de um percurso que se pre-
tende frutífero e produtivo para a Região 
do Douro, nomeadamente para a Rede 
de Aldeias Vinhateiras (RAV) enquanto 
destinos turísticos. 

Durante o encontro, foi apresentado 
um estudo de mercado – Estratégia de 
Marketing da Rede de Aldeias Vinhateiras 
– com o objectivo de promover e accio-
nar a análise conjunta dos pontos fun-
damentais que desenvolvam as Aldeias 
Vinhateiras enquanto produto de de-
senvolvimento sustentável, utilizando os 
recursos endógenos inseridos em estra-
tégias de valorização económica de base 
territorial, valorizando-se os recursos 
naturais, o património histórico e imate-
rial, como elementos potenciadores de 
desenvolvimento e que contribuam de 
forma decisiva para reforçar a economia 
e aumentar a atractividade da Região. 

Tabuaço recebeu, assim, a primeira 
sessão de trabalhos preparatórios para 
a concretização do projecto RAV. Outras 
sessões estão já agendadas com o ob-
jectivo concretizar e expandir o potencial 
das Aldeias Vinhateiras.
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António Martinho, presidente da 
Entidade de Turismo do Douro

“Vale a pena continuar a investir 
num recurso turístico como é Rede de 

Aldeias Vinhateiras”

Gazeta Rural (GR): O que retirou do 
estudo apresentado em Tabuaço so-
bre as Aldeias Vinhateiras?

António Martinho (AM): Antes de 
mais, que vale a pena continuar a inves-
tir num recurso turístico, como são estas 
Aldeias. Depois, que para criarmos um 
produto turístico com estas seis aldeias 
temos que o fazer com as pessoas de lá, 
daquelas terras, sejam autarcas, párocos, 
associações culturais ou de outra índole, 
empresas, enfim... Uma condição natural 
- que queiram participar.

GR: Como olha para a Rede de Al-
deias Vinhateiras?

AM: Neste momento e na sequência 
do encontro de Tabuaço, com uma ex-
pectativa muito positiva. É um desafio, 
ainda, criar a Rede.

GR: De tudo o que foi dito na ses-
são de Tabuaço, muito ainda há a fa-
zer. O que pode fazer a estrutura que 
dirige para dinamizar a Rede?

AM: Julgo que com os meios ao dispor 
fizemos algo de muito positivo. Realizá-
mos três Festivais das Aldeias Vinhateiras, 

promovemo-las junto de públicos diver-
sos - note-se que as Aldeias Vinhateiras 
já são conhecidas na Área Metropolitana 
de Lisboa. Encomendámos este trabalho, 
que foi apresentado naquela sessão, o 
Estudo de Mercado. Neste momento, es-
tamos empenhados em que se crie uma 
Estrutura de Gestão. A RAV não pode ficar 
sem essa estrutura.

GR: A aplicação de outras solu-
ções, como o projecto da aldeia de 
Querença, pode ser um meio de dina-
mizar a rede?

AM: É uma experiência muito inte-
ressante, mas pode servir como termo 
de comparação, onde se pode recolher 
uma experiência que está a ser vivencia-
da. Muito interessante é constatar que 
há vários serviços públicos a colaborar, 
como o IEFP e a Universidade do Algar-
ve, bem como entidades privadas, como 
é uma Fundação local. Óptimo exemplo.

GR: O Turismo do Douro vai lançar 
o primeiro “Guia Turístico da Natureza 
do Douro”: o que é este guia?

AM: É um instrumento que facilita 
ao turista amante dos sítios ricos neste 
domínio o acesso à informação indis-
pensável para fruir o Douro. Miguel Torga 
chamou-lhe “Poema Geológico. Beleza 
absoluta”. Vamos dá-lo a conhecer. É 
bom para quem nos visita; é bom para o 
Douro e para o país.

Os autores agregaram os municípios 
por afinidades geológicas, de fauna e de 
flora, criando cinco unidades territoriais, 
o que facilita a consulta e indicam os lo-
cais de observação. O melhor é consultar.

GR: Num ano difícil, que perspecti-
va para o turismo no Douro e que ac-
ções estão programadas?

AM: É verdade. Na actual conjuntura, 
damos prioridade à continuação de pro-
jectos que iniciámos. Depois, não deixa-
remos de continuar a investir no apoio 
à qualificação dos agentes regionais, 
trabalhando na melhoria da oferta. Mas 
a promoção do destino Douro vai mere-
cer uma atenção especial, porque quem 
investe merece que a taxa de ocupação 
e a presença de turistas na região seja, 
sempre que possível, uma constante. De-
vemos continuar o esforço para atenuar 
a sazonalidade.

Há dois mercados que merecem uma 
atenção especial: o da Área Metropo-
litana do Porto e o da Galiza e Castela-
Leão, a nível interno e de proximidade. Os 
mercados do Reino Unido, da Alemanha 
e da França, no âmbito da ATP (Agência 
de Promoção Externa do Norte). Conti-
nuaremos a ligar o Douro - turismo, ao 
Douro – região, onde se produz o vinho 
do Porto. E como o ADV é Património da 
Humanidade, há uma ligação natural a 
Guimarães, Capital Europeia da Cultura.
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Algarve: Fernando Severino substitui Castelão Rodrigues na Direção Regional de
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14-01-2012 2:12:00

 

 O novo diretor regional de Agricultura e Pescas do Algarve é Fernando Severino, que terá como

adjunto Ezequiel Pinho.Fernando Severino substitui Castelão Rodrigues enquanto responsável político

regional na área da agricultura e das pescas, avança a edição online do Jornal do Algarve.

 

 Fernando Severino substitui Castelão Rodrigues enquanto responsável político regional na área da

agricultura e das pescas, avança a edição online do Jornal do Algarve.

 

 Ambos os nomeados pertencem aos quadro de pessoal da Direção Regional de Agricultura e Pescas

do Algarve (DRAPAlg).

 

 Fernando Severino exerceu funções na União das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo do Algarve, no

Instituto Financeiro de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas (IFADAP), sendo licenciado

agronomia, foi assistente convidado na Faculdade de Engenharia dos Recursos Naturais da

Universidade do Algarve, entretanto extinta.

 

 Por sua vez Ezequiel Almeida Pinho, é Mestre em economia agrária e diretor de serviços da DRAPAlg.
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Martins dos Santos é actualmente presidente do Concelho Directivo da ARS Algarve e do seu currículo

constam um conjunto de experiências das quais se destaca a docência na Universidade do Algarve, a

sua ligação à Ordem dos Médicos, bem como um vasto conjunto de apetências.

 

 Natural de Silves, nascido a 11 de Novembro de 1960, Martins dos Santos é licenciado pela Faculdade

de Medicina de Lisboa e autor de 26 trabalhos apresentados em congressos nacionais e internacionais

e co-autor de mais 15 trabalhos científicos que foram conhecidos do grande público na sua área de

formação.

 

 Do seu currículo são de salientar os mais de dez cursos de pós graduação que frequentou entre 1996

e 2009, foi assessor da direcção do internato médico em representação dos médicos internos em

1992, membro do núcleo de formação e investigação médica do Hospital de Faro, entre outras

participações não menos importantes.

 

 Obteve a especialização como assistente em cirurgia geral com a classificação de 18 valores, foi

director da urgência do Hospital de Faro entre 2003 e 2005 e a sua vocação surgiu após ter padecido

de um problema de saúde na infância.

 

 Enquanto Presidente da Administração Regional de Saúde do Algarve, Martins dos Santos assumiu

este cargo numa fase em que se encontra no topo da sua carreira como chefe de cirurgia e a sua

disponibilidade para liderar a ARS é mesmo uma consequência de ter alcançado o objectivo a que se

propôs de chegar ao topo do seu percurso profissional, o que revela o seu empenho e dedicação à

causa pública e uma trajectória exemplar.

 

 Martins dos Santos é mais um algarvio notável que acredita na região que o viu nascer, pelo que, a

oportunidade de aplicar os seus conhecimentos numa área tão sensível como é a da saúde e, em

particular numa conjuntura delicada, constitui para si um enorme desafio.

 

 (Actualização:06.01.12)
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Vila do Bispo comemora Dia do Município com música, exposições, palestras e
desporto | Sul Informação
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Por Sul Informação 14 de Janeiro de 2012 Comentar

 

 Vila do Bispo

 

 &nbsp

 

 Vila do Bispo comemora, a 22 de janeiro, o Dia do Município e do seu Padroeiro São Vicente. Para

assinalar esta data, a Câmara Municipal agendou um conjunto de eventos.

 

 O programa das comemorações inclui as tradicionais cerimónias protocolares, espetáculos musicais,

exposições, palestras e eventos desportivos que decorrem de 14 a 29 de janeiro.

 

 Programa:

 

 21h30 - Espetáculo de Stand Up Comedy "Serafim"

 

 Salão de Festas da Igreja Nª Sr.ª da Graça - Sagres

 

 10h00 - Marcha Corrida - Raposeira (concentração às 9h30 em frente à Escola E.B.1)

 

 15h00 - Palestra - Arqueologia na Freguesia de Budens: os casos de Sagres e Boca do Rio - Oradores

da Universidade do Algarve: Prof. Dr. Nuno Bicho e Prof. Dr. João Pedro Bernardes

 

 Sociedade de Instrução e Recreio de Budens

 

 20h00 - "Cantar Janeiras" - 3.º Encontro de Janeiras do Grupo Coral Henriquinas e Convidados

 

 Salão de Festas da Igreja Nª Sr.ª da Graça - Sagres

 

Página 315



 19h00 - Inauguração da 13.ª Mostra de Artistas do Concelho de Vila do Bispo - (patente até 24 de

fevereiro) - Centro Cultural de Vila do Bispo

 

 10h00 - Cerimónias Oficiais:

 

   Assinatura de Protocolo e Entrega de Sedes às Associações do Concelho

 

   Entrega de Prémios de Aproveitamento Escolar - ano letivo 2010/2011

 

   Entrega de Lembranças aos Funcionários deste Município que se reformaram no decorrer do ano

2011

 

   Hastear da Bandeira de Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade

 

 Salão Nobre da Câmara Municipal

 

 15h00 - Homenagem aos Atletas Desportivos do Concelho de Vila do Bispo

 

 Espetáculo Musical: Iládio Amado / Nuno Lucas e Banda Tokamaki

 

 Salão de Festas da Sociedade Recreativa de Barão de S. Miguel

 

 09h00 - Hastear da Bandeira - Hino Nacional com os Grupos Corais: Henriquinas e Irmandade da

 

 Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo - Paços do Concelho

 

 10h00 - Sessão Solene da Assembleia Municipal - Salão Nobre da Câmara Municipal

 

 14h30 - Procissão de S. Vicente - Celebração de Eucaristia

 

 Igreja Matriz de Vila do Bispo

 

 17h00 - Inauguração da Exposição - "Do mar aberto ao Mare Internum": Boca do Rio na Época

Romana

 

 Centro de Interpretação de Vila do Bispo

 

 18h00 - Inauguração da Exposição - "Do mar aberto ao Mare Internum": Olaria Romana da Praia do

Martinhal - Fortaleza de Sagres
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 21h30 - Espetáculo Musical com Pedro Barroso - Auditório do Centro Cultural de Vila do Bispo

 

 15h00 - Concerto dos Reis - Grupo Coral Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo e

Convidados - Salão de Festas da Igreja Nª Sr.ª da Graça - Sagres
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"Políticas Europeias e Criatividade Empresarial?? em encontro internacional
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Economia

 

 A Universidade do Algarve, através do CRIA - Divisão de Empreendedorismo e Transferência de

Tecnologia, vai participar no primeiro encontro internacional Think Tank Transregional que decorre em

Madrid, nos dias 18 e 19 de janeiro, no âmbito do projeto CREA NET 2.0.

 

 O primeiro dia deste encontro servirá, essencialmente, para fazer o balanço das atividades realizadas

por cada parceiro e para delinear novas ações, entre as quais o Programa de Sensibilização ao

Empreendedorismo, nas escolas do ensino básico e secundário, e a Plataforma e-learning.

 

 No segundo dia realizar-se-á o Think Tank Transregional. Esta atividade, que teve início na XII

Conferência Europeia de Criatividade e Inovação, realizada na Universidade do Algarve (em 2011),

pretende promover o debate em torno da criatividade e inovação empresarial na Europa.

 

 Assim, serão discutidos pontos-chave como a educação e formação para uma atitude mais inovadora

e empreendedora, a criatividade e a inovação nas PME's, as políticas públicas de suporte ? criatividade

e ? inovação, culminando numa reflexão sobre as principais linhas orientadoras a adotar pelas regiões

do espaço Sudoeste europeu (SUDOE) com vista ao incremento de boas práticas no âmbito da

criatividade e inovação empresarial.

 

 O CREA NET 2.0 - projeto cofinanciado pelo Programa de Cooperação Territorial Interreg IV B SUDOE

- tem como principal objetivo a criação de uma rede de promotores da criatividade e inovação nas

PME's, nas regiões do SUDOE.

 

 13 de Janeiro de 2012 | 11:45

 

 barlavento
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Escrito por CienciaPT

 

 13-Jan-2012

 

 O primeiro dia deste encontro servirá, essencialmente, para fazer o balanço das atividades realizadas

por cada parceiro e para delinear novas ações, entre as quais o Programa de Sensibilização ao

Empreendedorismo, nas escolas do ensino básico e secundário, e a Plataforma e-learning.

 

 No segundo dia realizar-se-á o Think Tank Transregional. Esta atividade, que teve início na XII

Conferência Europeia de Criatividade e Inovação, realizada na Universidade do Algarve (em 2011),

pretende promover o debate em torno da criatividade e inovação empresarial na Europa. Assim, serão

discutidos pontos-chave como a educação e formação para uma atitude mais inovadora e

empreendedora, a criatividade e a inovação nas PME's, as políticas públicas de suporte à criatividade e

à inovação, culminando numa reflexão sobre as principais linhas orientadoras a adotar pelas regiões

do espaço Sudoeste europeu (SUDOE) com vista ao incremento de boas práticas no âmbito da

criatividade e inovação empresarial.

 

 O CREA NET 2.0 - projeto cofinanciado pelo Programa de Cooperação Territorial Interreg IV B SUDOE

- tem como principal objetivo a criação de uma rede de promotores da criatividade e inovação nas

PME's, nas regiões do SUDOE.
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Friday, January 13th, 2012

 

 SMS 445

 

 O ano que passou e o tal prémio

 

 Quanto ao ano que passou. Agora que 2011 está enterrado, pois que coisas marcantes ficaram? Claro

que para cada cabeça a sua sentença, mas olhando para trás há quatro registos algarvios que devem

ficar, a saber:

 

 1 - Primeiro, duas intervenções que não deviam cair em saco roto. Uma de André Jordan que numa

entrevista a Sofia Cavaco Silva, neste jornal (junho), de uma penada, fez o retrato do Algarve que

devia ser e não é, designadamente quanto à aposta na Cultura (sim, letra maiúscula). Outra de

António Rosa Mendes que com toda a frontalidade e como que pedrada no charco, disse sobre a

mesma Cultura o que não devia entrar por um ouvido e sair pelo outro.

 

 2 - O facto de o Colégio Internacional de Vilamoura surgir a liderar o ranking nacional das escolas

secundárias, com todo o mérito para o seu diretor carismático, infelizmente e precocemente

desaparecido, Renato Costa. Que a sua obra continue.

 

 3 - Terceiro registo para o facto de a Universidade do Algarve ter sido selecionada como a única

parceira portuguesa do Programa Campus de Excelência Internacional do Mar com as universidade de

Cádis e Abdelmalek Essaâdi (Marrocos) quando, desde há muito, tanta gente gostaria de ver a

universidade da região a liderar os estudos do mar em Portugal porque esse é o seu horizonte natural

e imperdível.

 

 4 - Por último, o sismo político com epicentro no diretório provinciano do PS, que levou à eleição de

quatro deputados do PSD, dois do mesmo PS, um do PCP que desde 1991 fazia uma travessia no

deserto e um do CDS a quem não fica mal um naturalizado de luxo. Lição que ficou para os da

derrocada e responsabilidade acrescida para Mendes Bota que vai no seu sétimo fôlego.
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 Quanto ao tal prémio, como há anos vem sendo habitual, o júri do Prémio SMS de Jornalismo reuniu

no Dia de Reis e, com unanimidade e à primeira volta, decidiu atribuir o prémio relativo a 2011 à

jornalista Conceição Branco, a mãe e elo mais forte do Observatório do Algarve que já é obra e

pombo-correio online de muita gente. Merece.

 

LP
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 O primeiro concerto do "Ciclo de Música Inglesa" será dirigido pelo "maestro relâmpago" John Avery

no Grande Auditório do Campus de Gambelas às 21h00 de 28 de janeiro.

 

 O ciclo, programado por Avery, inclui peças de compositores como Purcell, Spiegl, Arnold e Bridge e

decorre nos meses de janeiro, fevereiro e março.

 

 Atualmente em Portugal, onde vive há sete anos, John Avery é maestro associado da Orquestra do

Algarve, com a qual colabora igualmente na orquestração de peças musicais.

 

 Avery nasceu em Surrey (Inglaterra). Estudou música na Universidade de Londres e na Guildhall

School of Music and Drama.

 

 Com pouco mais de vinte anos, fundou a Companhia de Ópera de Guildford, da qual foi maestro e

diretor musical por duas décadas. Durante esse período, foi responsável pelo muito aclamado ciclo de

óperas de Verdi e de Wagner.

 

 Ganhou a alcunha afetuosa de "maestro relâmpago", não só devido ao uso radiante que fazia dos

tempi, mas também pelo facto de se encontrar sempre a correr das salas de ensaio para os estúdios

e, destes, para os teatros.

 

 Dirigiu orquestras em França e na Alemanha. Em Bona, foi responsável pela inclusão de um ciclo de

Música Inglesa no programa de Beethovenhalle. Atuou nas principais salas de concerto do Reino Unido

e dirigiu com frequência uma banda num concerto no estádio de Wembley, por ocasião de jogos

internacionais. Como organista, tocou em várias catedrais inglesas, e compôs diversas peças para

órgão.

 

 O concerto inicial do ciclo tem o seguinte programa:
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 Arthur Sullivan (1842-1900)Yeoman of the Guard

 

 Fritz Spiegl (1926-2003)The Radio4 U.K. Theme

 

 Robert Farnon (1917-2005)Jumping BeanThe Westminster Waltz

 

 Karl Jenkins (n.1944)Palladio(Concerto Grosso)

 

 I. AllegrettoII. Largo III. Vivace

 

 Ralph Vaughan Williams (1872-1958)Sea Songs

 

 Percy Grainger (1882-1961)Irish tune (from County Derry/Country Gardens)

 

 Edward Elgar (1857 - 1934)Nimrod (from Enigma Variations)Pomp and Circumstance, March No.1
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Dicas de fim de semana
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/01/2012

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=48471

 

13-01-2012 3:05:00

 

 Gastronomia, música clássica, tradicional russa e ucraniana, musical infantil, teatro para miúdos e

graúdos, a festa do dia de Lagoa, exposição de pintura e escultura, animam estas dicas.

 

 Em Albufeira, o Festival Internacional Gourmet "Tribute to Claudia" de 2012 decorre de 12 a 22 de

janeiro no hotel boutique Vila Joya. Mais informações aqui.

 

 O Auditório Municipal de Olhão acolhe o musical infantil "A Cigarra e a Formiga" a 15 de janeiro pelas

16h00.

 

 Pedro Abrunhosa dá um concerto no Teatro das Figuras em Faro a 14 de janeiro, pelas 21h30. Os

bilhetes custam 20 euros na 1.ª Plateia e 15 na segunda.

 

 Em Faro, a próxima sessão do ciclo "Livros em Cadeia", do Cine Clube, contará com a intervenção de

Abílio Hernandez Cardoso, um dos mais reputados especialistas em cinema de Portugal, que vai

teorizar interrogando: o cinema é uma arte moderna? A sessão tem lugar na Biblioteca da

Universidade do Algarve (Campus de Gambelas) dia 13 janeiro a partir das 18h00. A entrada é livre.

 

 Em Loulé o Casino de Vilamoura acolhe o espetáculo de Pedro Miguéis "Tributo aos Beatles" a 13 de

Janeiro. 20h30 (jantar) e 22h30 (espectáculo) e 30 euros (jantar + espectáculo) e 14 euros

(espectáculo).

 

 Em São Brás de Alportel o Museu do Trajo inaugura uma exposição coletiva de pintores da Europa do

Leste a 14 de Janeiro às 19h. A mostra inclui obras de Anton Pogarsky, Anastasiya Molchanova,

Natallia Yaskevich, Tatiana Cerempei e Roman Markov. A inauguração será animada pelo grupo de

música tradicional russa e ucraniana Tsvit Kaline.

 

 As comemoração do dia de Lagoa integram a estreia de uma peça da OSA - Orquestra de Sopros do

Algarve, num concerto no Auditório Municipal de Lagoa pelas 21h30 de 14 de Janeiro, com a
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participação do Grupo de Cantares do Parchal, Beto Kalulu, Moce dum Cabreste, Rancho Folclórico do

Calvário, Pedro Frias e Ondina Santos. No concerto há recolha de alimentos a distribuir pelos mais

desfavorecidos do Concelho.

 

 Em Lagoa a exposição Arte Algarve Open III será inaugurada na Unica, Adega Cooperativa do

Algarve, a 14 de Janeiro pelas 15 horas com exposição de obras de 31 artistas internacionais de

pintura, escultura e cerâmica. A exposição está patente até dia 7 de Abril de Segunda-feira a Sábado

entre as 10h00 e 13h00 e das 14h00 às 18h00. A entrada é gratuita.

 

 O Auditório Municipal de Lagoa é a próxima paragem da digressão da ACTA - A Companhia de Teatro

do Algarve, que apresenta a produção "Laço de Sangue", a 13 de Janeiro, pelas 21h30. O texto de

Athol Fugard, e a encenação de Luís Vicente, que interpreta a peça com Mário Spencer.

 

 Em Portimão, o Quinteto de Sopros da Orquestra do Algarve abre a temporada 2012 do Ciclo de

Sons, num concerto marcado para 15 de janeiro na Igreja do Colégio, a partir das 18h00. O "Quinteto

de Sopros em dó menor" de Wolfgang Amadeus Mozart integra o programa. Entrada livre.

 

 A equipa de andebol feminino do Gil Eanes, de Lagos, disputa este fim de semana a fase final do

Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Séniores no Pavilhão da Escola homónima. O jogo disputa-se a

14 de janeiro às 19h00 frente às Maístas. Às 15h00 o desafio para as iniciadas que enfrentam a

equipa da Assumada.

 

 As comemorações do dia de Vila do Bispo contam com um espetáculo de Stand Up Comedy, do

comediante Jorge Serafim a 14 de janeiro, no Salão de Festas da Igreja de Nossa Senhora da Graça,

em Sagres.

 

 O Centro de Ciência Viva de Tavira organiza a 14 de Janeiro a oficina "Brincar com a Ciência", às

14h30. É preciso marcação prévia e a participação custa 5 euros por criança.

 

 O ciclo "Música nas Igrejas" apresenta o concerto do Coro da Academia de Música de Tavira na

Ermida de São Sebastião às 18h00 do dia 14 de Janeiro.

 

 Ainda em Tavira, o cineclube apresenta no Cineteatro António Pinheiroo filme "Meia Noite em Paris"

de Woody Allen (EUA / Espanha 2012) no dia 15 de Janeiroàs 21h30. Teatro em Vila Real de Santo

António com a compahia II ACTO que apresenta "A Estrela" um musical infantil inspirado num conto

de Vergílio Ferreira no dia 14 de Janeiro às 22h00 e a 15 às 17h00 no Centro Cultural António Aleixo.

 

 "Tributo aos Beatles do cantor Pedro Miguéis, vai estar no Casino de Monte Gordo () no dia 14 de

janeiro. 20h30 (jantar) e 22h30 (espectáculo) e 30 euros (jantar + espectáculo) e 14 euros

(espectáculo).
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Exposição de arqueologia "Do Mar Aberto ao Mare Internum??
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/01/2012

Meio: ALFA Online

URL: http://www.alfa.pt/noticias.php?i=351

 

13-01-2012

 

 No dia 22 de Janeiro será inaugurada, pelas 17 horas, no Centro de Interpretação de Vila do Bispo e

na Fortaleza de Sagres, a exposição "Do Mar Aberto ao" no âmbito das comemorações do dia do

município de Vila do Bispo.

 

 O evento resulta de uma parceria entre a Direcção Regional de Cultura do Algarve, a Universidade do

Algarve e a Câmara Municipal de Vila do Bispo, co-produzida com a Associação Livre Fotógrafos do

Algarve (ALFA).

 

 Comissariada pelo Prof. Doutor João Pedro Bernardes, a exposição dará conta dos principais

resultados das investigações arqueológicas desenvolvidas pela Universidade do Algarve nos últimos

anos nos sítios romanos da Boca do Rio e do Martinhal no âmbito do projeto- A Exploração dos

Recursos Marinho no Algarve durante a época Romana.

 

 Organiza-se em dois núcleos expositivos: um, patente no Centro de Interpretação de Vila do Bispo, é

dedicado ao sítio pesqueiro romano da Boca do Rio; no outro núcleo expositivo, que pode ser visitado

na Fortaleza de Sagres, será apresentado o centro oleiro romano da praia do Martinhal. Os dois sítios

estão relacionados com a exploração, transformação e exportação de recursos piscícolas entre os

séculos III e V.

 

 O sítio da Boca do Rio está referenciado desde o século XVIII, quando odecorrente do terramoto de

1755 colocou à vista extensas ruínas. Parcialmente escavado no século XIX pelo arqueólogo algarvio

Estácio da Veiga, o sítio é composto por uma extensa área com tanques para preparados de peixe,

armazéns, um balneário e uma residência ricamente decorada com estuques pintados e pavimentos de

mosaico. Apesar do sítio ter sido ocupado desde o século I ao século V, é no século III e IV d.C. que

atinge o seu máximo esplendor, fruto da intensa atividade exportadora de preparados de peixe a que

então o Algarve se dedicava. Devido ao recuo da linha de costa, este sítio romano tem sido muito

afetado pela erosão marítima nos últimos anos, o que levou a Universidade do Algarve e a Direcção

Regional da Cultura do Algarve a fazer escavações no local para salvar um pavimento de mosaico.
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Outros, que se podem ver no museu de Lagos, já tinham sido resgatados por José Formosinho nos

anos 30 do século passado.

 

 A exposição, para além de mostrar a história das investigações sobre o sítio, apresenta os resultados

dos trabalhos arqueológicos desenvolvidos nos últimos anos através de painéis e uma pequena mostra

de materiais recolhidos no local.

 

 Na praia do Martinhal localizou-se um sítio romano ainda no século I d. C que foi convertido num

grande centro oleiro a partir de meados do século III e que funcionou até inícios do V. Aqui foram

produzidas em larga escala ânforas que se destinavam a envasar preparados de peixe, produzidos em

vários sítios do Algarve como em Boca do Rio, exportados para toda a bacia do Mediterrâneo. O sítio,

identificado desde o século XIX e parcialmente escavado inicialmente nos anos 80 do século passado,

tem vindo a ser destruído pelo recuo da falésia onde se encontravam os fornos de ânforas. As

escavações antigas e as realizadas pela Universidade do Algarve nos últimos anos já permitiram

reconhecer 10 fornos e um enorme edifício, com uma cisterna com capacidade para armazenar mais

de 1000 mil litros de água, onde trabalhavam os oleiros. A presente exposição mostra os trabalhos de

escavação efetuados no local, bem como as principais produções cerâmicas que ali se fabricaram entre

o século III e inícios do V.

 

 Contactos:

 

 Direcção Regional de Cultura do Algarve/Fortaleza de Sagres - Dra. Raquel Roxo, Telef: 282 620

140fortaleza.sagres@cultalg.pt

 

 Universidade do Algarve/Departamento de História, Arqueologia e Património - Prof.º Doutor João

Pedro Bernardes, Telef: info@ualg.pt

 

 Câmara Municipal de Vila do Bispo/ Centro de Interpretação - Dr. Artur de Jesus, Telef: 282 630

600centro.interpretacao@cm-viladobispo.pt

 

 ALFA (Associação Livre Fotógrafos do Algarve) - Dr. Carlos Cruz,  Telef: info@alfa.pt
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Universidade do Algarve participa no primeiro encontro Think Tank Transregional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/01/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=123816

 

A Universidade do Algarve, através do CRIA - Divisão de Empreendedorismo e Transferência de

Tecnologia, vai participar no primeiro encontro internacional Think Tank Transregional, que decorre

em Madrid (Espanha), nos dias 18 e 19 de janeiro.

 

 O primeiro dia deste encontro servirá para fazer o balanço das atividades realizadas por cada parceiro

no âmbito do projeto CREA NET 2.0 e para delinear novas ações, entre as quais o Programa de

Sensibilização ao Empreendedorismo, nas escolas do ensino básico e secundário, e a plataforma e-

learning.

 

 No segundo dia, realizar-se-á o Think Tank Transregional, atividade iniciada na XII Conferência

Europeia de Criatividade e Inovação, realizada na Universidade do Algarve, em 2011, e que pretende

promover o debate em torno da criatividade e inovação empresarial na Europa.

 

 Assim, serão discutidos pontos-chave como a educação e formação para uma atitude mais inovadora

e empreendedora, a criatividade e a inovação nas PME, as políticas públicas de suporte à criatividade e

à inovação, culminando numa reflexão sobre as principais linhas orientadoras a adotar pelas regiões

do espaço sudoeste europeu (SUDOE) com vista ao incremento de boas práticas no âmbito da

criatividade e inovação empresarial.

 

 O CREA NET 2.0 - projeto cofinanciado pelo Programa de Cooperação Territorial Interreg IV B SUDOE

- tem como principal objetivo a criação de uma rede de promotores da criatividade e inovação nas

PME, nas regiões do SUDOE.

 

 Mais informações em http://www.creanet20.com.

 

 Redacção DORS

 

 10:05 sexta-feira, 13 janeiro 2012
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Universidade do Algarve participa no primeiro encontro Think Tank Transregional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/01/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online
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A Universidade do Algarve, através do CRIA - Divisão de Empreendedorismo e Transferência de

Tecnologia, vai participar no primeiro encontro internacional Think Tank Transregional, que decorre

em Madrid (Espanha), nos dias 18 e 19 de janeiro. O primeiro dia deste encontro servirá para fazer o

balanço das atividades realizadas por cada parceiro no âmbito do projeto CREA NET 2.0 e para

delinear novas ações, entre as quais o Programa de Sensibilização ao Empreendedorismo, nas escolas

do ensino básico e secundário, e a plataforma e-learning. No segundo dia, realizar-se-á o Think Tank

Transregional, atividade iniciada na XII Conferência Europeia de Criatividade e Inovação, realizada na

Universidade do Algarve, em 2011, e que pretende promover o debate em torno da criatividade e

inovação empresarial na Europa. Assim, serão discutidos pontos-chave como a educação e formação

para uma atitude mais inovadora e empreendedora, a criatividade e a inovação nas PME, as políticas

públicas de suporte à criatividade e à inovação, culminando numa reflexão sobre as principais linhas

orientadoras a adotar pelas regiões do espaço sudoeste europeu (SUDOE) com vista ao incremento de

boas práticas no âmbito da criatividade e inovação empresarial. O CREA NET 2.0 - projeto cofinanciado

pelo Programa de Cooperação Territorial Interreg IV B SUDOE - tem como principal objetivo a criação

de uma rede de promotores da criatividade e inovação nas PME, nas regiões do SUDOE.
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Investigadores da UAlg estudam as origens da Ria Formosa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/01/2012

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-
1&cat=educacao&scat=investigacao&id=13371

 

- 13.01.12

 

 Investigadores do Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) da Universidade do Algarve

iniciaram uma campanha de sondagens na Ria Formosa para conhecer detalhadamente a estrutura de

sedimentos do mais importante sistema lagunar do País. Estas sondagens, realizadas em colaboração

com a firma GEOALGAR, atravessarão na íntegra os depósitos lagunares, acumulados durante os

últimos 7/8 mil anos, sobre a superfície continental alagada. Veja mais em ALGARVE PRESS DIÁRIO

ou NA HORA

 

 - e-mail
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Investigadores da UAlg estudam origens da Ria Formosa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/01/2012

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=15811&visual=8&id=0&print_article
=1

 

13-01-12

 

 Investigadores do Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Algarve iniciaram

uma campanha de sondagens na Ria Formosa para conhecer detalhadamente a estrutura de

sedimentos do mais importante sistema lagunar do País.

 

 Estas sondagens, realizadas em colaboração com a firma Geoalgar, atravessam na íntegra os

depósitos lagunares, acumulados durante os últimos 7 a 8 mil anos, sobre a superfície continental

alagada.

 

 Financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no âmbito do projeto SIHER - Processos de

Preenchimento Sedimentar e a Evolução Holocénica do Sistema Lagunar da Ria Formosa, este estudo

permitirá estabelecer a sequência cronológica dos processos que conduziram à formação da laguna.

 

 Será igualmente reconstruída a evolução ambiental e climática e a história da ocupação antrópica no

Algarve, que acompanharam a formação da Ria Formosa.

 

 Este projeto conta com a participação do Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade da

Universidade do Porto (CEPESE/UP) e tem um financiamento de 100 mil euros que se prolonga até

janeiro de 2014.

 

 Algarve Primeiro: o seu mundo informativo
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Investigadores da UAlg estudam origens da Ria Formosa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/01/2012

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=8121&visual=8&id=0&print_article=
1

 

Investigadores do Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Algarve iniciaram

uma campanha de sondagens na Ria Formosa para conhecer detalhadamente a estrutura de

sedimentos do mais importante sistema lagunar do País.
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Ana Passos: Abrir o Departamento das Mulheres Socialistas à sociedade | Sul
Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/01/2012

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=12595

 

Por Elisabete Rodrigues 13 de Janeiro de 2012 Comentar

 

 PS

 

 &nbsp

 

 Ana Passos, 44 anos, doutorada em Genética Microbiana pela Universidade de Leicester, ex-

investigadora do CCMAR da Universidade do Algarve, atualmente desempregada, nascida em Faro, é a

primeira signatária da Lista B Juntas pela Mudança!, e por isso candidata a presidente do

Departamento Federativo das Mulheres Socialistas (DMFS) do Algarve, cujas eleições estão marcadas

para este sábado, dia 14 de janeiro.

 

 O Sul Informação fez uma curta entrevista a cada uma das candidatas - Esmeralda Ramires e Ana

Passos - a quem colocou as mesmas duas perguntas.

 

 SI - Quais as principais propostas da sua candidatura?

 

 Ana Passos - Uma das nossas principais propostas é dinamizar e abrir o Departamento das Mulheres

Socialistas à sociedade em geral, modernizando o Departamento.

 

 Pretendemos ainda criar uma rede regional de mulheres autarcas, que nos permita até partilhar

experiências e debater problemas que são comuns.

 

 Outra medida que defendemos é a aposta na formação política de mulheres e homens. Uma formação

a nível de capacitação política, nomeadamente nas autarquias, para que, quando tenham que se

perfilar para determinados cargos, tenham alguma preparação, pelo menos para que já saibam o que

os espera e não caiam ali a pensar e agora o que vai acontecer?

 

 A este nível, a Federação Regional do PS Algarve já teve duas edições da Universidade Meridional,
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para aprofundar a formação, e funcionaram muito bem. Mas as pessoas continuam a pedir mais

formação, até porque há renovação, entram pessoas novas para o partido, que não participaram

nessa formação inicial.

 

 No âmbito da abertura do Departamento à sociedade em geral, uma das nossas principais propostas

é a criação do Conselho Consultivo, com homens, com mulheres, com simpatizantes, com

independentes. Não será um órgão consultivo constituído apenas por pessoas ligadas ao partido, mas

antes, aberto à sociedade e que se reunirá de acordo com as necessidades de debater determinados

temas. Por exemplo, sobre a Educação iremos buscar pessoas dessa área, ou sobre Deficiência, etc.

Funcionará assim, de acordo com a necessidade e a agenda do momento.

 

 Uma das áreas em que consideramos que é preciso reforçar o trabalho político na região é a das

questões sociais, agudizadas pela crise profunda que estamos a viver. Queremos estar ao lado das

mulheres algarvias neste momento difícil. Queremos dar voz aos seus anseios, defender os seus

direitos, valorizar as suas dinâmicas e juntas encontrar soluções e construir caminhos para a

mudança. Daí o lema da nossa candidatura: Juntas para a Mudança!

 

 SI- O que é que distingue a sua candidatura?

 

 AP- O que nos distingue é o desígnio da modernização, através de uma dinâmica mais virada para o

futuro, e a abertura para a sociedade em geral e para os homens.

 

 A nossa candidatura integra mulheres de todo o Algarve, não privilegiando nenhum concelho, integra

mulheres com todo o tipo de profissões e ocupações. Por isso, acreditamos que o Algarve está aqui

efetivamente representado e isso também é algo que nos distingue.

 

 É que nós acreditamos que é possível fazer diferente e fazer melhor. Acreditamos que o interesse do

coletivo deverá prevalecer em relação ao interesse pessoal. A vitória desta candidatura beneficiará o

Partido Socialista, tornando-o forte, ativo, empenhado e útil, desenvolvendo um bom trabalho, em

prol do PS, dos algarvios e do Algarve.
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Rumar aos pólos nem sempre é sinónimo de frio intenso | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/01/2012

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=12395

 

Por Hugo Rodrigues 12 de Janeiro de 2012 Comentar

 

 Ambiente, Ciência&Investigação, Universidade

 

 &nbsp

 

 Os dois investigadores do Centro de Ciências do Mar (CCMar) da Universidade do Algarve, que

chegam no final do mês à Ilha King George, na Antártida, não deverão ter problemas de adaptação à

temperatura local, uma vez que no Hemisfério Sul estarão em pleno Verão.

 

 Digamos que as temperaturas que vamos encontrar nesta altura do ano são semelhantes a Faro à

noite, ligeiramente mais frias, mas serão positivas. O que pode ser menos confortável são os ventos

fortes e a chuva. A Antártida é o continente mais ventoso da terra, revelou Adelino Canário.

 

 Não tivemos de fazer nenhuma preparação física especial. É evidente que temos de estar em boa

forma física e para isso tivemos de fazer vários exames médicos e ser aprovados por um comité

médico espanhol, acrescentou o também professor da UAlg, que já esteve na Antártida há alguns anos

no âmbito de uma colaboração internacional.

 

 Estes cuidados são fulcrais, quando se fala em viajar para um local tão isolado e inóspito como o

continente antártico. Ninguém deve partir com mazelas que, num ambiente um pouco agressivo,

possam colocar a sua saúde em perigo e também a dos outros, que têm de cuidar dele, explicou.

 

 Ao mesmo tempo, é necessário ter um treino especial quando se chega à Base. Os primeiros dias são

dedicados a aprender as regras de segurança e de funcionamento da base, mas não só. Também

temos de fazer treino de sobrevivência, dormir numa tenda montada no exterior e aprender a

alimentar-nos apenas de comida desidratada. Aprendemos como utilizar a neve para fazer uma

refeição, contou Adelino Canário, baseado na sua experiência.

 

 Peixes da Antártida podem ajudar a compreender os seus "primos" das águas algarvias
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 Na Antártida, o lazer também é obrigatório

 

 Fotos de: Adelino Canário
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Peixes da Antártida podem ajudar a compreender os seus "primos" das águas
algarvias | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/01/2012

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=12389

 

Por Hugo Rodrigues 12 de Janeiro de 2012 Comentar

 

 Ambiente, Ciência&Investigação, Universidade

 

 &nbsp

 

 Dois investigadores do Centro de Ciências do Mar (CCMar) da Universidade do Algarve (UAlg) vão

rumar até ao extremo Sul do planeta para estudar a fauna local. Será uma viagem longa para estudar

a adaptação às alterações climáticas de uma espécie de peixes que vivem em águas muito frias,

estudo que pode dar um contributo ao trabalho que já é desenvolvido pelo CCMar, garantiram Adelino

Canário e Pedro Guerreiro.

 

 Os dois cientistas vão desenvolver na Antártica o projeto Fishwarm, no âmbito do Programa Polar

Português (Propolar), e devem chegar à Ilha King George no dia 26 deste mês. Ficarão nesta ilha 77

dias, cerca de dois meses e meio, alojados numa Base Polaca.

 

 A ida dos cientistas algarvios marca também um passo adiante no programa nacional de investigação

nos Pólos. O voo que levará os dois investigadores do CCMar vai dar "boleia" a mais de uma centena

de investigadores de diferentes nacionalidades e foi fretado por Portugal, financiado pela Fundação

para a Ciência e Tecnologia.

 

 Adelino Canário e Pedro Guerreiro foram os convidados do programa radiofónico CRIA FM, dinamizado

em conjunto pelo Sul Informação e pela Rádio Universitária do Algarve RUA FM.

 

 Segundo Pedro Guerreiro, são várias as extrapolações para a nossa realidade que podem surgir de

experiências feitas em ambientes extremos.

 

 Nós estamos numa época em que um dos principais problemas são as alterações climáticas.

Queremos saber como os organismos nos ambientes extremos se adaptam a essas alterações, se se
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extinguem ou se são capazes de mudar e evoluir até melhor noutros locais, disse o investigador do

CCMar.

 

 O que nós vamos lá fazer mostra-nos a capacidade de resposta destes animais e isso pode ser

extrapolado para o que cá fazemos. Por outro lado, foram animais que evoluíram num ecossistema

fechado durante muitos anos e que, ou perderam algumas características ou ganharam outras que a

nossa fauna não tem. Por vezes, há mecanismos que nós não conseguimos resolver e, conhecendo

como são noutras espécies, podemos tirar conclusões sobre o que vemos e estudamos todos os dias e

não conseguimos explicar, resumiu Pedro Guerreiro.

 

 A espécie em que os investigadores do CCMar pretendem focar a sua atenção é o bacalhau-antártico,

uma espécie que vive em águas com temperaturas entre os dois graus negativos até mais ou menos

zero graus.

 

 Eles têm vivido assim praticamente desde sempre e se a temperatura subir acima dos três graus, eles

não conseguirão sobreviver. Portanto, do ponto de vista científico, é importante perceber como é que

uma espécie aguenta determinado nível de temperatura, ilustrou Adelino Canário.

 

 E é precisamente nisso que assenta o projeto Fishwarm. Os dois cientistas vão sujeitar peixes, que

eles próprios terão de capturar, a diversos estímulos e situações, alterando a temperatura e a

salinidade da água em tanques próprios para o efeito.

 

 As ilhas para onde vamos têm uma característica interessante. No centro da Antártida, as alterações

climáticas ainda não se fazem sentir muito, mas na zona mais acima, de fronteira, já se notam

amplitudes térmicas bem mais elevadas, acrescentou Pedro Guerreiro.

 

 Portugal vai oferecer voo a investigadores de todo o mundo

 

 O voo que levará Adelino Canário e Pedro Guerreiro do Chile à Ilha King George será fretado com

meios portugueses e vai servir como moeda de troca na dinâmica de colaboração mundial única

existente na Antártida. Esta é a primeira vez que Portugal dá um contributo logístico substancial para

a missão internacional no continente mais no Sul do planeta, algo que é muito importante para o

posicionamento internacional do país, segundo Adelino Canário.

 

 Uma vez que Portugal não tem uma base na Antártida, os já muitos investigadores que participam no

Propolar ficam alojados em infraestruturas instaladas por outras nações, neste caso, uma Base Polaca.

Em contrapartida, não irá pedir dinheiro a nenhum dos investigadores que usufruírem do voo Punta

Arenas (Chile) - Ilha King George - Punta Arenas que fretou, que até pode nem contar com qualquer

investigador polaco.
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 A Antártida é um continente que foi considerado, por uma convenção internacional, como um

território para a paz, ciência e preservação a natureza. Daí as missões científicas de muitos países que

ali existem. Esta classificação também leva a que os investigadores sigam regras apertadas.

 

 Ninguém pode introduzir nem trazer nada da Antártida, explicaram os investigadores algarvios. Ou

seja, a equipa do Fishwarm terá de levar consigo todo o material que precisa, fazer in loco as

experiências que conseguir e voltar a trazer o que levou, para Portugal. Mesmo no que diz respeito

aos espécimes que será necessário recolher para fazer as experiências há regras muito apertadas.

 

 Antes de podermos fazer este projeto, tivemos de submeter um formulário dizendo o que

pretendíamos fazer, quantos animais é que iríamos capturar e de que espécie. Tudo isso tem de ser

aprovado. Existe um compromisso entre o razoável para fazer o nosso trabalho, sem causar impacto

na espécie, explicou Pedro Guerreiro.

 

 Na Antártida, o lazer também é obrigatório

 

 Rumar aos pólos nem sempre é sinónimo de frio intenso

 

 Fotos de: Adelino Canário
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Na Antártida, o lazer também é obrigatório | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/01/2012

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=12398

 

Por Hugo Rodrigues 12 de Janeiro de 2012 Comentar

 

 Ambiente, Ciência&Investigação, Universidade

 

 &nbsp

 

 Quem vai desenvolver projetos de investigação para a Antártida não pode pensar apenas em

trabalho. As bases que alojam os cientistas têm uma organização quase militar, ainda que sejam na

sua maioria exclusivamente civis e regem-se por um programa onde não faltam períodos destinados

ao lazer e convívio.

 

 Adelino Canário, um dos dois investigadores do Centro de Ciências do Mar (CCMar) da Universidade

do Algarve que dia 26 vão rumar até ao extremo Sul do planeta para estudar a fauna local, recorda a

sua anterior ida à Antártida e confessa que a tendência para uma dedicação quase exclusiva ao

trabalho existe, até porque as comunicações agora existentes permitem ligações à internet rápidas,

como se estivéssemos em Olhão a falar para Faro. Na altura, até submeti projetos de investigação e

outras coisas, como se cá estivesse a trabalhar, recordou.

 

 Mas a organização das bases obriga-nos a que, além de trabalho de investigação, façamos também

trabalho de manutenção das infraestruturas. Por outro lado, a própria base organiza momentos de

lazer e convívio, porque são muito importantes. Nós não só estamos num local isolado, como estamos

com um grupo limitado de pessoas, cada qual com os seus hábitos, disse.

 

 E, bem vistas as coisas, não é nada mau ser "obrigado" a espairecer. Como devem imaginar, há a

possibilidade de fazer Ski, alpinismo nas fissuras do gelo e em ravinas com centenas de metros de

profundidade. De certa forma, são quase umas férias radicais, brincou Adelino Canário.

 

 Peixes da Antártida podem ajudar a compreender os seus "primos" das águas algarvias

 

 Rumar aos pólos nem sempre é sinónimo de frio intenso
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 Fotos de: Adelino Canário
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A352

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 7

  Cores: Cor

  Área: 11,02 x 10,15 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39670250 12-01-2012

MAÇÃO: BOLSAS DE ESTUDO
E PRÉMIOS DE MÉRITO
Neste ano lectivo são 21 os alunos de Mação que ingressaram no 
ensino superior a usufruírem do apoio municipal.
A iniciativa de atribuir Bolsas de Estudo começou no ano lectivo 
de 2004/2005. Desde então, a Autarquia concede novas bolsas 
todos os anos, mantendo-as até ao final dos respectivos cursos, 
desde que o aproveitamento o justifique. Os novos bolseiros 
frequentam cursos de Contabilidade e Auditoria, Geografia, 
Relações Humanas e Comunicação Organizacional, Ciências 
Biomédicas, Gestão, Engenharia Electromecânica, Engenharia 
Mecânica e Marketing. Paralelamente, a edilidade atribuiu os 
Prémios de Mérito Escolar aos melhores alunos do 2.º e 3.º 
Ciclos do Ensino Básico, bem como do Secundário no ano lectivo 
2010-2011. Os Prémios do 2.º e 3.º Ciclos são de 250 euros e o 
do Ensino Secundário de 500 euros. Foram distinguidos com o 
Prémio de Mérito Escolar, Leonor Bento e João Ferreira, ex-
aequo no 2.º Ciclo do Ensino Básico; Ana Maria Martins, 3.º Ciclo 
do Ensino Básico, e Liliana Lopes, Ensino Secundário. Esta aluna 
também ganhou o Prémio de Excelência Escolar Gonçalo Matos, 
no valor de 500 euros. Actualmente, Liliana Bento estuda Ciência 
Biomédicas na Universidade do Algarve.
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A353

  Tiragem: 7500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 3

  Cores: Cor

  Área: 28,30 x 38,11 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39607521 12-01-2012
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A354

  Tiragem: 7500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Cor

  Área: 17,01 x 13,84 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 39608479 12-01-2012

Página 354



  Tiragem: 7500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 6,41 x 4,34 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 39608479 12-01-2012
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A356

  Tiragem: 7500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 4

  Cores: Preto e Branco

  Área: 13,91 x 9,05 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39607677 12-01-2012
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A357

  Tiragem: 11500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 8,86 x 20,71 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39608589 12-01-2012
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A358

  Tiragem: 11500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 17,79 x 23,86 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 39608598 12-01-2012
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  Tiragem: 11500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 3,93 x 5,24 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 39608598 12-01-2012
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A360

  Tiragem: 11500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 8,64 x 8,15 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39609415 12-01-2012
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A361

  Tiragem: 11500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Cor

  Área: 12,89 x 6,56 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39609348 12-01-2012
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  Tiragem: 11500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 3

  Cores: Cor

  Área: 17,65 x 25,15 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 39607680 12-01-2012
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  Tiragem: 11500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 17,30 x 6,39 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 39607680 12-01-2012
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A364

  Tiragem: 11500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 26,65 x 11,31 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39607621 12-01-2012
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A365

  Tiragem: 11500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 8,54 x 5,02 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39608853 12-01-2012

Página 365



A366

Tuna Universitária Afonsina de Loulé lança DVD do IV FiTUALLE
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/01/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=123778

 

IV FiTUALLE - Festival Internacional da Tuna Universitária de Afonsina de Loulé é o nome do primeiro

DVD duplo que a Tuna Universitária Afonsina de Loulé (TUALLE) editou recentemente, um trabalho

gravado ao vivo no Cine-Teatro Louletano nos dias 2 e 3 de dezembro de 2011.

 

 Este DVD é composto por 2 discos, cada um correspondente a um dia do festival.

 

 No primeiro disco, relativo ao dia 2, estão as atuações da TUALLE - Tuna Universitária Afonsina de

Loulé, TUSA - Tuna Académica da ESTG de Felgueiras, Versus Tuna - Tuna Académica da Universidade

do Algarve e BAGATUNA - Tuna Masculina da Escola Superior de Desporto de Rio Maior.

 

 No segundo disco, estão as atuações do dia 3 de Dezembro: TUFELAA - Tuna Universitária Feminina

Laurus est Afonsina, T.U.S.A. - Tuna Universitas Scientiarium Agrariarum da Universidade dos Açores,

Semper Tesus - Tuna da Escola Superior Agrária de Beja e TUALLE.

 

 Ambos os discos contêm ainda como extra as apresentações dos Açorda D'Alho. A captação e edição

de imagem e a gravação do DVD estiveram a cargo da DigitalMaisTV.

 

 O preço deste DVD duplo é de 15 euros, podendo ser encomendado através do endereço eletrónico

tualle@yahoo.com.

 

 Redacção DORS

 

 10:34 quinta-feira, 12 janeiro 2012
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INGMAR BERGMAN NA UALG
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/01/2012

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-
1&cat=Cultura&scat=Evento&id=13360

 

- 11.01.12

 

 Decorreu no dia 10 de Janeiro, no Auditório 05 da Universidade do Algarve, no Campus da Penha,

uma conferência sobre Ingmar Bergman, tendo sido abordados temas relacionados com a vida do

cineasta e o impacto que os seus filmes tiveram na sétima arte. Veja mais em ALGARVE PRESS

DIÁRIO ou NA HORA

 

 - e-mail
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A368

  Tiragem: 118400

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Interesse Geral

  Pág: 84

  Cores: Cor

  Área: 20,14 x 26,29 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 39597580 12-01-2012
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  Tiragem: 118400

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Interesse Geral

  Pág: 85

  Cores: Cor

  Área: 19,80 x 25,29 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 39597580 12-01-2012
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Faro recebe o primeiro grande encontro entre a Sociedade e a Paisagem
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/01/2012

Meio: Imobiliária.pt

URL: http://www.revistaimobiliaria.com.pt/?p=13030

 

Nos dias 8 e 9 de Março o Campus de Gambelas da Universidade do Algarve, em Faro, recebe o

Congresso Internacional Paisagem e Comunidade, subordinado ao tema "Desenho, Gestão e

Participação Pública".

 

 De carácter internacional, este encontro tem como principal objectivo proporcionar a valorização da

paisagem e dos seus recursos convidando ao debate sobre o seu desenho, a sua gestão e as

comunidades que a vivenciam. Pretende-se, de um modo prático e inédito, conhecer e avaliar os

caminhos e os casos de sucesso nacionais e internacionais numa perspectiva integrada e de

sustentabilidade.

 

 Dividido em dois dias, o 1.º Congresso Internacional Paisagem e Comunidade terá, no seu primeiro

dia, uma componente teórica, na qual serão abordados os temas mais relevantes entre as Novas

visões e novos desafios para a paisagem e a Gestão participada da Paisagem, pela mão de oradores

de renome.

 

 De carácter prático, o segundo dia contará com três workshops que irão decorrer em paralelo e, logo

a seguir ao almoço, com Visitas de Campo guiadas pelos próprios formadores do Workshop.

 

 O Congresso Internacional Paisagem e Comunidade será o ponto de encontro e discussão entre

profissionais e estudantes de Arquitectura, Arquitectura Paisagista, Urbanismo, Engenharia, Geografia

e Antropologia, contando também com todos os cidadãos vocacionados para uma intervenção mais

activa na construção e gestão da paisagem. Esta iniciativa é organizada pelo Jornal Arquitecturas em

parceria com a Câmara Municipal de Faro, a UAlg - Universidade do Algarve e a Associação Faro 1540.

 

 Fonte: CIPS

 

 Data: 11/01/2012
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  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 9

  Cores: Cor

  Área: 18,23 x 11,63 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39672964 11-01-2012
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Concurso Criar Ciência | (A) Algarve Central
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/01/2012

Meio: Algarve Central Online

URL: http://press.algarvecentral.net/?p=12706

 

Estão abertas até 31 de Janeiro de 2012 as inscrições para o Concurso Criar Ciência dirigido aos

alunos das Escolas Secundárias do Algarve. Esta iniciativa, organizada pela Universidade do Algarve

em parceria com a Direção Regional de Educação do Algarve, nesta sua 1ª edição subordinada ao

tema Ciências e Tecnologias do Mar visa sensibilizar os jovens para as áreas científicas, premiando

projetos inovadores.

 

 Esclarecimentos e informações adicionais: biblioteca@ualg.pt ou tel. 289 800 906
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Cinema: «Livros em cadeia» traz Abílio Cardoso à biblioteca da Universidade do
Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/01/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=123727

 

O projeto Livros em cadeia, uma iniciativa do Cineclube de Faro, vai trazer ao Algarve o especialista

em cinema Abílio Hernandez Cardoso, em sessão marcada para sexta feira, 13, às 18:00 horas, na

biblioteca da Universidade do Algarve.

 

 Teorizar interrogando: penser le cinéma est Moderne? será o tema da palestra, que destacará os

livros Penser le cinéma, de Jean-Louis Leutrat e Suzanne Liandrat-Guigues, e Moderne? Comment le

cinéma este devenu le plus singulier des Arts, de Jacques Aumont.

 

 Abílio Hernandez Cardoso é doutorado em Literatura Inglesa pela Universidade de Coimbra, e

licenciado em Filologia Germânica pela Faculdade de Letras de Coimbra. Desempenho diversos cargos

e funções na área das artes e tem diversas obras publicadas.

 

 A sessão realiza-se na sala de seminários da Reitoria, no edifício da biblioteca, no campus de

Gambelas.

 

 Redacção DORS

 

 07:29 quarta-feira, 11 janeiro 2012
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Cegonhas Brancas na UAlg em Palestra do NEBUA
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/01/2012

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=f266449cd5af9f0a409d02703b414f94

 

Tavira, 11 Jan (Rádio Horizonte Algarve)

 

 O NEBUA - Núcleo de Estudantes de Biologia da Universidade do Algarve - promove uma palestra esta

tarde.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve

 

 O NEBUA - Núcleo de Estudantes de Biologia da Universidade do Algarve - promove uma palestra,

que vai decorrer esta tarde, pelas 16h30, no Anfiteatro C do Complexo Pedagógico do Campus de

Gambelas da Universidade do Algarve.

 

 

Página 374



A375

Loulé: Workshop sobre Empreendedorismo e criação do próprio emprego
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/01/2012

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=21998&visual=8&id=0&print_article
=1

 

09-01- 12

 

 No seguimento da grande adesão ao Workshop Empreendedorismo e Criação do Próprio Emprego,

realizado no dia 29 de novembro, em Quarteira, a Câmara Municipal de Loulé, em parceria com o

Instituto de Emprego e Formação Profissional, a Associação Nacional de Direito ao Crédito e o

Millennium BCP, promovem no próximo dia 17 de janeiro, mais uma sessão deste Workshop, em

Loulé, na Sala da Assembleia Municipal, Edifício Engº Duarte Pacheco.

 

 Estarão presentes Vítor Madeira, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que irá abordar os

programas e apoios existentes para estimular o empreendedorismo e a criação do próprio emprego.

 

 Participam ainda Laura Soares, da Associação Nacional de Direito ao Crédito, que irá falar sobre

apoios do Microcrédito Social, João Carlos Monteiro, que irá apresentar as condições do Microcrédito

do Millenium BCP, e Carlos Vieira, da Universidade do Algarve, que irá efectuar uma intervenção sobre

a atitude empreendedora.

 

 A participação é gratuita e as inscrições devem ser feitas por telefone (289 400 829) ou por e-mail

(sustentabilidade@cm-loule.pt), até ao dia 13 de janeiro.

 

 Algarve Primeiro: o seu mundo informativo
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Mulheres Socialistas: Candidata Ana Passos promoveu mesa redonda sobre o tema
"Que Mudança para o Algarve?" | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/01/2012

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=12288

 

Por Sul Informação 10 de Janeiro de 2012 Comentar

 

 Faro, PS

 

 &nbsp

 

 A candidatura de Ana Passos ao Departamento Federativo das Mulheres Socialistas promoveu no

sábado, no auditório do Museu Municipal de Faro, uma mesa redonda sobre o tema "Que Mudança

para o Algarve?".

 

 A iniciativa da candidatura "Juntas pela Mudança!" contou com a participação de um grupo de

personalidades independentes: Adriana Nogueira (professora da Faculdade de Ciências Humanas e

Sociais da Universidade do Algarve), Luís Ferrinho (empresário e administrador da Visual Forma),

Elisabete Rodrigues (jornalista do Sul Informação), que moderou, e António Fragoso (professor e

investigador da Escola Superior de Educação da Universidade do Algarve).

 

 Questões como a definição do Ser Político, o papel da Universidade na promoção do sentido crítico, o

pensar global, as potencialidades do Algarve ao nível daquilo que pode oferecer para fora, o Ensino

Superior como o motor para a mudança e a mudança de mentalidades foram amplamente debatidas

nesta mesa redonda.

 

 De acordo com Ana Passos, candidata a presidente pela lista "Juntas pela Mudança!", "o que aqui se

fez foi expandir e despertar consciências para a sociedade Algarvia e para o Algarve. A discussão foi

tão profícua que ficámos com mais três ou quatro temas, em carteira, para futuros encontros."
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Faro: Órgãos da junta de freguesia 
do Montenegro aprovam memorando 
contra fusão da freguesia

O executivo da junta de 
freguesia, liderado pelo social-
democrata Steven Piedade, e 
a assembleia de freguesia do 
Montenegro, aprovaram recen-
temente um memorando contra 
a proposta de fusão da fregue-
sia, imposta pelos critérios da 
reforma da administração lo-
cal.

Na moção, os dois órgãos 
enumeram vários dados demo-
gráficos, económicos e sociais, 
contestando assim uma propos-
ta que, sublinham, “não reflete 
a dinâmica territorial própria da 
freguesia e não acautela o ade-
quado modelo de organização 

territorial para o concelho”.
Em termos demográficos, 

recorda-se que, em compara-
ção com 2001, o Censos deste 
ano registou uma variação da 
população residente na ordem 
dos 35%, “a maior variação po-
sitiva registada nas freguesias 
do concelho”.

A estes números acrescem 
os mais de três milhares de alu-
nos do campus de Gambelas da 
Universidade do Algarve, “po-
pulação não recenseada”, as-
sim como o número “desconhe-
cido” de estudantes residentes 
em apartamentos, moradias 
partilhadas, quartos e casas da 

Praia de Faro.
“Esta é a freguesia mais 

recente na história do concelho 
de Faro, criada em 1997 devido 
ao crescimento populacional e 
urbano verificado nas últimas 
décadas, sobretudo consequ-
ência da localização no seu 
território do Aeroporto Interna-
cional de Faro e do campus de 
Gambelas da Universidade do 
Algarve”, sublinha-se.

O memorando aprovado faz 
uma resenha histórica, econó-
mica e social da freguesia, para 
concluir: “Além de ter parti-
cularidades territoriais muito 
próprias e distintas da área 

consolidada da cidade de Faro, 
a freguesia dispõe de ativida-
des, serviços e equipamentos 
que lhe permitem funcionar 
como uma centralidade com 
usos mistos e de proximidade à 
população residente.”

Neste contexto, a junta é 
“um serviço público indispen-
sável, dinamizador da comu-
nidade, capaz de fomentar a 
interação e sinergias entre as 
várias franjas populacionais re-
sidentes e de zelar por um de-
senvolvimento integrado entre 
crescimento urbano e valoriza-
ção das riquezas naturais”.
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UAlg transmite conferências de José Félix Ribeiro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/01/2012

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=52051

 

Educação

 

 Campus da Penha da Universidade do Algarve

 

 "Mudando de Mundo: globalização e conflito no novo século" é o nome do ciclo de conferências de

José Félix Ribeiro que será transmitido no Auditório da Escola Superior de Hotelaria e Turismo, no

Campus da Penha, a partir das 18h30 de todas terças-feiras de janeiro.

 

 Organizadas pela Culturgest, estas conferências pretendem fornecer um conjunto de informação

sintetizada e trabalhada que permita melhor compreender as múltiplas tensões que se cruzam no

mundo de amanhã e que já se fazem sentir no mundo de hoje.

 

 Na primeira conferência, subordinada ao tema "A globalização: atores, fluxos e crises - uma visita a

partir do pacífico??, José Félix Ribeiro procurará compreender e explicar a globalização, não só que se

refere ? sua estrutura e atores principais, mas também quanto aos fluxos e diferentes fases. As

restantes sessões, marcadas para os dias 17, 24 e 31, abordarão respetivamente as temáticas "Os

EUA, os arquitetos da globalização - potência e declínio ou fénix renascida???; "A emergência das

??sias e os violentos conflitos que podemos esperar?? e "A Europa, que destino - o Mediterrâneo ou o

??rtico???.

 

 Sobre José Félix Ribeiro

 

 É licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras (ISCEF) e

aposentado do Departamento de Prospetiva, Planeamento e Relações Internacionais do Ministério do

Ambiente e Ordenamento de Território, de que foi subdiretor-geral e coordenador da área de

Informação Internacional.

 

 Atualmente responsável pela área de Prospetiva nos cursos de dirigentes do Instituto Nacional de

Administração (INA), colabora regularmente com o Instituto de Defesa Nacional (IDN) e com o

Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI) da Universidade Nova de Lisboa.
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Bolsa de Investigação para Mestre com experiência na área de Ecotoxicologia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/01/2012

Meio: CiênciaPT.net

URL: http://www.cienciapt.net/pt/index2.php?option=com_content&task=view&id=105484&p
op=1&page=0&Itemid=316

 

Escrito por CienciaPT

 

 10-Jan-2012

 

 : Ecotoxicologia

 

 : Os destinatários da bolsa devem ser detentores do grau de Mestre  e experiência na área de

Ecotoxicologia

 

 : a análise do efeito de poluentes emergentes em moluscos bivalves utilizando técnicas de

proteómica.

 

 : Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica); Regulamento da

Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos 2010.

 

 : O trabalho será desenvolvido noCIMA - Grupo de Ecotoxicologia e Química Ambiental da

Universidade do Algarve, sob a orientação científica do Professora/Doutora Maria João Bebianno

 

 : A bolsa terá à duração máxima de .3. meses, com início previsto em Fevereiro de 2012.

 

 : O montante da bolsa corresponde a EUR745., conforme tabela de valores das bolsas atribuídas

directamente pela FCT, I.P. no País (http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores). A bolsa será paga

mensalmente por transferência bancária.

 

 : Os critérios de avaliação das candidaturas, por ordem decrescente de importância, serão:

 

 1. Experiência em análise proteómica

 

 2. Experiência em análise de biomarcadores
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 3. Experiência em análise de contaminantes emergentes

 

 : O júri responsável pela selecção, formado por três Doutores, será constituído por:

 

 Maria João da Anunciação Franco Bebianno ( Presidente do Júri);

 

 Alexandra Maria Francisco Cravo ( Vogal efectivo);

 

 Vera Lúcia de Almeida Maria ( Vogal efectivo);

 

 Rui Company (Vogal Suplente)

 

 : Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de lista ordenada, por nota final obtida

afixada em local visível e público do CIMA, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de

email.

 

 : O concurso encontra-se aberto no período de 10/01/2012 a 21/01/2012.

 

 As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de candidatura

acompanhada dos seguintes documentos:

 

 - Curriculum Vitae;

 

 - Certificado de Habilitações;

 

 - Bilhete de Identidade / Passaporte;

 

 - Número de Identificação Fiscal;

 

 - Outros documentos comprovativos considerados relevantes

 

 As candidaturas deverão ser remetidas por correio para: Universidade do Algarve / CIMA, Campus de

Gambelas, 8005-139 Faro, Ref.ª (Projecto ou Edital) ou por email para Este endereço de e-mail está

protegido contra spam bots, pelo que o JavaScript terá de estar activado para que possa visualizar o

endereço de email

 

 A Universidade do Algarve reserva-se o direito de anular o procedimento de concurso de atribuição de

bolsa, no âmbito do Projecto em referência, caso não se venha a efectivar a outorga do respectivo

contrato com a entidade financiadora.
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Fernando Severino é o novo diretor regional de Agricultura e Pescas do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/01/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=123681

 

O engenheiro agrónomo Fernando Severino é o novo diretor regional da Agricultura e Pescas, em

substituição de Joaquim Castelão Rodrigues, anunciou hoje aquela direção regional.

 

 O engenheiro agrário Ezequiel Pinho é o novo diretor regional adjunto do mesmo organismo.

 

 Fernando Manuel Neto Severino, licenciado em agronomia, pertence ao quadro de pessoal da Direção

Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, exerceu funções no Projeto de Cooperação Luso-Alemã,

na União das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo do Algarve, no Instituto Financeiro de Apoio ao

Desenvolvimento da Agricultura e Pescas.

 

 Entre 1998 e 2002, o novo diretor regional foi também assistente na Faculdade de Engenharia dos

Recursos Naturais da Universidade do Algarve e de 2002 a 2005 assumiu funções de subdiretor

regional de Agricultura do Algarve.

 

 Por seu turno, Ezequiel Almeida Pinho, com mestrado em economia agrária, pertence ao quadro de

pessoal da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, onde desenvolveu grande parte da

sua atividade profissional, tendo exercido funções como diretor de serviços.

 

 Redacção DORS

 

 20:44 segunda-feira, 09 janeiro 2012
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Ciclo de Seminários sobre Comunicação, Artes e Design
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/01/2012

Meio: Litoralgarve Online

URL: http://litoralgarve.com/noticias_print.php?Id=1427

 

Litoralgarve  

Este Ciclo de Seminários é resultado de um Acordo Específico de Colaboração entre o Departamento

de Educação e Comunicação, Artes e Design da Escola Superior de Educação e Comunicação da

Universidade do Algarve e o Município de Faro /Biblioteca Municipal António Ramos Rosa.

 

No Acordo, que vigorará até junho do corrente ano, está prevista a realização de onze conferências

sobre o universo da comunicação, da arte e do design, abrangendo áreas como a comunicação

radiofónica, o teatro, a animação, a música e comunicação visual.

 

Este Ciclo de Seminários encerrará no dia 11 de junho, com uma conferência/ concerto pelo maestro

António Victorino de Almeida.

 Data: 2012-01-10 Autor: Câmara Municipal de Faro
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Fernando Severino é o novo Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/01/2012

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=31ab328e47c4ea3fe3015eb7eaa59af9

 

Tavira, 10 Jan (Rádio Horizonte Algarve)

 

 Por despacho ministerial, foi nomeada a nova Direcção deste organismo, sendo Diretor Regional o

Eng. Agrónomo Fernando Severino e Diretor Regional Adjunto o Dr. Ezequiel Pinho.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve

 

 Fernando Manuel Neto Severino, licenciado em agronomia, pertence ao quadro de pessoal da

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, exerceu funções no Projecto de Cooperação

Luso-Alemã, na União das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo do Algarve, no Instituto Financeiro de

Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas (IFADAP). Foi também assistente convidado (1998-

2002) na Faculdade de Engenharia dos Recursos Naturais da Universidade do Algarve. De 2002 a

2005, assumiu funções de Subdiretor Regional de Agricultura do Algarve.
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Livros em Cadeia: O cinema é uma arte moderna? | (A) Algarve Central
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/01/2012

Meio: Algarve Central Online

URL: http://press.algarvecentral.net/?p=12701

 

A próxima sessão de "Livros em Cadeia" contará com um dos mais reputados especialistas em Cinema

de Portugal.

 

 BIBLIOTECA DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE (GAMBELAS) : 13 JANEIRO 2012, 18H, ENTRADA

LIVRE

 

 Abílio Hernandez Cardoso - Teorizar interrogando: o cinema é uma arte moderna?

 

 Apresentação dos livros do espólio do Cineclube de Faro "Penser le Cinéma", de Jean-Louis Leutrat e

Suzanne Liandrat-Guigues e "Moderne?: Comment le Cinéma est devenu le plus singulier des Arts", de

Jacques Aumont.

 

 Abílio Hernandez Cardoso, professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

(FLUC), embora vindo da área da Filologia Germânica, tem um amplo trabalho de investigação e de

palestras na dimensão do Cinema a que progressivamente se foi votando. Director da Sala de Estudos

Cinematográficos da FLUC, professor de disciplinas de Cinema oferecidas à Academia conimbricense,

promotor da Licenciatura em Estudos Artísticas da mesma Universidade, apresenta vasta obra

publicada e é atualmente professor convidado Universidade Portucalense. Ocupou vários prestigiados

cargos, nomeadamente, Pró-Reitor da Universidade de Coimbra, Presidente de "Coimbra Capital da

Cultura", membro da Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário do Cinema e Diretor do

Teatro Académico Gil Vicente.

 

 Penser le Cinéma

 

 Amante de imagens, o homem foi definido como "o animal que vai ao cinema". Pensar o Cinema é-

lhe, pois, uma exigência. Este livro esforça-se por responder a duas questões: "o que esperamos nós

do Cinema?" e "o que está ao alcance do Cinema?", ou seja, quais os objetivos e o futuro da 7ª Arte.

Estar abertos à inteligência do Cinema, lembrar os seus charmes discretos e procurar o que ele

fornece como desejos, é o programa deste livro.
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 Moderne?: Comment le Cinéma est devenu le plus singulier des Arts

 

 Entre as artes do Séc XX, o cinema foi a única que inventou uma segunda Modernidade, além da

historicamente situada entre os secs XVII e XIX. A hipótese formulada neste livro é a de que o Cinema

foi, a diversos níveis mas continuamente, atravessado por questões e valores da modernidade - a

consciência histórica, o relativismo do gosto, a reflexividade - mas que a estas questões trouxe

respostas novas. É esta sua caraterística que permite ainda hoje ao Cinema, não só sobreviver, mas

de abraçar com confiança o lançamento de uma segunda Modernidade.

 

 O Projeto "Livros em Cadeia" é financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian e conta com o apoio da

Universidade do Algarve.
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Loulé: Workshop sobre empreendedorismo e criação de emprego marcado para a
próxima semana
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/01/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=123696

 

A sala da assembleia municipal de Loulé, no Edifício Duarte Pacheco, vai acolher, no próximo dia 17 de

janeiro, mais uma sessão do Workshop Empreendedorismo e Criação do Próprio Emprego, cuja

primeira edição, em Quarteira, teve grande sucesso.

 

 Trata-se de um evento promovido pela Câmara Municipal de Loulé, em parceria com o Instituto de

Emprego e Formação Profissional, Associação Nacional de Direito ao Crédito e Millennium BCP.

 

 Esta sessão irá contar com apresentações de Vítor Madeira, do Instituto de Emprego e Formação

Profissional, que abordará os programas e apoios existentes para estimular o empreendedorismo e a

criação do próprio emprego; Laura Soares, da Associação Nacional de Direito ao Crédito, que irá falar

sobre apoios do microcrédito social; João Carlos Monteiro, que irá apresentar as condições do

microcrédito do Millenium BCP, e por último, Carlos Vieira, da Universidade do Algarve, que efetuará

uma intervenção sobre a atitude empreendedora.

 

 A participação é gratuita e as inscrições devem ser feitas por telefone (289400829) ou pelo endereço

eletrónico sustentabilidade@cm-loule.pt, até sexta feira, 13.

 

 Redacção DORS

 

 15:54 terça-feira, 10 janeiro 2012
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«Ciclo de Seminários sobre Comunicação, Artes e Design» arranca em Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/01/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://c.moreover.com/click/here.pl?z5725975866&z=1250249090

 

Som e Silêncio na Comunicação e O Panteísmo Sonoro: Uma pequena e serena peripécia

antropologicamente sonora são as primeiras conferências do Ciclo de Seminários Comunicação, Artes

e Design, a realizar em Faro, dia 13 de janeiro. Este ciclo de Seminários é resultado de um acordo de

colaboração entre o departamento de Educação e Comunicação, Artes e Design da Escola Superior de

Educação e Comunicação da Universidade do Algarve e o município de Faro/biblioteca municipal

António Ramos Rosa. No acordo, que vigorará até junho do corrente ano, está prevista a realização de

onze conferências sobre o universo da comunicação, da arte e do design, abrangendo áreas como a

comunicação radiofónica, o teatro, a animação, a música e comunicação visual. Os dois primeiros

seminários realizam-se na biblioteca municipal António Ramos Rosa, dia 13 de janeiro, pelas 18:00

horas. Este ciclo encerrará no dia 11 de junho, com uma conferência/concerto pelo maestro António

Victorino de Almeida.
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«Conferências com Futuro» na UAlg debatem «A Reforma da Organização Territorial»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/01/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://c.moreover.com/click/here.pl?z5725968910&z=1250249090

 

A Universidade do Algarve (UAlg) vai promover, dia 16 de janeiro, a partir das 14:30, a primeira das

Conferências com Futuro, dedicada ao tema A Reforma da Organização Territorial, com a presença de

deputados de cinco forças políticas eleitos pelo Algarve. O ciclo de Conferências com Futuro pretende

"lançar e generalizar um debate ao nível do Algarve sobre temas de interesse regional", explica a

UAlg. Terá uma periodicidade que se estima mensal, sendo organizado em parceria com outras

instituições. Os assuntos a abordar incidirão sobre problemáticas que afetam o desenvolvimento

regional, estando desde já previstos temas relacionados com a competitividade regional, a rede

regional de mobilidade, as infraestruturas relacionadas com a logística, etc. Estas conferências

traduzem 2uma linha de abertura" da universidade à região e pretendem mobilizar os decisores

regionais, os empresários, os líderes de opinião e o público em geral para a construção de uma

intervenção cívica comprometida. A primeira conferência, sobre A Reforma da Organização Territorial,

será organizada com a colaboração da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL). O evento

decorre no auditório da Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve, junto ao Teatro das

Figuras, em Faro. Trata-se de um tema pertinente, perante as propostas governamentais

apresentadas no Documento Verde da Reforma da Administração Local, com incidência no sector

empresarial local, organização do território, gestão municipal e intermunicipal e democracia local. "É

importante promover um debate regional que informe e clarifique a situação algarvia, permitindo uma

intervenção cidadã na melhor resolução do problema regional", explica a UAlg. "A problemática da

administração local no Algarve regista uma situação particular que resulta da sua pequena dimensão

(450 mil habitantes residentes), da grande dependência intermunicipal associada à debilidade de

infraestruturas de comunicação, das diferenciações territoriais quando se caminha do litoral para a

serra, da concentração de população visitante nos meses de verão e da fraca capacidade de atração

de atividades económicas, designadamente produtoras de bens transacionáveis", acrescenta-se, sobre

alguns dos temas que estarão em cima da mesa, neste debate. Para além do reitor da UAlg, João

Guerreiro, e do presidente da AMAL, Macário Correia, o evento conta também com as presenças de

António Rosa Mendes (UAlg), que falará sobre Os Antecedentes Históricos, de Ana Paula Barreira

(UAlg), que abordará O Financiamento Local, e de João Faria (Comissão Europeia), que vai centrar a

sua intervenção na Organização Territorial na Europa - competências, dimensão e governança. Manuel

Carvalho, jornalista do Público, vai moderar uma mesa redonda, às 16:15, que conta com a

participação dos deputados eleitos pelo Algarve Mendes Bota (PSD), Miguel Freitas (PS), Artur Rego
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(CDS), Cecília Honório (BE) e Paulo Sá (PCP). A próxima conferência, subordinada ao tema

Competitividade Regional, já está agendada para o mês de fevereiro e conta com a colaboração da

Associação Industrial Portuguesa (AIP).
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«Conferências com Futuro» na UAlg debatem «A Reforma da Organização Territorial»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/01/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=123686

 

A Universidade do Algarve (UAlg) vai promover, dia 16 de janeiro, a partir das 14:30, a primeira das

Conferências com Futuro, dedicada ao tema A Reforma da Organização Territorial, com a presença de

deputados de cinco forças políticas eleitos pelo Algarve.

 

 O ciclo de Conferências com Futuro pretende "lançar e generalizar um debate ao nível do Algarve

sobre temas de interesse regional", explica a UAlg. Terá uma periodicidade que se estima mensal,

sendo organizado em parceria com outras instituições.

 

 Os assuntos a abordar incidirão sobre problemáticas que afetam o desenvolvimento regional, estando

desde já previstos temas relacionados com a competitividade regional, a rede regional de mobilidade,

as infraestruturas relacionadas com a logística, etc.

 

 Estas conferências traduzem 2uma linha de abertura" da universidade à região e pretendem mobilizar

os decisores regionais, os empresários, os líderes de opinião e o público em geral para a construção de

uma intervenção cívica comprometida.

 

 A primeira conferência, sobre A Reforma da Organização Territorial, será organizada com a

colaboração da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL). O evento decorre no auditório da

Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve, junto ao Teatro das Figuras, em Faro.

 

 Trata-se de um tema pertinente, perante as propostas governamentais apresentadas no Documento

Verde da Reforma da Administração Local, com incidência no sector empresarial local, organização do

território, gestão municipal e intermunicipal e democracia local.

 

 "É importante promover um debate regional que informe e clarifique a situação algarvia, permitindo

uma intervenção cidadã na melhor resolução do problema regional", explica a UAlg.

 

 "A problemática da administração local no Algarve regista uma situação particular que resulta da sua

pequena dimensão (450 mil habitantes residentes), da grande dependência intermunicipal associada à

debilidade de infraestruturas de comunicação, das diferenciações territoriais quando se caminha do
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litoral para a serra, da concentração de população visitante nos meses de verão e da fraca capacidade

de atração de atividades económicas, designadamente produtoras de bens transacionáveis",

acrescenta-se, sobre alguns dos temas que estarão em cima da mesa, neste debate.

 

 Para além do reitor da UAlg, João Guerreiro, e do presidente da AMAL, Macário Correia, o evento

conta também com as presenças de António Rosa Mendes (UAlg), que falará sobre Os Antecedentes

Históricos, de Ana Paula Barreira (UAlg), que abordará O Financiamento Local, e de João Faria

(Comissão Europeia), que vai centrar a sua intervenção na Organização Territorial na Europa -

competências, dimensão e governança.

 

 Manuel Carvalho, jornalista do Público, vai moderar uma mesa redonda, às 16:15, que conta com a

participação dos deputados eleitos pelo Algarve Mendes Bota (PSD), Miguel Freitas (PS), Artur Rego

(CDS), Cecília Honório (BE) e Paulo Sá (PCP).

 

 A próxima conferência, subordinada ao tema Competitividade Regional, já está agendada para o mês

de fevereiro e conta com a colaboração da Associação Industrial Portuguesa (AIP).

 

 Redacção DORS

 

 08:32 terça-feira, 10 janeiro 2012
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«Ciclo de Seminários sobre Comunicação, Artes e Design» arranca em Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/01/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=123687

 

Som e Silêncio na Comunicação e O Panteísmo Sonoro: Uma pequena e serena peripécia

antropologicamente sonora são as primeiras conferências do Ciclo de Seminários Comunicação, Artes

e Design, a realizar em Faro, dia 13 de janeiro.

 

 Este ciclo de Seminários é resultado de um acordo de colaboração entre o departamento de Educação

e Comunicação, Artes e Design da Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do

Algarve e o município de Faro/biblioteca municipal António Ramos Rosa.

 

 No acordo, que vigorará até junho do corrente ano, está prevista a realização de onze conferências

sobre o universo da comunicação, da arte e do design, abrangendo áreas como a comunicação

radiofónica, o teatro, a animação, a música e comunicação visual.

 

 Os dois primeiros seminários realizam-se na biblioteca municipal António Ramos Rosa, dia 13 de

janeiro, pelas 18:00 horas.

 

 Este ciclo encerrará no dia 11 de junho, com uma conferência/concerto pelo maestro António

Victorino de Almeida.

 

 Redacção DORS

 

 07:13 terça-feira, 10 janeiro 2012
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Palestra sobre as cegonhas do aterro sanitário de Évora
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/01/2012

Meio: Público Online - Ecosfera Online

URL: http://ecosfera.publico.pt/noticia.aspx?id=1528425

 

10.01.2012

 

 Um projecto sobre a dieta e a etologia da cegonha-branca, a decorrer no Aterro Municipal de Évora, é

o tema da palestra que o Núcleo de Estudantes de Biologia da Universidade do Algarve (NEBUA)

promove no dia 11 de Janeiro, às 16h30, no Anfiteatro C do Complexo Pedagógico.

 

 O orador será Tiago Ventura, formado em Biologia da Conservação na Universidade de Évora, e

responsável pelo projecto.

 

 Local: Campus de Gambelas - Anfiteatro C do Complexo Pedagógico
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A397

Maestro António Victorino de Almeida fecha ciclo de seminários sobre Comunicação,
Artes e Design na Biblioteca de Faro | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/01/2012

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=12084

 

Por Sul Informação 9 de Janeiro de 2012 Comentar

 

 Artes Plásticas, Bibliotecas, design, Faro, Música, Universidade

 

 &nbsp

 

 Som e Silêncio na Comunicação e O Panteísmo Sonoro: Uma pequena e serena peripécia

antropologicamente sonora são as primeiras conferências do Ciclo de Seminários Comunicação, Artes

e Design, que terão lugar no Auditório da Biblioteca Municipal António Ramos Rosa, no próximo dia 13

de janeiro, às 18 horas.

 

 Luís Henrique, da Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo (ESMAE) do Porto, vai falar sobre

Som e Silêncio na Comunicação, enquanto Mário Azevedo, da mesma ESMAE, abordará o tema O

Panteísmo Sonoro: Uma pequena e serena peripécia antropologicamente sonora

 

 Este Ciclo de Seminários é resultado de um Acordo Específico de Colaboração entre o Departamento

de Educação e Comunicação, Artes e Design da Escola Superior de Educação e Comunicação da

Universidade do Algarve e o Município de Faro/Biblioteca Municipal António Ramos Rosa.

 

 No Acordo, que vigorará até junho do corrente ano, está prevista a realização de onze conferências

sobre o universo da comunicação, da arte e do design, abrangendo áreas como a comunicação

radiofónica, o teatro, a animação, a música e comunicação visual.

 

 Este Ciclo de Seminários encerrará no dia 11 de junho, com uma conferência-concerto pelo maestro

António Victorino de Almeida.
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A398

Escolas Secundárias: Estão abertas inscrições para o concurso "Criar Ciência" | Sul
Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/01/2012

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=12121

 

Por Sul Informação 9 de Janeiro de 2012 Comentar

 

 Ciência&Investigação, Escolas, Universidade

 

 &nbsp

 

 As inscrições para o concurso "Criar Ciência" estão a decorrer até ao próximo dia 31 de janeiro. Esta

iniciativa, dirigida aos alunos das escolas secundárias do Algarve, é organizada pela Universidade do

Algarve em parceria com a Direção Regional de Educação.

 

 A 1ª edição, subordinada ao tema "Ciências e Tecnologias do Mar", visa sensibilizar os jovens para

estas áreas científicas, premiando assim projetos inovadores.

 

 Consulte regulamento aqui.
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A399

UAlg: "Conferências com Futuro" debatem "A Reforma da Organização Territorial" |
Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/01/2012

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=12119

 

Por Sul Informação 10 de Janeiro de 2012 Comentar

 

 Faro, Ordenamento do Território, Universidade

 

 &nbsp

 

 A primeira conferência dedicada ao tema "A Reforma da Organização Territorial", promovida no

âmbito do ciclo de "Conferências com Futuro", organizado pela Universidade do Algarve, terá lugar no

dia 16 de janeiro, às 14h30, no Auditório da Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve,

junto ao Teatro das Figuras, em Faro.

 

 Esta primeira conferência conta com a colaboração da Comunidade Intermunicipal do Algarve - AMAL.

 

 O ciclo "Conferências com Futuro" pretende lançar e generalizar um debate ao nível do Algarve sobre

temas de interesse regional. Terá uma periodicidade que se estima mensal e será organizado pela

Universidade do Algarve em parceria com outras instituições, regionais e nacionais.

 

 Os assuntos a abordar incidirão sobre problemáticas que afetam o desenvolvimento regional, estando

desde já previstos temas relacionados com a competitividade regional, a rede regional de mobilidade,

as infraestruturas relacionadas com a logística.

 

 Segundo a UAlg, estas Conferências traduzem uma linha de abertura da Universidade à região e

pretendem mobilizar os decisores regionais, os empresários, os líderes de opinião e o público em geral

para a construção de uma intervenção cívica comprometida.

 

 A primeira conferência sobre "A Reforma da Organização Territorial" torna-se pertinente perante as

propostas governamentais apresentadas no "Documento Verde" sobre a Reforma da Administração

Local, com incidência no Sector Empresarial Local, na Organização do Território, na Gestão Municipal e

Intermunicipal, no Financiamento e na Democracia Local. É importante promover um debate regional
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que informe e clarifique a situação algarvia, permitindo uma intervenção cidadã na melhor resolução

do problema regional, sublinha a UAlg.

 

 Além do reitor da UAlg João Guerreiro e do presidente da AMAL Macário Correia, o evento conta

também com as presenças de António Rosa Mendes (UAlg), que falará sobre "Os Antecedentes

Históricos", de Ana Paula Barreira (UAlg), que abordará "O Financiamento Local", e de João Faria

(Comissão Europeia), que vai centrar a sua intervenção na "Organização Territorial na Europa -

competências, dimensão e governança".

 

 Manuel Carvalho, jornalista do jornal Público, vai moderar uma mesa redonda, às 16h15, que conta

com a participação dos deputados Mendes Bota (PSD), Miguel Freitas (PS), Artur Rego (CDS), Cecília

Honório (BE) e Paulo Sá (PCP).

 

 A problemática da administração local no Algarve regista uma situação particular que resulta da sua

pequena dimensão (450 mil habitantes residentes), da grande dependência intermunicipal associada à

debilidade de infraestruturas de comunicação, das diferenciações territoriais quando se caminha do

litoral para a serra, da concentração de população visitante nos meses de verão e da fraca capacidade

de atração de atividades económicas, designadamente produtoras de bens transacionáveis. Estes são

alguns dos aspetos relevantes que obrigam a um debate sobre o futuro da região, acrescenta a UAlg.

 

 A próxima conferência, subordinada ao tema "Competitividade Regional", já está agendada para o

mês fevereiro e conta com a colaboração da Associação Industrial Portuguesa (AIP).

 

 Programa
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A401

Loulé promove Workshop Empreendedorismo e Criação do Próprio Emprego | Sul
Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/01/2012

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=12186

 

Por Sul Informação 10 de Janeiro de 2012 Comentar

 

 Empreendedorismo, Loulé

 

 &nbsp

 

 Mais uma sessão do Workshop Empreendedorismo e Criação do Próprio Emprego vai decorrer em

Loulé, na Sala da Assembleia Municipal, Edifício Engº Duarte Pacheco, no dia 17 de janeiro.

 

 Esta segunda sessão surge No seguimento da grande adesão ao Workshop Empreendedorismo e

Criação do Próprio Emprego, realizado no dia 29 de novembro, em Quarteira, a Câmara Municipal de

Loulé, em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, a Associação Nacional de

Direito ao Crédito e o Millennium BCP.

 

 A sessão irá contar com apresentações de Vítor Madeira, do Instituto de Emprego e Formação

Profissional, que abordará os programas e apoios existentes para estimular o empreendedorismo e a

criação do próprio emprego.

 

 Participam ainda Laura Soares, da Associação Nacional de Direito ao Crédito, que irá falar sobre

apoios do Microcrédito Social, João Carlos Monteiro, que irá apresentar as condições do Microcrédito

do Millenium BCP, e por último, Carlos Vieira, da Universidade do Algarve, que efetuará uma

intervenção sobre a atitude empreendedora.

 

 A participação é gratuita e as inscrições devem ser feitas por telefone (289 400 829) ou por e-mail

(sustentabilidade@cm-loule.pt), até ao dia 13 de janeiro.
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«Modernidade, jazz e sexualidade nos filmes de Bergman» motivam conferência na
Universidade do Algarve | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/01/2012

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=12178

 

Por Sul Informação 10 de Janeiro de 2012 Comentar

 

 Cinema, Faro, Universidade

 

 &nbsp

 

 Erik Hedling, professor da Lund University (Suécia), vai estar na Universidade do Algarve, às 15h30

de hoje, dia 10 de janeiro, para proferir uma conferência intitulada "Ingmar Bergman and Modernity -

jazz and sexuality in Bergman's films".

 

 O evento, organizado pelo Centro de Investigação em Artes e Comunicação, realiza-se no anfiteatro

0.5 do complexo pedagógico, no Campus da Penha, em Faro, e tem entrada livre.
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Fernando Severino é o novo diretor regional de Agricultura e Pescas | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/01/2012

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=12205

 

Por Sul Informação 10 de Janeiro de 2012 Comentar

 

 Agricultura

 

 &nbsp

 

 Fernando Manuel Neto Severino, licenciado em Agronomia, acaba de ser nomeado como novo diretor

regional de Agricultura e Pescas do Algarve, substituindo no cargo Joaquim Castelão Rodrigues.

 

 A ministra da Agricultura nomeou também Ezequiel Pinho como diretor regional adjunto.

 

 Fernando Severino pertence ao quadro de pessoal da Direção Regional de Agricultura e Pescas do

Algarve, exerceu funções no Projeto de Cooperação Luso-Alemã, na União das Caixas de Crédito

Agrícola Mútuo do Algarve, no Instituto Financeiro de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e

Pescas (IFADAP).

 

 Foi também assistente convidado (1998-2002) na Faculdade de Engenharia dos Recursos Naturais da

Universidade do Algarve. De 2002 a 2005, assumiu funções de Subdiretor Regional de Agricultura do

Algarve.

 

 Ezequiel Almeida Pinho, mestre em economia agrária, pertence também ao quadro de pessoal da

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, onde desenvolveu grande parte da sua atividade

profissional, tendo sido diretor de Serviços.

 

 Tem vasta experiência em projetos em países em desenvolvimento, nomeadamente, Angola,

Moçambique e S. Tomé e Príncipe.
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A404

"Conferências com Futuro" debatem "A Reforma da Organização Territorial"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/01/2012

Meio: CiênciaPT.net

URL: http://www.cienciapt.net/pt/index2.php?option=com_content&task=view&id=105468&p
op=1&page=0&Itemid=333

 

Escrito por CienciaPT

 

 09-Jan-2012

 

 O ciclo "Conferências com Futuro" pretende lançar e generalizar um debate ao nível do Algarve sobre

temas de interesse regional. Terá uma periodicidade que se estima mensal, e será organizado pela

Universidade do Algarve em parceria com outras instituições, regionais e nacionais. Os assuntos a

abordar incidirão sobre problemáticas que afetam o desenvolvimento regional, estando desde já

previstos temas relacionados com a competitividade regional, a rede regional de mobilidade, as

infraestruturas relacionadas com a logística, etc. Estas Conferências traduzem uma linha de abertura

da Universidade à região e pretendem mobilizar os decisores regionais, os empresários, os líderes de

opinião e o público em geral para a construção de uma intervenção cívica comprometida.

 

 A primeira conferência sobre "A Reforma da Organização Territorial" torna-se pertinente perante as

propostas governamentais apresentadas no "Documento Verde" sobre a Reforma da Administração

Local, com incidência no Sector Empresarial Local, na Organização do Território, na Gestão Municipal e

Intermunicipal, no Financiamento e na Democracia Local. É importante promover um debate regional

que informe e clarifique a situação algarvia, permitindo uma intervenção cidadã na melhor resolução

do problema regional.

 

 Além do reitor da UAlg, João Guerreiro, e do presidente da AMAL, Macário Correia, o evento conta

também com as presenças de António Rosa Mendes (UAlg), que falará sobre "Os Antecedentes

Históricos", de Ana Paula Barreira (UAlg), que abordará "O Financiamento Local", e de João Faria

(Comissão Europeia), que vai centrar a sua intervenção na "Organização Territorial na Europa -

competências, dimensão e governança".

 

 Manuel Carvalho, jornalista do jornal Público, vai moderar uma mesa redonda, às 16h15, que conta

com a participação dos deputados Mendes Bota (PSD), Miguel Freitas (PS), Artur Rego (CDS), Cecília

Honório (BE) e Paulo Sá (PCP).
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 De salientar que a problemática da administração local no Algarve regista uma situação particular que

resulta da sua pequena dimensão (450 mil habitantes residentes), da grande dependência

intermunicipal associada à debilidade de infraestruturas de comunicação, das diferenciações territoriais

quando se caminha do litoral para a serra, da concentração de população visitante nos meses de verão

e da fraca capacidade de atração de atividades económicas, designadamente produtoras de bens

transacionáveis. Estes são alguns dos aspetos relevantes que obrigam a um debate sobre o futuro da

região.

 

 A próxima conferência, subordinada ao tema "Competitividade Regional", já está agendada para o

mês fevereiro e conta com a colaboração da Associação Industrial Portuguesa (AIP).
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A406

WORKSHOP EMPREENDEDORISMO E CRIAÇÃO DO PRÓPRIO EMPREGO
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/01/2012

Meio: Algarve Digital Online

URL: http://www.algarvedigital.pt/algarve/print.php?sid=5539

 

Em Foco / Loulé

 

 Enviado por Admin em 9/01/12 - 14:35

 

 A Câmara Municipal de Loulé, em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, a

Associação Nacional de Direito ao Crédito e o Millennium BCP, irá promover no próximo dia 17 de

janeiro, a realização de mais uma sessão deste Workshop, em Loulé, na Sala da Assembleia Municipal,

Edifício Engº Duarte Pacheco.

 

 Esta sessão irá contar com apresentações de Vítor Madeira, do Instituto de Emprego e Formação

Profissional, que abordará os programas e apoios existentes para estimular o empreendedorismo e a

criação do próprio emprego. Participam ainda Laura Soares, da Associação Nacional de Direito ao

Crédito, que irá falar sobre apoios do Microcrédito Social, João Carlos Monteiro, que irá apresentar as

condições do Microcrédito do Millenium BCP, e por último, Carlos Vieira, da Universidade do Algarve,

que efetuará uma intervenção sobre a atitude empreendedora.

 

 A participação é gratuita e as inscrições devem ser feitas por telefone (289 400 829) ou por e-mail (),

até ao dia 13 de janeiro.

 

 Este artigo é de Algarve Digital

 

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

 

 O endereço para este artigo é:

 

 http://www.algarvedigital.pt/algarve/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=5539

 

 Ligações neste artigo

 

 [1] sustentabilidade@cm-loule.pt
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A408

Faro: Ciclo de Seminários sobre Comunicação, Artes e Design
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/01/2012

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=21997&visual=8&id=0&print_article
=1

 

09-01-12

 

 Som e Silêncio na Comunicação e O Panteísmo Sonoro: Uma pequena e serena peripécia

antropologicamente sonora, são as primeiras conferências do Ciclo de Seminários Comunicação, Artes

e Design, que terão lugar no Auditório da Biblioteca Municipal António Ramos Rosa, no próximo dia 13

de Janeiro, pelas 18 horas.

 

 Este ciclo de seminários é resultado de um acordo específico de colaboração entre o departamento de

Educação e Comunicação, Artes e Design da Escola Superior de Educação e Comunicação da

Universidade do Algarve e o Município de Faro /Biblioteca Municipal António Ramos Rosa.

 

 Um acordo, que vigorará até junho, estando prevista a realização de onze conferências sobre o

universo da comunicação, da arte e do design, abrangendo áreas como a comunicação radiofónica, o

teatro, a animação, a música e comunicação visual.

 

 Refira-se que este ciclo de seminários encerra a 11 de junho, com uma conferência/ concerto pelo

maestro António Victorino de Almeida.

 

 Algarve Primeiro: o seu mundo informativo
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A409

Iniciativa «Livros em Cadeia» continua com Abílio Hernandez Cardoso | Sul
Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/01/2012

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=12053

 

Por Sul Informação 9 de Janeiro de 2012 Comentar

 

 Cineclube de Faro, Cinema, Faro, Universidade

 

 &nbsp

 

 A próxima sessão da iniciativa Livros em Cadeia contará com Abílio Hernandez Cardoso, um dos mais

reputados especialistas em Cinema de Portugal. Terá lugar no dia 13 de janeiro, às 18 horas, na

Biblioteca da Universidade do Algarve, no Campus de Gambelas, em Faro, com entrada livre.

 

 Abílio Hernandez Cardoso, que falará sobre Teorizar interrogando: o cinema é uma arte moderna?, irá

fazer a apresentação dos livros do espólio do Cineclube de Faro Penser le Cinéma, de Jean-Louis

Leutrat e Suzanne Liandrat-Guigues, e Moderne?: Comment le Cinéma est devenu le plus singulier des

Arts, de Jacques Aumont.

 

 Abílio Hernandez Cardoso, professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

(FLUC), embora vindo da área da Filologia Germânica, tem um amplo trabalho de investigação e de

palestras na dimensão do Cinema a que progressivamente se foi votando.

 

 Diretor da Sala de Estudos Cinematográficos da FLUC, professor de disciplinas de Cinema oferecidas à

Academia conimbricense, promotor da Licenciatura em Estudos Artísticas da mesma Universidade,

apresenta vasta obra publicada e é atualmente professor convidado Universidade Portucalense.

 

 Ocupou vários prestigiados cargos, nomeadamente, Pró-Reitor da Universidade de Coimbra,

presidente de "Coimbra Capital da Cultura", membro da Comissão Nacional para as Comemorações do

Centenário do Cinema e Diretor do Teatro Académico Gil Vicente.

 

 O Projeto Livros em Cadeia, promovido pelo Cineclube de Faro, é financiado pela Fundação Calouste

Gulbenkian e conta com o apoio da Universidade do Algarve.
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 OS LIVROS a ser apresentados

 

 Penser le Cinéma

 

 Amante de imagens, o homem foi definido como "o animal que vai ao cinema". Pensar o Cinema é-

lhe, pois, uma exigência.

 

 Este livro esforça-se por responder a duas questões: "o que esperamos nós do Cinema?" e "o que

está ao alcance do Cinema?", ou seja, quais os objetivos e o futuro da 7ª Arte.

 

 Estar abertos à inteligência do Cinema, lembrar os seus charmes discretos e procurar o que ele

fornece como desejos, é o programa deste livro.

 

 Moderne? Comment le Cinéma est devenu le plus singulier des arts

 

 Entre as artes do Séc XX, o cinema foi a única que inventou uma segunda Modernidade, além da

historicamente situada entre os secs XVII e XIX. A hipótese formulada neste livro é a de que o Cinema

foi, a diversos níveis mas continuamente, atravessado por questões e valores da modernidade - a

consciência histórica, o relativismo do gosto, a reflexividade - mas que a estas questões trouxe

respostas novas.

 

 É esta sua caraterística que permite ainda hoje ao Cinema, não só sobreviver, mas de abraçar com

confiança o lançamento de uma segunda Modernidade.
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A412

Café Oceano a bordo de navio no golfo de Cádiz
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/01/2012

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=48419

 

08-01-2012 12:50:00

 

 A tertúlia 'Café Oceano' inicia 2012 com o relato de "Uma experiência a bordo do navio científico

Joides Resolution", que decorre na livra Leya no Pátio em Faro. Saiba mais.

 

 Trata-se de uma videoconferência que terá como convidado Hélder Pereira, atualmente numa missão

de dois meses num dos maiores navios oceanográficos do Mundo, no Golfo de Cadiz.

 

 Hélder Pereira é professor da Escola Secundária de Loulé e antigo aluno da UAlg e vai falar e explicar

todas as atividades desenvolvidas a bordo deste navio.

 

 O evento realiza-se dia 11 de janeiro às 18h00 na Livraria Leya no Pátio, em Faro.

 

 Como se sabe, para participar nas tertúlias mensais do Café Oceano não é preciso ser especialista,

bastam a curiosidade e o interesse pelas matérias em debate.

 

 O painel de especialistas, responsável pela apresentação mensal de cada tema, e a moderação da

discussão, assegurada pela docente Cristina Veiga Pires da Universidade do Algarve, incentivam à

participação de toda a população deste espaço de discussão informal sobre assuntos relacionados com

o oceano.
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A413

Novos órgãos sociais da Associação Académica da Universidade do Algarve tomaram
posse
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/01/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=123641

 

A tomada de posse dos novos órgãos sociais da Associação Académica da Universidade do Algarve

(AAUAlg), liderados por Pedro Barros, decorreu na passada quarta feira, 4, no auditório Vermelho da

Faculdade de Economia, no Campus de Gambelas.

 

 Alunos, corpos dirigentes da Universidade do Algarve, representantes de entidades locais e regionais,

parceiros e fornecedores da associação estiveram presentes no ato, assim como o presidente da

Câmara Municipal de Faro, Macário Correia, e o adjunto do Secretário de Estado do Desporto e da

Juventude, André Pardal.

 

 A direção geral será encabeçada por Pedro Barros, que substitui Guilherme Portada e regressa assim

à liderança da associação académica algarvia, numa lista que conta ainda com outro ex-presidente da

instituição, Eduardo Almeida, nas funções de tesoureiro.

 

 Nas eleições realizadas no final de novembro, a única lista candidata à direção geral, sob o lema

Acorda a tua academia, obteve 83,11% dos votos. Votaram mais de um milhar de estudantes.

 

 Redacção DORS

 

 07:48 domingo, 08 janeiro 2012
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A415

Café Oceano inicia 2012 com «Uma experiência a bordo do navio científico Joides
Resolution»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/01/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=123638

 

O Café Oceano vai iniciar este ano com Uma experiência a bordo do navio científico Joides Resolution,

através de uma videoconferência com o convidado Hélder Pereira, marcada para quarta feira, 11, às

18:00 horas, no Pátio de Letras, em Faro.

 

 Hélder Pereira, professor da Escola Secundária de Loulé e antigo aluno da Universidade do Algarve,

encontra-se numa missão de dois meses num dos maiores navios oceanográficos do Mundo, no Golfo

de Cadiz.

 

 Ao longo desta videoconferência, o palestrante vai abordar e explicar todas as atividades

desenvolvidas a bordo daquele navio.

 

 O Café Oceano é um espaço de discussão informal sobre assuntos relacionados com o oceano, que

nasceu de uma ideia original dos alunos de Oceanografia da antiga Faculdade de Ciências do Mar e do

Ambiente (FCMA) e de Cristina Veiga Pires, também docente naquela faculdade e atualmente

subdiretora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UAlg.

 

 Esta tertúlia decorre uma vez por mês, num café-bar de Faro. Para participar, não é preciso ser

especialista, bastam a curiosidade e o interesse pelas matérias em debate.

 

 Redacção DORS

 

 08:32 sábado, 07 janeiro 2012
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ANJE promove workshop sobre «Business coaching»
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A Associação Nacional de Jovens Empresários vai promover, dia 12 de janeiro, um workshop

subordinado ao tema Business coaching, no âmbito do curso Formação - Ação em Empreendedorismo

Med Technopolis.

 

 Este projeto é desenvolvido em parceria com o CRIA - Divisão de Empreendedorismo e Transferência

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

europeus, no âmbito do Programa MED.

 

 O curso, cofinanciado, tem como objetivos "capacitar os empresários, ou os que pretendam ser, nos

domínios transversais da gestão, através do desenvolvimento das competências individuais

empreendedoras".

 

 O workshop previsto para 12 de janeiro contará com a presença de Vera Beira Grande, da empresa

PrimeCoach - Coaching Solutions, que irá falar sobre o coaching como "alavanca de desenvolvimento

pessoal e empresarial".

 

 A abordagem de um caso prático estará a cargo de ngela Viegas, do Four Seasons Fairways, que

partilhará o seu testemunho sobre o impacto do coaching a nível organizacional.

 

 A participação é gratuita mas sujeita a inscrição. Uma vez que a lotação da sala está limitada aos

lugares disponíveis, a organização sugere que a inscrição seja efetuada com a maior brevidade

possível.  Mais informações pelo contacto 289862902 ou pelo endereço eletrónico

eugeniagouveia@anje.pt.

 

 Redacção DORS

 

 10:22 sábado, 07 janeiro 2012
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- 07.01.12

 

 A Tomada de Posse dos Órgãos Sociais da AAUALG (Associação Académica da Universidade do

Algarve) teve lugar no passado dia dia 4 de Janeiro no Auditório Vermelho da Faculdade de Economia

(Campus de Gambelas). Na cerimónia de Tomada de Posse dos diversos órgãos tomaram a palavra o

Presidente da Mesa da Assembleia Magna, o Presidente da Câmara Municipal de Faro, o Adjunto do

Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, o Presidente Cessante da AAUALG, o Administrador

da AAUALG e o Novo Presidente Eleito da AAUALG. Estiveram ainda presentes diversos elementos do

corpo dirigente da Universidade, das Faculdades e Escolas, assim como de diversas Instituições da

Cidade de Faro. Recorde-se que as eleições para os Órgãos da AAUALG se realizaram no passado dia

29 de Novembro, destacando-se a votação em apenas um dia de mais de 1200 alunos da Universidade

do Algarve, apesar de todas as listas a sufrágio serem únicas para cada órgão.

 

 - e-mail
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Inscrições para concurso «Criar Ciência» abertas até final de janeiro
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No dia 31 de janeiro, encerra o prazo para as inscrições no concurso Criar Ciência, promovido pela

Universidade do Algarve, em parceria com a direção regional de Educação, e dirigido aos alunos das

escolas secundárias do Algarve.

 

 A 1.ª edição desta iniciativa, que visa motivar os jovens para a aprendizagem da ciência e para a

escolha das áreas científicas e tecnológicas, está subordinada ao tema Ciências e Tecnologias do Mar.

 

 Estimular o interesse dos alunos pela ciência, premiando projetos inovadores, de caráter teórico e

prático que envolvam os estudantes em experiências e trabalhos de grupo, permitindo-lhes conhecer e

apreciar, desde muito cedo, a importância do conhecimento e do método científico nas suas atividades

futuras; e motivar os alunos para a utilização dos recursos disponibilizados pelos Centros de

Investigação e Desenvolvimento e pela Biblioteca, enquanto suporte e veículo de informação essencial

à produção científica, são os objetivos.

 

 Podem concorrer alunos do ensino secundário das escolas do distrito de Faro, em grupos até três

elementos e orientados por um professor.

 

 Mais informações pelo endereço eletrónico biblioteca@ualg.pt.

 

 Redacção DORS

 

 10:33 sexta-feira, 06 janeiro 2012
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O Núcleo de Estudantes de Biologia da Universidade do Algarve (UAlg) promove na próxima quarta

feira, dia 11 de janeiro, uma palestra sobre cegonhas brancas, que terá como orador Tiago Ventura.

 

 A iniciativa decorrerá no anfiteatro C do Complexo Pedagógico do campus de Gambelas da

Universidade do Algarve, às 16:30 horas.

 

 O orador será Tiago Ventura, formado em Biologia da Conservação na Universidade de Évora.

 

 O tema aborda um projeto desenvolvido pelo biólogo relativamente à dieta e etologia da cegonha-

branca (ciconia ciconia), no Aterro Municipal de Évora.

 

 Redacção DORS

 

 08:55 sexta-feira, 06 janeiro 2012
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Guilherme Portada deixou recado a Macário Correia na hora da despedida | Sul
Informação
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Por Hugo Rodrigues 6 de Janeiro de 2012 Comentar

 

 Associação Académica, Autarquias, Faro, Universidade

 

 &nbsp

 

 O ex-presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve Guilherme Portada dirigiu, na

quarta-feira à noite, palavras bem duras ao executivo camarário de Faro, acusando-o de ter

empurrado os estudantes para fora da cidade na Semana Académica e dificultado a vida à associação

que a organiza.

 

 No dia em que passou o testemunho a Pedro Barros, Guilherme Portada insinuou que a alegada má

vontade da autarquia se deveu a uma questão pessoal, ou seja, ao facto de ser ele o presidente da

Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg.) É que Guilherme Portada é filho de José

Apolinário, adversário de Macário Correia nas últimas Eleições Autárquicas.

 

 Apelo ao Engenheiro Macário Correia para que, agora que eu saí da direção da AAUAlg, deixe a

Semana Académica voltar à cidade, disse o ex-presidente da associação no seu discurso de despedida.

 

 Antes, Guilherme Portada já havia lamentado as questões administrativas que condicionaram a

primeira Receção ao Caloiro que organizou e o facto de os estudantes terem sido empurrados para

fora da cidade na última Semana Académica.

 

 Por causa disso, houve estudantes que tiveram de sacrificar semanas e semanas das suas vidas, para

que fosse possível realizar o evento, assegurou.

 

 As festas dos universitários devem ser aceites e não reprimidas, como aconteceu nos últimos tempos,

disse ainda Guilherme Portada, que vê nos eventos promovidos pela AAUAlg momentos fundamentais

de descompressão.
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 Já Macário Correia, que discursou antes do presidente cessante da Associação Académica, teve um

discurso bem mais cordial, muito marcado pelo humor.

 

 O presidente da Câmara de Faro aludiu à relação entre os estudantes e a cidade que, considerou, é

de carinho, respeito e de pontual crispação.

 

 Há momentos em que cidadãos farenses, porventura injustamente, associam as festas dos

universitários a barulho e ao consumo excessivo de bebidas hidratantes. Vamos tentar resolver esta

questão em conjunto com a associação académica, disse Macário Correia.

 

 O autarca também mostrou disponibilidade para trabalhar em conjunto com a Universidade do

Algarve e os representantes dos seus alunos para melhorar as condições para a prática de desporto

universitário na cidade, admitindo que urge resolver a falta de espaços desportivos que permitam

acolher os universitários.

 

 Uma questão que a Secretaria de Estado da Juventude e Desporto também poderá ajudar a resolver e

que o adjunto do Secretário de Estado, presente na sessão, se disponibilizou a transmitir à tutela.

 

 Tomei em muito boa nota os problemas em relação à prática de desporto na UAlg. Essa é uma das

nossas prioridades, garantiu André Pardal.
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Cegonhas do aterro sanitário de Évora motivam palestra do NEBUA em Faro | Sul
Informação
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Por Sul Informação 6 de Janeiro de 2012 Comentar

 

 Ciência&Investigação, Faro, NEBUA, Universidade

 

 &nbsp

 

 Um projeto sobre a dieta e a etologia da cegonha-branca (Ciconia ciconia), a decorrer no Aterro

Municipal de Évora, é o tema da palestra que o Núcleo de Estudantes de Biologia da Universidade do

Algarve (NEBUA) promove no dia 11 de janeiro, quarta-feira, às 16h30, no Anfiteatro C do Complexo

Pedagógico do Campus de Gambelas da UAlg, em Faro.

 

 O orador será Tiago Ventura, formado em Biologia da Conservação na Universidade de Évora, e

responsável por aquele projeto.
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Albufeira acolhe feira de adoção de animais
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05-01-2012 18:20

 

 Estudantes da Universidade do Algarve, do 4º ano de Assessoria de Administração - Campus de

Portimão com o apoio da Câmara Municipal de Albufeira, estão a desenvolver um projeto, que tem

como objetivo ajudar a Instituição PRAVI (Projeto de Ajuda a Vitimas Indefesas) organizando uma

feira de adoção, que visa dar uma família a um animal que se encontra aos cuidados de associações

animais ou em Famílias de Acolhimento Temporário (FAT).

 

 Esta é uma organização sem fins lucrativos, com sede em Sesimbra, que atua ao nível do apoio a

crianças, jovens, idosos e animais. O seu trabalho é desenvolvido, unicamente, em regime de

voluntariado.

 

 Neste evento iram também estar presentes associações do Algarve, como o Canil de São Francisco de

Assis de Loulé, a ADAPO de Olhão, a AGA de Albufeira, entre outras.

 

 A Feira de Adoção decorrerá no dia 7 de janeiro (Sábado), das 11h às 17:30h, no Parque das

Alfarrobeiras, em Albufeira (junto à Estação de Camionagem).
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Investigadores do IPI-
MAR e da Universidade do
Algarve (UALG) acabam de
descobrir várias pérolas na
espécie mais comum exis-
tente em Portugal, fenó-
meno considerado muito
raro e que nunca tinha

acontecido em 10 anos de
investigações, anunciou

aquela universidade

F
onte ligada à investiga-
ção disse à Lusa que a-
quelas pérolas não deve-
rão ter um valor mone-

tário próximo das pérolas mais
valiosas, retiradas de outras es-
pécies, mas assegurou que a
possibilidade de aproveitamen-
to comercial será estudada.

As pérolas foram encontradas
em dois exemplares da espécie
Crassostrea, considerada a péro-
la autóctone de Portugal, um
dos quais tinha quatro pérolas
com um diâmetro inferior a 2
milímetros (mm) e outro tinha
uma pérola com cerca de 5 mm
de diâmetro e 190 miligramas
de peso.

Os dois exemplares estavam
entre as cerca de 800 ostras
apanhadas em diferentes locais
no Algarve, entre a Ria de Al-

vor e o Rio Guadiana, passan-
do pela Ria Formosa, que cons-
tituíram a amostra deste estudo
da Estação Experimental de
Moluscicultura de Tavira do
IPIMAR (Instituto de Inves-
tigação das Pescas e do Mar)
com a colaboração do Centro
de Ciências do Mar da UALG.
"Até aqui não temos conheci-
mento de qualquer exemplar
com o tamanho de 5 milíme-
tros nesta espécie, nem nós nos
últimos 10 anos nem qualquer
das equipas que investiga os-
tras há mais de 30 anos em
Portugal", reforçou o investiga-
dor. Revelou que se trata de pé-
rolas de cor creme, mas menos
brilhantes do que as que são captu-
radas ou produzidas em cati-
veiro para aproveitamento co-
mercial.

Entre os projetos mais próxi-
mos da equipa, está a descober-
ta das razões da produção de
pérolas naqueles dois espécimes
e, depois, a tentativa de pro-

duzir pérolas em cativeiro.
Este fenómeno é frequente

noutras espécies de bivalves -
ostras perlíferas da família
Pteriidae -, podendo as pérolas
atingir um elevado valor co-
mercial.

As pérolas são produzidas
por moluscos bivalves e cons-
tituem uma reação defensiva
do hospedeiro a corpos estra-
nhos, tais como parasitas ou
partículas inertes. O corpo es-
tranho é coberto por várias ca-
madas, sendo estas constituídas
essencialmente por carbonato
de cálcio sob a forma de cris-
tais de aragonite.

Nas produções em cativeiro
os corpos estranhos são coloca-
dos por mãos humanas nos mo-
luscos, de forma a que eles
produzam pérolas. Além da es-
pécie Crassostrea, a mais co-
mum e consumida no país,
existem em Portugal as espé-
cies japonesa (ou asiática),
plana e redonda.

D
.R

.

Descobertas pérolas em 
ostras algarvias

Investigação marítima
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Thursday, January 5th, 2012

 

 SMS 444

 

 O melhor que o Algarve tem, mais do que nunca, vai estar em provação e à prova. Em provação

sempre tem estado porque a região, regra geral, tem sido postergada pelo poder central, mas a

provação por que vai passar em 2012 é sem precedentes. E vai estar à prova: se conseguir resistir e

passar o Rubicão, vai ser obra. Para o turismo, para já, não estando em discussão que nasceu

enviesado, vai ser um ano em que tanto pode revelar consistência aguentando, como perder o rumo

com hotel a hotel a ficar abandonado como ficaram as antigas fábricas de conserva passada a febre

das negociatas que dependiam da guerra sem que os donos olhassem longe. Para a agricultura e para

as pescas, fortemente dependentes dos intermediários e de vorazes oportunistas, 2012 não augura

bons sonhos e a questão é apenas evitar pesadelos fatais. Para a construção civil mais não se pode

esperar que os erros se paguem o menos caro possível. Para as indústrias de serviços que não têm

grande porta de saída a não ser a da dependência extrema do turismo, da construção e de uma classe

média depauperada e decapitada, o milagre, a haver milagre, será o milagre da faturação que é coisa

tão difícil que nem Cristo o fez.

 

 ? Claro que há, e muito embora a lista não seja longa, destaque-se os municípios, com os seus altos

e baixos, uns mais sultanatos, outros menos, mas cujas câmaras vão ser inegavelmente câmaras de

provação, pelo Orçamento e pelas medidas avulsas tomada por quem não desce à terra e só conhece

o Algarve nos passeios de agosto à beira-mar em calções às florinhas. E a Universidade do Algarve

que vai ter que fazer ginástica de rins se as guerrinhas internas entre desenraizados permitirem ao

menos tal ginástica. E já agora a Orquestra do Algarve e o Teatro Acta que são duas esplêndidas

palmeiras que têm resistido a tanto escaravelho, mas que vão estar à prova pelo escaravelho de 2012.

E por agora é tudo.

 

 : A imprensa da região (toda, no seu conjunto e sem exceções) é a chama do Algarve e as rádios

locais (todas, mesmo que não sejam grande espingarda) são o pavio. Os nossos votos para que a

chama se mantenha acesa e que o pavio dê para acender. Grande abraço para os que resistem com
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imaginação, brio, coerência e sentido de serviço público.

 

LP

 

 

Página 433



A434

  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 4

  Cores: Cor

  Área: 27,48 x 36,43 cm²

  Corte: 1 de 4ID: 39478433 05-01-2012
Potencial adiado

Menino do Lapedo: 
desinvestimento total
Tinha apenas quatro anos e meio, ar meigo, olhos grandes e rosto re-
dondo. O nome, se o tinha, ninguém o sabe mas este menino especial,
cuja sepultura foi descoberta em 2008, no Vale do Lapedo, em Leiria,
desencadeou uma acesa discussão científica sobre a evolução da espé-
cie humana e poderia ser uma mais-valia para a região. Contudo, o de-
sinvestimento no Menino do Lapedo tem sido total. Hoje, dia 5,
celebram-se quatro anos da abertura do Centro de Interpretação do
Lapedo, visitável apenas por marcação prévia
Textos: Jacinto Silva Duro     Fotos: Ricardo Graça 

Hoje, dia 5, celebra-se o quarto
aniversário do Centro de Interpre-
tação do Lapedo, mas quem pre-
tender visitar o local, o mais certo
é encontrar o espaço fechado. A
diminuição do número de visitan-
tes levou a que a autarquia limitas-
se as visitas. Neste momento, ape-
nas com marcação prévia se pode
visitar o local, mas com direito a
explicações detalhadas de um guia.

No resto do Vale do Lapedo, o
desinvestimento público para finan-
ciamento de novas sondagens, estu-
dos científicos e promoção do local
é total. Como se o maior achado
arqueológico português não tives-
se importância. Ante a passividade
das entidades reguladoras, as inter-
venções dos particulares nos terre-
nos vão sendo realizadas à vista de
todos. Recentemente, proprietários
de espaços junto ao sítio arqueoló-
gico não só vedaram o acesso ao
rio, como intervencionaram as mar-
gens e antigos abrigos com recur-
so a maquinaria pesada.

Agora, a Junta de Freguesia de
Santa Eufémia pretende criar um
espelho de água no vale e alguns
lugares de estacionamento limita-
do (ver texto na página 6), uma infra-
-estrutura que as associações ambien-
talistas e de protecção da natureza
vêem com preocupação, já que pode-
rá criar pressão humana excessiva
no local.

Urge criar mecanismos de defe-
sa do rico património do Lapedo,
antes que os danos sejam irreversí-
veis e se perca o que para alguns,
poucos, são ossos velhos e que, para
os restantes membros da raça huma-
na, são uma parte importante da sua
herança ancestral. 

O achado do Menino do Lapedo
foi considerado como um dos mais
importantes do final do século XX
para o entendimento da história da
nossa espécie. Aquela sepultura paleo-
lítica, com 24.500 anos, era, à data
das escavações, a única encontra-
da na Europa. 

Razão mais do que suficiente para
tornar o Lapedo e o seu Menino num
verdadeiro símbolo da região, capaz
de trazer não apenas investigado-
res mas também milhares de visi-
tantes, como acontece, por exem-
plo na cidade de Innsbruck, na Áustria,
onde, em 1989, foi descoberto o
cadáver congelado num glaciar de

um homem, carinhosamente apeli-
dado pela população como Ötzi e
para o qual foi criado um museu
relativo, não apenas ao achado, mas
àquele período da história. Em Lei-
ria, o exemplo não foi seguido. Por
comparação e no seguimento de
uma fugaz iniciativa,  há uns anos,
entendeu-se investir e promover a
brisa do Lis, um doce de ovos, com
amêndoa produzida no Algarve, Bei-
ra e Trás-os-Montes, como símbo-
lo local.

É certo que o Lapedo conta com
um centro de interpretação, criado
há quatro anos e gerido pela autar-
quia, onde é possível ver uma repro-
dução do crânio e rosto do Meni-
no do Lapedo, bem como do local
de enterramento, porém, em Maio
de 2008, cinco meses depois da
inauguração, o então vereador da
Cultura, Vítor Lourenço, disse que
era intenção da câmara “transfor-
mar o Vale do Lapedo num parque
natural e criar um centro de inves-
tigação arqueológica para apro-
fundar os estudos sobre o Paleolí-
tico Superior em Portugal”. Hoje, o

centro de interpretação pode ser
visitado apenas às terças e sextas-
feiras, com marcação prévia na
Divisão de Museus e Património da
autarquia – o número de visitan-
tes dificilmente justificaria a pre-
sença de funcionários a tempo intei-
ro no espaço – e o centro que iria
proceder à investigação arqueoló-
gica não existe.  

Mas mais motivos, além da
sua unicidade, acrescem para que
o Menino do Lapedo pudesse ser
alvo de um verdadeiro e esclare-
cido interesse da parte das enti-
dades oficiais e mesmo de agen-
tes privados.

O esqueleto permitiu aos inves-
tigadores liderados pelo portu-
guês João Zilhão e pelo ameri-
cano Erik Trinkaus levantar a
hipótese de se estar perante um
humano com características mes-
tiças e em cujos antepassados
teria havido o cruzamento entre
dois tipos diferentes de huma-
nos modernos; Neanderthais
(extintos há 29 mil anos) e Sapiens
(o homem actual). �

Nuno Bicho, antropólogo da Uni-
versidade do Algarve, acredita que
o público deve ter acesso a espa-
ços como o Lapedo para a sua for-
mação cívica e intelectual. Mas é
preciso criar estruturas para que
isso aconteça. “No Lapedo, é pos-
sível criar condições e equipamen-
tos como os das grutas de Altami-
ra, em Espanha”, acredita. 

O investigador afirma que há
capacidade para o fazer, embora,
naturalmente, o investimento seja
enorme, havendo necessidade de
uma clara aposta da autarquia no
achado daquele vale partilhado
pelas freguesias de Santa Eufémia
(onde se descobriu o esqueleto) e
Caranguejeira. 

“Deveria existir um aproveita-
mento muito claro e
orientado pela equipa
de arqueólogos da
autarquia. Tudo tem de
ser bem acompanha-
do, acautelado e feito

com grande seriedade. 
O especialista admite que

tornar o Lapedo em algo seme-
lhante a Altamira pode ser utó-

pico dentro do actual contexto
económico mas, afirma, é pre-

ciso olhar para outros exemplos de
infra-estruturas dedicadas à histó-
ria da Humanidade e tirar conclu-
sões. 

Em Neanderthal, na Alemanha,
foram encontrados alguns pedaços
do esqueleto de um exemplar de
Homem de Neanderthal e isso foi
o suficiente para se criar um dos
mais avançados e importantes
museus do Mundo. “Apenas é com-
parável, em termos de capacidade
científica e de importância, na Ale-
manha, com o Instituto Max Planck”,
afirma Nuno Bicho e adianta que
“no Lapedo, descobriu-se um esque-
leto inteiro e isso é muito mais inte-
ressante que os pedaços encontra-
dos na Alemanha”.

Não tem havido um real apro-
veitamento do achado arqueológi-
co. Se, por um lado, o interesse e
investimento da administração
pública é essencial, por outro, é
impossível descartar a necessida-
de de angariar parceiros privados
e mecenas para o projecto. 

E esse é um grande obstáculo.
Não só os empresários e investi-
dores revelam desconhecimento
sobre o achado no Vale do Lape-
do, como o mesmo acontece com
a população do concelho, incluin-
do a comunidade escolar. 

Nuno Bicho adianta que o Ins-
tituto de Gestão do Património
Arquitectónico e Arqueológico (Iges-
par) não tem capacidade para a
tarefa de promoção. Um investi-
mento como o Museu de Foz Côa

Transformar o Lapedo     

Altamira e Neanderthal atraem 
milhares de visitantes por ano

Em Espanha, um conjunto de pinturas rupestres muito detalhadas e
ricamente decoradas, que datam de um período entre 16.500 a 14 mil
anos, são o principal atractivo das grutas de Altamira. As cores garridas
que povoam o texto das cavidades naturais com manadas de bisontes
são um dos maiores motivos de orgulho do povo espanhol, levando várias
centenas de milhar de pessoas a visitar uma réplica da mais bela sala da
grutas e suas pinturas. Os originais são conservados intocados para
impedir a sua degradação. Na Alemanha, no Vale de Neander - Nean-
derthal significa literalmente “vale do homem novo” -, junto ao local
onde foram encontrados os primeiros fósseis de Homem de Neanderthal,
um museu leva os visitantes numa viagem no tempo através da história
da humanidade e também atrai centenas de milhar de visitantes e,
obviamente, fortes impactos na economia local. �
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foi um caso isolado. “Leiria tem a
vantagem de ficar bem situada, com
excelentes vias de comunicação,
próxima de Lisboa, Coimbra e Por-
to.” O docente da Universidade do
Algarve considera que seria, a médio
prazo, um investimento que traria
grandes dividendos à região, sou-
besse ela promover esta mais-valia. 

DESINVESTIMENTO 
DO ESTADO É TOTAL
Sobre o aproveitamento do Meni-

no do Lapedo o vereador da Cul-
tura de Leiria, Gonçalo Lopes, expli-
ca que, “apesar da sua grande
relevância para a história da evo-
lução humana,” ainda é um acha-
do recente e que, para dar um pas-
so maior na sua valorização é
“imprescindível” a continuidade do
projecto científico iniciado por
Zilhão e Trinkaus, entre 1998 e
2000.  

Esclarece ainda que embora Lei-
ria tenha efectuado contactos para
atrair o interesse de centros de inves-
tigação nacionais e estrangeiros,
“não tem havido o entendimento
necessário, entre a comunidade
científica nacional, para fomentar
um projecto à dimensão do poten-
cial desse magnífico sítio arqueo-
lógico.”

Desde 2003, nunca mais houve
qualquer prospecção que permitis-

se perceber se outros achados exis-
tem na área ou qualquer financia-
mento público. Os investigadores
responsáveis foram trabalhar no
estrangeiro. Neste momento, João
Zilhão está em Barcelona e Fran-
cisco Almeida mudou-se para a
Austrália. 

Vânia Carvalho, investigadora
do Centro de Investigação em
Antropologia e Saúde, da Univer-
sidade de Coimbra, na sua tese de
mestrado, apresentada no ciclo de
conferências Conversas sobre
Arqueologia, refere que “conside-
rando a existência na região de
Leiria de quatro vales fluvio-cár-
sicos: Vale do Lapedo, Vale das
Chitas, Vale do Leão e Vale do
Ribeiro dos Murtórios” estes pare-
cem “ser particularmente relevantes
para o desenvolvimento de estu-
dos futuros.” Adianta a arqueólo-
ga que é “necessário desenvolver
um programa de sondagens e esca-
vações arqueológicas, quer neste
vale, quer nos sítios mais impor-
tantes, que permitam que a pala-
vra potencial, tantas vezes repe-
tida, possa ser substituída por
resultados”. Vânia Carvalho acre-
dita ainda que houve “mudança
de perspectiva sobre a relevância
deste património, nomeadamen-
te, no que respeita às entidades
governativas, com poder decisó-

rio, o que se comprova pela não
atribuição de financiamento”.

Actualmente, o desinvestimen-
to no Abrigo do Lagar Velho, onde
foi encontrado o Menino e que foi
classificado como Monumento
Nacional, é total. O local não é
visitável ou acessível ao público.
Mantém-se fechado atrás de uma
vedação enferrujada a cair de podre,
longe de ser aproveitado como
potenciador de desenvolvimento
ou ponto de interesse turístico.

Os esforços de protecção do vale
também, parecem ter entrado em
banho-maria. O Lapedo foi alvo de
uma candidatura para a Rede Natu-
ra 2000 que não foi considerada
de interesse nacional e apenas alguns
metros quadrados, onde foi feita a
escavação que revelou o esquele-
to do Menino do Lapedo, gozam
de protecção plena. Uma opção
tomada pelo anterior executivo da
autarquia que optou por não abran-
ger todo o vale com essa protec-
ção.

Se nada for feito, o menino peque-
nino que há 24.500 anos brincou,
riu e tomou banho nas águas da
Ribeira do Sirol, e que foi tão impor-
tante para a ciência arrisca-se a
continuar sem nome, sem carinho
e sem atenção, tornando-se numa
nota anónima num qualquer anuá-
rio arqueológico.  �

   na Altamira portuguesa

O rosto 
do Menino

No Centro de Interpretação do
Lapedo existe uma réplica do
esqueleto criado através de impres-
são tridimensional pela Escola
Superior de Tecnologia e Gestão
de Leiria (ESTG). Também se pode
ver  rosto do menino, criado por
Brian Pierson, artista de efeitos
especiais de Hollywood que se
especializou em reconstituições
com técnicas forenses. �

Descoberta
do “acaso”

O Menino do Lapedo foi des-
coberto quase por acaso no dia
em que Pedro Ferreira, um jovem
estudante na Universidade de
Évora que encontrou pinturas
pré-histórias num dos abrigos do
vale, durante uma prospecção
para o trabalho final da licen-
ciatura em História do Patrimó-
nio, em 1998 (na foto, uma repre-
sentação antropomórfica encon-
trada no Lapedo). Depois de o
professor não lhe ter dado cré-
dito, contactou técnicos do Ins-
tituto Português de Arqueologia,
organismo agora integrado no
Igespar, que, no local, confirma-
ram a autenticidade das pintu-
ras e impediram in extremis que
os trabalhos de abertura de uma
estrada – interrompidos por pro-
vidência cautelar interposta pela
Oikos – destruíssem a sepultura
onde o Menino “dormia” há 24.500
anos. �
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A Junta de Freguesia de Santa Eufémia pretende criar
um espelho de água e alguns espaços para estacionamento
limitado no vale, uma infra-estrutura que, sem dúvida,
levará mais pessoas ao local, mas que pode ter o efeito
indesejado de levar “demasiados visitantes” ao Lapedo,
um espaço rico não apenas em termos arqueológicos, mas
também em biodiversidade única.

O presidente da Oikos-Associação de Defesa do Ambien-
te e Património da Região de Leiria mostra alguma apreen-
são com este assunto. “Já lá denunciámos o caso de dois
proprietários que fizeram obras ilegais no leito do rio e
até vedaram o seu acesso, entre outras coisas, e por isso
consideramos que qualquer obra que promova a pressão
humana excessiva é negativa”, resume Nuno Carvalho. O
responsável estranha que a associação ambientalista não
tenha sido consultada acerca da implantação desse espe-
lho de água. “Costumam pedir-nos pareceres”, afirma e
interroga-se sobre o que acontecerá quando centenas de
pessoas começarem a frequentar o Vale do Lapedo ao fim-
-de-semana, sem qualquer supervisão ou ordem? “Duvi-
do que fiquem quietas, junto aos seus automóveis”, diz.

Questionada sobre a possibilidade da criação da infra-
estrutura poder trazer pressão indesejável sobre o vale,
sem tecer comentários sobre os impactos desta obra, a
Câmara de Leiria remete a responsabilidade do projecto
para a Junta de Freguesia de Santa Eufémia. 

O presidente da junta, Adelino Gaspar, confirma que
existe a intenção de criar uma infra-estrutura que atraia
mais visitantes ao local e que foram construídos, com ver-
bas de um programa público de financiamento, dois peque-
nos muros de betão para criar um açude para controlar a
ribeira da Caranguejeira/Sirol, que atravessa o vale. 

“Para ter as autorizações necessárias, falta enviar para
as entidades competentes um projecto paisagístico que
até já temos em nossa posse. Será enviado dentro de uma
semana”, explica o autarca, que adianta mesmo já estar
na posse de “informações positivas de todas as entida-
des”. 

Adelino Gaspar afirma mesmo que a Junta de Fregue-
sia poderá ter um financiamento de 60% dos fundos pre-
vistos para a criação do espelho de água, através do pro-
grama Proder. � 

Espelho de água
pode provocar
“pressão humana 
excessiva”

No local foi já construído um açude em betão
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Tesouro arqueológico votado ao esquecimento

Região tarda em rentabilizar Menino do Lapedo 
PÁGS. 4 A 6
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CONFERÊNCIAS COM FUTURO: A REFORMA DA ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/01/2012

Meio: Algarve Digital Online

URL: http://www.algarvedigital.pt/algarve/print.php?sid=5536

 

Em Foco / Faro

 

 Enviado por Admin em 5/01/12 - 00:00

 

 A Universidade do Algarve e a Comunidade Intermunicipal do Algarve vão realizar a Conferência com

Futuro, dedicada ao tema "A Reforma da Organização Territorial", que terá lugar no dia 16 de janeiro

de 2012, com início às 14h30, no Auditório da Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve

(junto ao Teatro das Figuras, em Faro).

 

 Perante as propostas governamentais apresentadas no "Documento Verde" sobre a Reforma da

Administração Local, com incidência no Sector Empresarial Local, na Organização do Território, na

Gestão Municipal e Intermunicipal, no Financiamento e, ainda, na Democracia Local, torna-se

pertinente animar um debate regional que permita informar e clarificar a situação algarvia por forma a

permitir uma intervenção cidadã no sentido da melhor resolução do problema regional.

 

 A problemática da administração local no Algarve regista uma situação particular que resulta da sua

pequena dimensão (450.000 habitantes residentes), da grande dependência intermunicipal associada

à debilidade de infra-estruturas de comunicação, das diferenciações territoriais quando se caminha do

litoral para a serra, da concentração de população visitante nos meses de verão e da fraca capacidade

de atração de atividades económicas, designadamente produtoras de bens transacionáveis. Estes são

alguns dos aspetos relevantes que obrigam a um debate sobre o futuro da região.

 

 Consulte o programa em

 

 Este artigo é de Algarve Digital

 

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

 

 O endereço para este artigo é:
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 Ligações neste artigo

 

 [1] http://www.amal.pt
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Posse da nova Associação Académica da Universidade do Algarve é hoje | Sul
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Por Sul Informação 4 de Janeiro de 2012 Comentar

 

 AAUALG, Universidade

 

 &nbsp

 

 A Tomada de Posse dos Órgãos Sociais da Associação Académica da Universidade do Algarve

(AAUAlg) tem lugar esta quarta-feira, dia 4 de janeiro, às 18h00, no Auditório Vermelho da Faculdade

de Economia (Campus de Gambelas).

 

 A cerimónia irá começar às 18h00 com o Ato Oficial de Tomada de Posse dos diversos órgãos e, em

seguida, tomam a palavra o presidente da Mesa da Assembleia Magna, o presidente da Câmara

Municipal de Faro, o adjunto do Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, o presidente

cessante da AAUAlg, o administrador da associação e o novo presidente eleito Pedro Barros.

 

 Além dos oradores já mencionados, estarão presentes diversos elementos do corpo dirigente da

Universidade, das Faculdades e Escolas, assim como de diversas instituições da cidade de Faro.

 

 As eleições para os órgãos da AAUAlg realizaram-se no passado dia 29 de novembro, destacando-se a

votação em apenas um dia de mais de 1200 alunos da Universidade do Algarve, apesar de todas as

listas a sufrágio serem únicas para cada órgão.
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Pedro Barros assume compromisso de não despedir colaboradores da Associação
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Por Hugo Rodrigues 5 de Janeiro de 2012 Comentar

 

 Associação Académica, Universidade

 

 &nbsp

 

 A Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) não vai cometer loucuras e excessos

nem embarcar em projetos que possam dar prejuízo, de modo a proteger os postos de trabalho dos

colaboradores.

 

 A garantia foi dada esta quarta-feira à noite pelo recém-empossado presidente da associação Pedro

Barros, na cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais da coletividade.

 

 Pedro Barros mostrou-se particularmente preocupado em colocar a Associação Académica no rumo da

sustentabilidade e recuperação financeira, aquele que considera que será o principal desafio do

mandato para que foi eleito, que termina no final de 2012.

 

 À margem da sessão, o novo presidente da AAUAlg revelou que a sua equipa quer evitar a todo o

custo despedimentos. Para isso, serão reorganizados serviços e, eventualmente, reafectados recursos

humanos. Ou seja, a ideia passa por aumentar a produtividade, de modo a conseguir manter todos os

colaboradores atuais.

 

 Durante o seu discurso de tomada de posse, Pedro Barros dirigiu uma palavra aos assalariados da

AAUAlg. Contem connosco! Juntos vamos conseguir recuperar a vossa estabilidade, assegurou.

 

 Numa altura em que a crise afeta todos os setores da sociedade portuguesa, os tempos difíceis que

vivemos também estiveram na ordem do dia. E no mundo universitário, o desemprego entre os jovens

licenciados é um problema cada vez mais preocupante.
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 Neste campo, Pedro Barros defendeu uma maior aproximação da associação e da universidade ao

tecido empresarial regional.

 

 O novo presidente da AAUAlg quer ver alargados os programas de estágios e promover uma feira de

emprego onde estes agentes económicos marquem presença.

 

 Mas a tónica, em quase todos os discursos da sessão, foi para a necessidade de haver mais

empreendedorismo entre os universitários, nomeadamente os recém-licenciados. Também aqui a nova

direção assumiu o objetivo de ajudar os estudantes a criar o seu próprio emprego.

 

 Pedro Barros voltou a falar para uma sala cheia, como aconteceu sempre que tomou posse e até

quando passou o testemunho como presidente da AAUAlg, num passado recente, onde se notou não

só a presença de muitos alunos, mas também de professores e diversas personalidades. A última vez

que vi tantas personalidades juntas na mesma sala foi na Tomada de Posse do engenheiro Macário

Correia como presidente da Câmara, disse, a rir, o reitor da UAlg João Guerreiro.

 

 O reitor frisou a experiência dos elementos que compõem a atual direção geral, que conta com dois

ex-presidentes da AAUAlg no núcleo duro, Pedro Barros e Eduardo Almeida, que assumiu o cargo de

tesoureiro.

 

 João Guerreiro admitiu posteriormente aos jornalistas que é ótimo ver eleita uma direção com tanta

experiência, mostrando-se confiante na capacidade de trabalho da nova Direção Geral da AAUAlg.

 

 Pedro Barros deu, de resto, diversos sinais durante o seu discurso que quer ver a associação que

agora dirige a ser encarada com mais seriedade, tanto ao nível interno, como externo.

 

 Muitos olham para a Associação Académica como uma produtora de eventos, mas as festas estão

longe de ser a nossa preocupação principal, garantiu Pedro Barros.

 

 As prioridades vão para a pedagogia, com a criação de um Gabinete Pedagógico, para a ação social e

para as condições de vida dos seus colegas, através do lançamento de uma verdadeiro gabinete

habitacional, em parceria com a Câmara de Faro e a Universidade e pela promoção da tradição

académica.

 

 Defendendo que o espírito académico não se revê em festas e copos, Pedro Barros defendeu o uso

correto e com orgulho do traje académico, bem como maior responsabilidade no acolhimento dos

novos colegas. É necessário acabar com atitudes medíocres nas praxes, considerou.
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Por Sul Informação 4 de Janeiro de 2012 Comentar

 

 PS

 

 &nbsp

 

 Uma mesa redonda sobre o tema "Que Mudança para o Algarve?" vai ter lugar no sábado, dia 7 de

janeiro, em Faro, no âmbito da candidatura de Ana Passos ao Departamento Federativo das Mulheres

Socialistas do Algarve.

 

 Esta iniciativa contará com a participação de personalidades algarvias que se têm destacado nas

diferentes áreas da nossa sociedade, entre as quais Sandra Correia (Empresária Europeia 2011), Luís

Ferrinho (empresário na área da Informática) e António Fragoso (professor da Universidade do

Algarve).

 

 O debate está marcado para as 16h30, no Auditório do Museu Municipal de Faro.
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Escrito por CienciaPT

 

 04-Jan-2012

 

 Estão abertas até 31 de Janeiro de 2012 as inscrições para o Concurso "Criar Ciência" dirigido aos

alunos das Escolas Secundárias do Algarve. Esta iniciativa, organizada pela Universidade do Algarve

em parceria com a Direção Regional de Educação do Algarve, nesta sua 1ª edição subordinada ao

tema "Ciências e Tecnologias do Mar" visa sensibilizar os jovens para as áreas científicas, premiando

projetos inovadores.

 

 Tema: Ciências e Tecnologias do Mar

 

 Público.alvo: Alunos do ensino secundário do distrito de Faro (grupos até três elementos, orientados

por um professor)

 

 1ª fase: até 31/01/12 - Inscrição dos grupos a concurso

 

 2ª fase: de 14 a 25 /05/12 - Entrega dos trabalhos

 

 Inscrições: www.ualg.pt (estruturabiblioteca)
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UAlg: Nova direção da Academia toma hoje posse
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04-01-2012 0:24:00

 

 A posse dos Órgãos Sociais da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUALG) terá lugar

hoje pelas 18h00 no Auditório Vermelho da Faculdade de Economia no Campus de Gambelas. Pedro

Barros rende Guilherme Portada.

 

 Irão agora tomar posse para a Direcção-Geral Pedro Barros, para a Mesa da Assembleia Magna João

Pedro Ferreira e para o Conselho Fiscal Sandrina Pereira. Integram ainda os corpos dirigentes da

Academia os eleitos dos seis núcleos pedagógicos.

 

 Pedro Barros regressa assim a um cargo que já ocupara, o de presidente da Direção Geral da

associação académica da Universidade do Algarve, conquistando 83,11% dos votos das eleições que

se realizaram a 29 de novembro de 2011.

 

 O ato eleitoral caracterizou-se por uma elevada abstenção, votando de um total de 5.271 alunos 1370

estudantes, número inferior aos que participaram em 2010.

 

 A existência de listas únicas para os diversos órgãos da Associação Académica (AAUAlg) explica "a

elevada abstenção", conforme reconhecem os novos dirigentes no site oficial da academia, onde os

dados foram divulgados.

 

 Pedro Barros somou 83,11% dos votos, registando-se 162 votos em branco na eleição para a Direção

Geral. Eduardo Almeida, igualmente ex-presidente da AAUAlg será o novo tesoureiro da Direção Geral.

Estes dois alunos protagonizaram o projeto "Acorda a tua Academia", que e assumiu o objetivo de

sanear as contas da associação e tem o contributo de vários ex-dirigentes da AAUAlg

 

 Quanto à Assembleia Magna, a lista única encabeçada por João Pedro 'Pi' Ferreira, obteve 77,43% de

votos. Para o Conselho Fiscal, Sandrina Pereira foi eleita com 73, 81% dos votos, igualmente em lista

única.
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 O Núcleo Pedagógico de Portimão destacou-se por ser o local com menos votos em branco e onde as

listas concorrentes obtiveram 96,15%.

 

 Ao ato oficial da posse dos diversos órgãos da Academia assistem o Adjunto do Secretário de Estado

do Desporto e o Presidente da Câmara Municipal de Faro, bem como dirigentes da Universidade, das

Faculdades e Escolas, assim como representantes de diversas instituições de Faro.
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Investigação marítima: Descobertas pérolas em ostras algarvias
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Investigadores do IPIMAR e da Universidade do Algarve (UALG) acabam de descobrir várias pérolas na

espécie mais comum existente em Portugal, fenómeno considerado muito raro e que nunca tinha

acontecido em 10 anos de investigações, anunciou hoje aquela universidade.

 

 Fonte ligada à investigação disse à Lusa que aquelas pérolas não deverão ter um valor monetário

próximo das pérolas mais valiosas, retiradas de outras espécies, mas assegurou que a possibilidade de

aproveitamento comercial será estudada.

 

 As pérolas foram encontradas em dois exemplares da espécie Crassostrea, considerada a pérola

autóctone de Portugal, um dos quais tinha quatro pérolas com um diâmetro inferior a 2 milímetros

(mm) e outro tinha uma pérola com cerca de 5 mm de diâmetro e 190 miligramas de peso.

 

 Os dois exemplares estavam entre as cerca de 800 ostras apanhadas em diferentes locais no Algarve,

entre a Ria de Alvor e o Rio Guadiana, passando pela Ria Formosa, que constituíram a amostra deste

estudo da Estação Experimental de Moluscicultura de Tavira do IPIMAR (Instituto de Investigação das

Pescas e do Mar) com a colaboração do Centro de Ciências do Mar da UALG.

 

 "Até aqui não temos conhecimento de qualquer exemplar com o tamanho de 5 milímetros nesta

espécie, nem nós nos últimos 10 anos nem qualquer das equipas que investiga ostras há mais de 30

anos em Portugal", reforçou o investigador.

 

 Revelou que se trata de pérolas de cor creme, mas menos brilhantes do que as que são capturadas

ou produzidas em cativeiro para aproveitamento comercial.

 

 Entre os projetos mais próximos da equipa, está a descoberta das razões da produção de pérolas

naqueles dois espécimes e, depois, a tentativa de produzir pérolas em cativeiro.

 

 Este fenómeno é frequente noutras espécies de bivalves - ostras perlíferas da família Pteriidae -,

podendo as pérolas atingir um elevado valor comercial.
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 As pérolas são produzidas por moluscos bivalves e constituem uma reação defensiva do hospedeiro a

corpos estranhos, tais como parasitas ou partículas inertes.

 

 O corpo estranho é coberto por várias camadas, sendo estas constituídas essencialmente por

carbonato de cálcio sob a forma de cristais de aragonite.

 

 Nas produções em cativeiro os corpos estranhos são colocados por mãos humanas nos moluscos, de

forma a que eles produzam pérolas.

 

 Além da espécie Crassostrea, a mais comum e consumida no país, existem em Portugal as espécies

japonesa (ou asiática), plana e redonda.

 

 Redacção DORS

 

 21:25 terça-feira, 03 janeiro 2012
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04/01/2012

Associação Académica da Universidade do

Algarve

 

Esta tarde toma posse a nova equipa, que vai dirigir a Associação Académica da Universidade do

Algarve. Declarações de Pedro Barros, que foi eleito presidente.
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Nova equipa da academia da Ualg toma posse esta quarta-feira
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04-01-12

 

 A Tomada de Posse dos Órgãos Sociais da Associação Académica da Universidade do Algarve tem

lugar hoje 4 de Janeiro pelas 18h00 no Auditório Vermelho da Faculdade de Economia (Campus de

Gambelas).

 

 A cerimónia irá começar com o acto oficial de tomada de posse dos diversos órgãos e, em seguida,

tomam a palavra o Presidente da Mesa da Assembleia Magna, o Presidente da Câmara Municipal de

Faro, o Adjunto do Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, o Presidente Cessante da

AAUALG, o Administrador da AAUALG e o Novo Presidente eleito Pedro Barros.

 

 Estarão presentes diversos elementos do corpo dirigente da Universidade, das Faculdades e Escolas,

assim como de diversas Instituições da Cidade de Faro.

 

 Recorde-se que as eleições realizaram-se no passado dia 29 de Novembro, destacando-se a votação

em apenas um dia de mais de 1200 alunos da Universidade do Algarve, apesar de todas as listas a

sufrágio serem únicas para cada órgão.

 

 Algarve Primeiro: o seu mundo informativo
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04-01-12

 

 Estão abertas até 31 de Janeiro as inscrições para o concurso "Criar Ciência" dirigido aos alunos das

Escolas Secundárias do Algarve.

 

 Esta iniciativa, organizada pela Universidade do Algarve em parceria com a Direção Regional de

Educação do Algarve, nesta sua 1ª edição subordinada ao tema "Ciências e Tecnologias do Mar" visa

sensibilizar os jovens para as áreas científicas, premiando projetos inovadores.

 

 Mais informações por mail :biblioteca@ualg.pt biblioteca@ualg.pt ou

 

 tel. 289 800 906 - ext. 7872 (Dra. Salomé Horta)

 

 Algarve Primeiro: o seu mundo informativo
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Rui Tavares interrompe a sua crónica durante quatro semanas, voltando a este espaço em Fevereiro

Investigadores descobrem pérolas 
em várias ostras no Algarve

Helena Geraldes

Pérolas são reacção defensiva 
do hospedeiro a corpos 
estranhos, como parasitas 
ou partículas inertes. Foram 
encontradas em exemplares 
de Crassostrea

a Uma equipa de investigadores foi 
surpreendida ao descobrir pérolas 
em ostras do género Crassostrea em 
vários locais do Algarve, desde as rias 
de Alvor e Formosa até ao rio Guadia-
na. O fenómeno, dizem, é muito raro 
nesta família de bivalves.

“Foi uma surpresa para nós”, disse 
ao PÚBLICO Deborah Power, do Cen-
tro de Ciências do Mar (CCMAR), res-
ponsável pela investigação, ao lado de 
Frederico Batista e Ana Grade, da Es-
tação Experimental de Moluscicultura 
de Tavira do Ipimar. “A descoberta 
das pérolas aconteceu quando está-
vamos a trabalhar num projecto para 
fazer um levantamento das espécies 
de ostras no Algarve. Visualmente 
são todas muito parecidas, mas, na 
realidade, podem ser diferentes”, 
acrescentou a investigadora.

Ao longo de todo o ano de 2011, os 
investigadores recolheram 756 ostras 
e, de forma inesperada, encontraram 
pérolas em dois exemplares de Cras-
sostrea, originária do Japão e importa-
da da França para a criação comercial 
no Algarve. Num só indivíduo foram 
encontradas quatro pérolas (com um 
diâmetro inferior a 2 mm) e noutro foi 

observada uma pérola com cerca de 
5 mm de diâmetro e 190 mg de peso. 
Esta ostra teria entre dois e três anos, 
estima Deborah Power.

“Ficámos contentes. Este é um fe-
nómeno muito interessante. Noutros 
países, como o Japão, já se estimula 
a produção de pérolas pelas ostras. 
Mas estas não foram provocadas por 
nós, cresceram no próprio organis-
mo”, acrescentou Deborah Power. 
“Este fenómeno é frequente noutras 
espécies, podendo as pérolas atingir 
um elevado valor comercial. Mas nos 
últimos dez anos não tinha sido ob-
servado em ostras do género Cras-
sostrea, que existem em Portugal”, 
disse a Universidade do Algarve, em 
comunicado.

“As pérolas são produzidas por mo-
luscos bivalves, tratando-se de uma re-
acção defensiva do hospedeiro a cor-
pos estranhos, tais como parasitas ou 

partículas inertes. O corpo estranho 
é coberto por várias camadas, sendo 
estas constituídas essencialmente por 
carbonato de cálcio sob a forma de 
cristais de aragonite”, escrevem os 
investigadores.

Deborah Power adiantou que já fo-
ram enviadas algumas pérolas para 
um laboratório da Universidade de 
Cambridge. “Através da realização de 
vários testes e do estudo da estrutura 
das ostras vamos tentar saber o que 
provocou a formação das pérolas.”

Após um ano de monitorização das 
ostras do Sul do país, os investigado-
res confi rmaram a “grande diversi-
dade” da região. “A ria Formosa e a 
zona do Guadiana são focos de grande 
biodiversidade”. Agora, gostariam de 
desenvolver estudos para valorizar a 
espécie portuguesa, Crassostrea an-
gulata, um recurso endógeno e mais 
adaptado às condições do país. 

Ao longo do ano de 2011, os investigadores recolheram 756 ostras

ENRIC VIVES-RUBIO
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Investigadores surpreendidos ao descobrir pérolas em ostras no Algarve
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03.01.2012

 

 Helena Geraldes

 

 Uma equipa de investigadores foi surpreendida ao descobrir pérolas em ostras do género Crassostrea

em vários locais do Algarve, desde as rias de Alvor e Formosa até ao Rio Guadiana. O fenómeno,

dizem, é muito raro nesta família de bivalves.

 

 "Foi uma surpresa para nós", disse ao PÚBLICO Deborah Power, do Centro de Ciências do Mar

(CCMAR), responsável pela investigação, ao lado de Frederico Batista e Ana Grade, da Estação

Experimental de Moluscicultura de Tavira do IPIMAR.

 

 "A descoberta das pérolas aconteceu quando estávamos a trabalhar num projecto para fazer um

levantamento das espécies de ostras no Algarve. Visualmente são todas muito parecidas mas, na

realidade, podem ser diferentes", acrescentou a investigadora.

 

 Ao longo de todo o ano de 2011, os investigadores recolheram 756 ostras e, de forma inesperada,

encontraram pérolas em dois exemplares de Crassostrea, originária do Japão e importada da França

para a criação comercial no Algarve. Num só indivíduo foram encontradas quatro pérolas (com um

diâmetro inferior a 2 mm) e noutro foi observada uma pérola com cerca de 5 mm de diâmetro e 190

mg de peso. Esta ostra teria entre dois e três anos de idade, estima Deborah Power.

 

 "Ficámos contentes. Este é um fenómeno muito interessante. Noutros países, como o Japão, já se

estimula a produção de pérolas pelas ostras. Mas estas não foram provocadas por nós, cresceram no

próprio organismo", acrescentou Deborah Power.

 

 "Este fenómeno é frequente noutras espécies, podendo as pérolas atingir um elevado valor comercial.

Mas nos últimos dez anos não tinha sido observado em ostras do género Crassostrea, que existem em

Portugal", disse a Universidade do Algarve, em comunicado.
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 "As pérolas são produzidas por moluscos bivalves, tratando-se de uma reacção defensiva do

hospedeiro a corpos estranhos, tais como parasitas ou partículas inertes. O corpo estranho é coberto

por várias camadas, sendo estas constituídas essencialmente por carbonato de cálcio sob a forma de

cristais de aragonite", escrevem os investigadores.

 

 Deborah Power adiantou que já foram enviadas algumas pérolas para um laboratório da Universidade

de Cambridge. "Através da realização de vários testes e do estudo da estrutura das ostras vamos

tentar saber o que provocou a formação das pérolas."

 

 Depois de um ano de monitorização das ostras do Sul do país, os investigadores confirmaram a

"grande diversidade" da região. "A Ria Formosa e a zona do Guadiana são focos de grande

biodiversidade".

 

 Agora, os investigadores gostariam de desenvolver estudos para valorizar a espécie portuguesa,

Crassostrea angulata, um recurso endógeno e mais adaptado às condições do país.

 

 Questionada sobre os impactos da espécie japonesa sobre a portuguesa, Deborah Power respondeu

que os estudos ainda não estão concluídos. "Mas, com base naquilo que observámos, posso dizer que,

por enquanto, não há uma grande competição; a japonesa não é considerada invasora, apesar de

ocuparem o mesmo espaço. Mas pode haver cruzamento. Esta é uma área com muito interesse".

 

 

Página 459



A460

Descobertas pérolas em ostras algarvias
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Investigadores do IPIMAR e da Universidade do Algarve (UALG) acabam de descobrir várias pérolas na

espécie mais comum existente em Portugal, fenómeno considerado muito raro e que nunca tinha

acontecido em 10 anos de investigações, anunciou esta terça-feira aquela universidade.

Por Correio da Manhã

 

 Fonte ligada à investigação disse à Lusa que aquelas pérolas não deverão ter um valor monetário

próximo das pérolas mais valiosas, retiradas de outras espécies, mas assegurou que a possibilidade de

aproveitamento comercial será estudada. As pérolas foram encontradas em dois exemplares da

espécie Crassostrea, considerada a pérola autóctone de Portugal, um dos quais tinha quatro pérolas

com um diâmetro inferior a 2 milímetros (mm) e outro tinha uma pérola com cerca de 5 mm de

diâmetro e 190 miligramas de peso. Os dois exemplares estavam entre as cerca de 800 ostras

apanhadas em diferentes locais no Algarve, entre a Ria de Alvor e o Rio Guadiana, passando pela Ria

Formosa, que constituíram a amostra deste estudo da Estação Experimental de Moluscicultura de

Tavira do IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar) com a colaboração do Centro de

Ciências do Mar da UALG. "Até aqui não temos conhecimento de qualquer exemplar com o tamanho de

5 milímetros nesta espécie, nem nós nos últimos 10 anos nem qualquer das equipas que investiga

ostras há mais de 30 anos em Portugal", reforçou o investigador. Revelou que se trata de pérolas de

cor creme, mas menos brilhantes do que as que são capturadas ou produzidas em cativeiro para

aproveitamento comercial. Entre os projectos mais próximos da equipa, está a descoberta das razões

da produção de pérolas naqueles dois espécimes e, depois, a tentativa de produzir pérolas em

cativeiro. Este fenómeno é frequente noutras espécies de bivalves - ostras perlíferas da família

Pteriidae -, podendo as pérolas atingir um elevado valor comercial. As pérolas são produzidas por

moluscos bivalves e constituem uma reacção defensiva do hospedeiro a corpos estranhos, tais como

parasitas ou partículas inertes. O corpo estranho é coberto por várias camadas, sendo estas

constituídas essencialmente por carbonato de cálcio sob a forma de cristais de aragonite. Nas

produções em cativeiro os corpos estranhos são colocados por mãos humanas nos moluscos, para que

eles produzam pérolas. Além da espécie Crassostrea, a mais comum e consumida no país, existem em

Portugal as espécies japonesa (ou asiática) plana e redonda.
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04/01/2012

Pérolas no Algarve

 

Cientistas encontraram pérolas em ostras capturadas nas rias Formosa e de Alvor. O maior exemplar

mede 5 milímetros de diâmetro e tem uma cor rosada. Comentários de Frederico Batista, Diólogo

IPIMAR; Deborah Power, Investigadora Centro de Ciências do MAr da Universidade do Algarve.
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NEBUA promove saída de campo noturna à procura dos anfíbios na mata de Gambelas
| Sul Informação
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Por Sul Informação 4 de Janeiro de 2012 Comentar

 

 Ciência&Investigação, Faro, Universidade

 

 &nbsp

 

 O Núcleo de Estudantes de Biologia da Universidade do Algarve (NEBUA) promove no domingo, 8 de

janeiro, às 21 horas, uma saída de campo noturna para observação de anfíbios na mata de Gambelas,

em Faro.

 

 Segundo o NEBUA, esta saída de campo terá como principais objetivos fazer observação da fauna

noturna na mata mediterrânica de Gambelas, onde existem também vários charcos temporários,

ideais para a observação e amostragem de anfíbios.

 

 A saída de campo está aberta a todos os interessados, custa apenas 50 cêntimos para ajudar a

patrocinar o material que o NEBUA disponibiliza, sendo o ponto de encontro em frente ao portão

principal do Campus de Gambelas da Universidade do Algarve.

 

 Garantimos com 100% de certeza que serão capturadas, identificadas e seguidamente libertadas no

mínimo três espécies de anfíbios, assegura o NEBUA na sua página no Facebook.
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Investigação marítima

 

 03 | 01 | 2012   17.22H

 

 Investigadores do IPIMAR e da Universidade do Algarve (UALG) acabam de descobrir várias pérolas

na espécie mais comum existente em Portugal, fenómeno considerado muito raro e que nunca tinha

acontecido em 10 anos de investigações, anunciou hoje aquela universidade.

 

 Fonte ligada à investigação disse à Lusa que aquelas pérolas não deverão ter um valor monetário

próximo das pérolas mais valiosas, retiradas de outras espécies, mas assegurou que a possibilidade de

aproveitamento comercial será estudada.

 

 As pérolas foram encontradas em dois exemplares da espécie Crassostrea, considerada a pérola

autóctone de Portugal, um dos quais tinha quatro pérolas com um diâmetro inferior a 2 milímetros

(mm) e outro tinha uma pérola com cerca de 5 mm de diâmetro e 190 miligramas de peso.
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03 de Janeiro de 2012, 17:21

 

 Investigação marítima

 

 Investigadores do IPIMAR e da Universidade do Algarve (UALG) acabam de descobrir várias pérolas

na espécie mais comum existente em Portugal, fenómeno considerado muito raro e que nunca tinha

acontecido em 10 anos de investigações, anunciou hoje aquela universidade.

 

 Fonte ligada à investigação disse à Lusa que aquelas pérolas não deverão ter um valor monetário

próximo das pérolas mais valiosas, retiradas de outras espécies, mas assegurou que a possibilidade de

aproveitamento comercial será estudada.

 

 As pérolas foram encontradas em dois exemplares da espécie Crassostrea, considerada a pérola

autóctone de Portugal, um dos quais tinha quatro pérolas com um diâmetro inferior a 2 milímetros

(mm) e outro tinha uma pérola com cerca de 5 mm de diâmetro e 190 miligramas de peso.
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Algarve: Plataforma de empresas propõe caminhos para a inovação
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 O especialista belga em Inovação, Jeffrey Baumgartner, autor do livro "The way of the innovation

master" vai dirigir o workshop "Por uma Plataforma Empresarial de Desenvolvimento do Algarve", no

Campus de Gambelas, a 9 de Janeiro.

 

 A organização do evento que decorre na Faculdade de Economia (Sala de Actos) das 17h00 às 20h00

do dia 9 de janeiro e será presidido pelo reitor da Universidade, João Guerreiro, é uma iniciativa

conjunta do Centro de Investigação sobre o Espaço e as Organizações (CIEO), a Associação

Portuguesa de Criatividade e Inovação (APGICO), em colaboração com o programa europeu CREAMED.

 

 A PEDAL (Plataforma de Empresas para o Desenvolvimento do Algarve) pretende "desenvolver

soluções inovadoras para os problemas das empresas algarvias em cooperação com a Universidade do

Algarve. No entanto, esses problemas não podem ser resolvidos sem que entendamos quais são, quais

as causas subjacentes e quais os critérios que as soluções devem cumprir", refere Fernando Sousa.

 

 Um dos objetivos é "tratar os desafios empresariais do Algarve em conjunto com a Universidade",

disse ao Observatório do Algarve o investigador Fernando Sousa, da direção da APGICO.

 

 O workshop é "uma das primeiras iniciativas deste ano da plataforma, destinada a identificar

problemas que o Algarve enfrenta" e será dirigido pelo especialista belga em Inovação, Jeffrey

Baumgartner, http://www.jpb.com/ autor do livro "The way of the innovation master"que aponta

caminhos para processo de inovação a aplicar em médias e pequenas empresas.

 

 "Este será o primeiro de uma série de eventos destinados a definir os problemas, situar os desafios e

desenvolver soluções inovadoras, em colaboração com a APGICO, o CIEO e a Universidade do

Algarve", assegura o docente universitário.
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Investigação marítima: Descobertas pérolas em ostras algarvias | iOnline
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/01/2012

Meio: i Online

URL: http://www.ionline.pt/lusa/investigacao-maritima-descobertas-perolas-ostras-algarvias

 

Faro, 03 jan (Lusa) -- Investigadores do IPIMAR e da Universidade do Algarve (UALG) acabam de

descobrir várias pérolas na espécie mais comum existente em Portugal, fenómeno considerado muito

raro e que nunca tinha acontecido em 10 anos de investigações, anunciou hoje aquela universidade.

 Fonte ligada à investigação disse à Lusa que aquelas pérolas não deverão ter um valor monetário

próximo das pérolas mais valiosas, retiradas de outras espécies, mas assegurou que a possibilidade de

aproveitamento comercial será estudada.

 As pérolas foram encontradas em dois exemplares da espécie Crassostrea, considerada a pérola

autóctone de Portugal, um dos quais tinha quatro pérolas com um diâmetro inferior a 2 milímetros

(mm) e outro tinha uma pérola com cerca de 5 mm de diâmetro e 190 miligramas de peso.
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Investigação marítima: Descobertas pérolas em ostras algarvias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/01/2012

Meio: Expresso Online

URL: http://aeiou.expresso.pt/investigacao-maritima-descobertas-perolas-em-ostras-
algarvias=f697697

 

17:21Terça feira, 3 de janeiro de 2012

 

 Faro, 03 jan (Lusa) -- Investigadores do IPIMAR e da Universidade do Algarve (UALG) acabam de

descobrir várias pérolas na espécie mais comum existente em Portugal, fenómeno considerado muito

raro e que nunca tinha acontecido em 10 anos de investigações, anunciou hoje aquela universidade.

 

 Fonte ligada à investigação disse à Lusa que aquelas pérolas não deverão ter um valor monetário

próximo das pérolas mais valiosas, retiradas de outras espécies, mas assegurou que a possibilidade de

aproveitamento comercial será estudada.

 

 As pérolas foram encontradas em dois exemplares da espécie Crassostrea, considerada a pérola

autóctone de Portugal, um dos quais tinha quatro pérolas com um diâmetro inferior a 2 milímetros

(mm) e outro tinha uma pérola com cerca de 5 mm de diâmetro e 190 miligramas de peso.
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Descobertas pérolas em ostras algarvias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/01/2012

Meio: Jornal de Notícias Online

URL: http://www.jn.pt/Common/print.aspx?content_id=2219062

 

Investigadores do Instituto de Investigação das Pescas e do Mar e da Universidade do Algarve acabam

de descobrir várias pérolas na espécie mais comum existente em Portugal, fenómeno considerado

muito raro e que nunca tinha acontecido em 10 anos de investigações.

 

 Fonte ligada à investigação disse à Lusa que aquelas pérolas não deverão ter um valor monetário

próximo das pérolas mais valiosas, retiradas de outras espécies, mas assegurou que a possibilidade de

aproveitamento comercial será estudada.

 

 As pérolas foram encontradas em dois exemplares da espécie Crassostrea, considerada a pérola

autóctone de Portugal, um dos quais tinha quatro pérolas com um diâmetro inferior a 2 milímetros

(mm) e outro tinha uma pérola com cerca de 5 mm de diâmetro e 190 miligramas de peso.

 

 Os dois exemplares estavam entre as cerca de 800 ostras apanhadas em diferentes locais no Algarve,

entre a Ria de Alvor e o Rio Guadiana, passando pela Ria Formosa, que constituíram a amostra deste

estudo da Estação Experimental de Moluscicultura de Tavira do IPIMAR (Instituto de Investigação das

Pescas e do Mar) com a colaboração do Centro de Ciências do Mar da UALG.

 

 "Até aqui não temos conhecimento de qualquer exemplar com o tamanho de 5 milímetros nesta

espécie, nem nós nos últimos 10 anos nem qualquer das equipas que investiga ostras há mais de 30

anos em Portugal", reforçou o investigador.

 

 Revelou que se trata de pérolas de cor creme, mas menos brilhantes do que as que são capturadas

ou produzidas em cativeiro para aproveitamento comercial.

 

 Entre os projectos mais próximos da equipa, está a descoberta das razões da produção de pérolas

naqueles dois espécimes e, depois, a tentativa de produzir pérolas em cativeiro.

 

 Este fenómeno é frequente noutras espécies de bivalves - ostras perlíferas da família Pteriidae -,

podendo as pérolas atingir um elevado valor comercial.
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 As pérolas são produzidas por moluscos bivalves e constituem uma reacção defensiva do hospedeiro a

corpos estranhos, tais como parasitas ou partículas inertes.

 

 O corpo estranho é coberto por várias camadas, sendo estas constituídas essencialmente por

carbonato de cálcio sob a forma de cristais de aragonite.

 

 Nas produções em cativeiro os corpos estranhos são colocados por mãos humanas nos moluscos, de

forma a que eles produzam pérolas.

 

 Além da espécie Crassostrea, a mais comum e consumida no país, existem em Portugal as espécies

japonesa (ou asiática), plana e redonda.

 

 publicado a 2012-01-03 às 17:29

 

 Para mais detalhes consulte:

 

 http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=2219062

 

 GRUPO CONTROLINVESTE

 

 Copyright © - Todos os direitos reservados
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Descobertas pérolas em ostras algarvias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/01/2012

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/descobertas-perolas-em-ostras-
algarvias

 

Fenómeno muito raro

 

 Investigadores do IPIMAR e da Universidade do Algarve (UALG) acabam de descobrir várias pérolas

na espécie mais comum existente em Portugal, fenómeno considerado muito raro e que nunca tinha

acontecido em 10 anos de investigações, anunciou esta terça-feira aquela universidade.

 

 Fonte ligada à investigação disse à Lusa que aquelas pérolas não deverão ter um valor monetário

próximo das pérolas mais valiosas, retiradas de outras espécies, mas assegurou que a possibilidade de

aproveitamento comercial será estudada.

 

 As pérolas foram encontradas em dois exemplares da espécie Crassostrea, considerada a pérola

autóctone de Portugal, um dos quais tinha quatro pérolas com um diâmetro inferior a 2 milímetros

(mm) e outro tinha uma pérola com cerca de 5 mm de diâmetro e 190 miligramas de peso.

 

 Os dois exemplares estavam entre as cerca de 800 ostras apanhadas em diferentes locais no Algarve,

entre a Ria de Alvor e o Rio Guadiana, passando pela Ria Formosa, que constituíram a amostra deste

estudo da Estação Experimental de Moluscicultura de Tavira do IPIMAR (Instituto de Investigação das

Pescas e do Mar) com a colaboração do Centro de Ciências do Mar da UALG.

 

 "Até aqui não temos conhecimento de qualquer exemplar com o tamanho de 5 milímetros nesta

espécie, nem nós nos últimos 10 anos nem qualquer das equipas que investiga ostras há mais de 30

anos em Portugal", reforçou o investigador.

 

 Revelou que se trata de pérolas de cor creme, mas menos brilhantes do que as que são capturadas

ou produzidas em cativeiro para aproveitamento comercial.

 

 Entre os projectos mais próximos da equipa, está a descoberta das razões da produção de pérolas

naqueles dois espécimes e, depois, a tentativa de produzir pérolas em cativeiro.

 

 Este fenómeno é frequente noutras espécies de bivalves - ostras perlíferas da família Pteriidae -,
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podendo as pérolas atingir um elevado valor comercial.

 

 As pérolas são produzidas por moluscos bivalves e constituem uma reacção defensiva do hospedeiro a

corpos estranhos, tais como parasitas ou partículas inertes.

 

 O corpo estranho é coberto por várias camadas, sendo estas constituídas essencialmente por

carbonato de cálcio sob a forma de cristais de aragonite.

 

 Nas produções em cativeiro os corpos estranhos são colocados por mãos humanas nos moluscos,

para que eles produzam pérolas.

 

 Além da espécie Crassostrea, a mais comum e consumida no país, existem em Portugal as espécies

japonesa (ou asiática) plana e redonda.
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Cientistas descobrem pérolas em ostras no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/01/2012

Meio: Expresso Online

URL: http://aeiou.expresso.pt/cientistas-descobrem-perolas-em-ostras-no-algarve=f697595

 

Cientistas do IPIMAR e da Universidade do Algarve descobrem pérolas em ostras apanhadas nesta

região.

 

 Virgílio Azevedo (www.expresso.pt)

 

 21:09Terça feira, 3 de janeiro de 2012

 

 Pérola natural encontrada numa ostra do género Crassostrea na costa do Algarve

 

 Um grupo de cientistas do Instituto de Investigação das Pescas e do Mar (IPIMAR) e do Centro de

Ciências do Mar da Universidade do Algarve (CCMAR) encontrou pérolas em ostras do género

Crassostrea.

 

 O fenómeno é muito raro nesta família de bivalves, e algo que nunca tinha sido observado nos

últimos dez anos em que este grupo se tem dedicado ao estudo destas espécies em Portugal.

 

 Em mais de 750 ostras apanhadas em vários locais no Algarve, como a Ria de Alvor, a Ria Formosa e

o rio Guadiana, foram encontradas pérolas em dois exemplares.

 

 Encontradas 6 pérolas

 

 Num deles havia quatro pérolas com um diâmetro inferior a 2 milímetros e no outro foi descoberta

uma pérola com uma dimensão razoável - cerca de 5 milímetros de diâmetro e 190 miligramas de

peso (ver foto).

 

 Este fenómeno é frequente noutras espécies de bivalves, como as ostras perlíferas da família

Pteriidae, podendo as pérolas atingir um elevado valor comercial.

 

 As pérolas são produzidas por moluscos bivalves, resultando de uma reação defensiva do hospedeiro

a corpos estranhos, tais como parasitas ou partículas inertes.
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 O corpo estranho é coberto por várias camadas constituídas essencialmente por carbonato de cálcio

sob a forma de cristais de aragonite.

 

 A investigação do IPIMAR e do CCMAR foi efetuada no âmbito dos projetos Seafare e Sharebiotech,

apoiados pelo Programa de Cooperação Territorial Europeia Interreg Espaço Atlântico.
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Investigação marítima: Descobertas pérolas em ostras algarvias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/01/2012

Meio: MSN Online

URL: http://noticias.pt.msn.com/Tecnologia/article.aspx?cp-documentid=160188064

 

Faro, 03 jan (Lusa) - Investigadores do IPIMAR e da Universidade do Algarve (UALG) acabam de

descobrir várias pérolas na espécie mais comum existente ...

 

 Investigação marítima: Descobertas pérolas em ostras algarvias

 

 Faro, 03 jan (Lusa) - Investigadores do IPIMAR e da Universidade do Algarve (UALG) acabam de

descobrir várias pérolas na espécie mais comum existente em Portugal, fenómeno considerado muito

raro e que nunca tinha acontecido em 10 anos de investigações, anunciou hoje aquela universidade.

 

 Fonte ligada à investigação disse à Lusa que aquelas pérolas não deverão ter um valor monetário

próximo das pérolas mais valiosas, retiradas de outras espécies, mas assegurou que a possibilidade de

aproveitamento comercial será estudada.

 

 As pérolas foram encontradas em dois exemplares da espécie Crassostrea, considerada a pérola

autóctone de Portugal, um dos quais tinha quatro pérolas com um diâmetro inferior a 2 milímetros

(mm) e outro tinha uma pérola com cerca de 5 mm de diâmetro e 190 miligramas de peso.

 

 Os dois exemplares estavam entre as cerca de 800 ostras apanhadas em diferentes locais no Algarve,

entre a Ria de Alvor e o Rio Guadiana, passando pela Ria Formosa, que constituíram a amostra deste

estudo da Estação Experimental de Moluscicultura de Tavira do IPIMAR (Instituto de Investigação das

Pescas e do Mar) com a colaboração do Centro de Ciências do Mar da UALG.

 

 "Até aqui não temos conhecimento de qualquer exemplar com o tamanho de 5 milímetros nesta

espécie, nem nós nos últimos 10 anos nem qualquer das equipas que investiga ostras há mais de 30

anos em Portugal", reforçou o investigador.

 

 Revelou que se trata de pérolas de cor creme, mas menos brilhantes do que as que são capturadas

ou produzidas em cativeiro para aproveitamento comercial.

 

 Entre os projetos mais próximos da equipa, está a descoberta das razões da produção de pérolas
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naqueles dois espécimes e, depois, a tentativa de produzir pérolas em cativeiro.

 

 Este fenómeno é frequente noutras espécies de bivalves - ostras perlíferas da família Pteriidae -,

podendo as pérolas atingir um elevado valor comercial.

 

 As pérolas são produzidas por moluscos bivalves e constituem uma reação defensiva do hospedeiro a

corpos estranhos, tais como parasitas ou partículas inertes.

 

 O corpo estranho é coberto por várias camadas, sendo estas constituídas essencialmente por

carbonato de cálcio sob a forma de cristais de aragonite.

 

 Nas produções em cativeiro os corpos estranhos são colocados por mãos humanas nos moluscos, de

forma a que eles produzam pérolas.

 

 Além da espécie Crassostrea, a mais comum e consumida no país, existem em Portugal as espécies

japonesa (ou asiática), plana e redonda.

 

 JMP.

 

 Lusa/fim
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Investigação marítima: Descobertas pérolas em ostras algarvias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/01/2012

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/print.asp?id_news=551050

 

terça-feira, 3 de Janeiro de 2012 | 17:21

 

 Investigadores do IPIMAR e da Universidade do Algarve (UALG) acabam de descobrir várias pérolas

na espécie mais comum existente em Portugal, fenómeno considerado muito raro e que nunca tinha

acontecido em 10 anos de investigações, anunciou hoje aquela universidade.

 

 Fonte ligada à investigação disse à Lusa que aquelas pérolas não deverão ter um valor monetário

próximo das pérolas mais valiosas, retiradas de outras espécies, mas assegurou que a possibilidade de

aproveitamento comercial será estudada.

 

 As pérolas foram encontradas em dois exemplares da espécie Crassostrea, considerada a pérola

autóctone de Portugal, um dos quais tinha quatro pérolas com um diâmetro inferior a 2 milímetros

(mm) e outro tinha uma pérola com cerca de 5 mm de diâmetro e 190 miligramas de peso.

 

 Diário Digital / Lusa
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Descobertas pérolas em ostras algarvias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/01/2012

Meio: Açoriano Oriental Online

URL: http://www.acorianooriental.pt/noticias/view/221994

 

Nacional | 2012-01-03 17:36

 

 Investigadores do IPIMAR e da Universidade do Algarve (UALG) acabam de descobrir várias pérolas

na espécie mais comum existente em Portugal, fenómeno considerado muito raro e que nunca tinha

acontecido em 10 anos de investigações, anunciou aquela universidade.

 

 Fonte ligada à investigação disse que aquelas pérolas não deverão ter um valor monetário próximo

das pérolas mais valiosas, retiradas de outras espécies, mas assegurou que a possibilidade de

aproveitamento comercial será estudada.

 

 As pérolas foram encontradas em dois exemplares da espécie Crassostrea, considerada a pérola

autóctone de Portugal, um dos quais tinha quatro pérolas com um diâmetro inferior a 2 milímetros

(mm) e outro tinha uma pérola com cerca de 5 mm de diâmetro e 190 miligramas de peso.

 

 Os dois exemplares estavam entre as cerca de 800 ostras apanhadas em diferentes locais no Algarve,

entre a Ria de Alvor e o Rio Guadiana, passando pela Ria Formosa, que constituíram a amostra deste

estudo da Estação Experimental de Moluscicultura de Tavira do IPIMAR (Instituto de Investigação das

Pescas e do Mar) com a colaboração do Centro de Ciências do Mar da UALG.

 

 "Até aqui não temos conhecimento de qualquer exemplar com o tamanho de 5 milímetros nesta

espécie, nem nós nos últimos 10 anos nem qualquer das equipas que investiga ostras há mais de 30

anos em Portugal", reforçou o investigador.

 

 Revelou que se trata de pérolas de cor creme, mas menos brilhantes do que as que são capturadas

ou produzidas em cativeiro para aproveitamento comercial.

 

Lusa/AO online
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Antena 1

 	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:29:41

 	Hora de emissão: 13:34:00 
ID: 39444803

 
03/01/2012

Querença

 

Conversa com João Ministro, um dos mentores do projeto Querença. Uma iniciativa pioneira da

Universidade do Algarve, que cruza jovens licenciados com o destino de um aldeia no interior,

envelhecida, e a precisar de sangue novo.
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Antena 1

 	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:01:02

 	Hora de emissão: 13:20:00 
ID: 39444336

 
03/01/2012

Querença

 

Em Querença, há já vários meses que nove jovens vivem em permanência na aldeia. Esta é uma

iniciativa pioneira da Universidade do Algarve.
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Descobertas pérolas em ostras algarvias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/01/2012

Meio: Primeira Página.pt

URL: http://www.primeirapagina.pt/noticia.php?id_noticia=5097&categoria=15&seccao=10

 

Investigadores do IPIMAR e da Universidade do Algarve (UALG) acabam de descobrir várias pérolas na

espécie mais comum existente em Portugal, fenómeno considerado muito raro e que nunca tinha

acontecido em 10 anos de investigações, anunciou hoje aquela universidade.

 

 Fonte ligada à investigação disse à Lusa que aquelas pérolas não deverão ter um valor monetário

próximo das pérolas mais valiosas, retiradas de outras espécies, mas assegurou que a possibilidade de

aproveitamento comercial será estudada.

 

 As pérolas foram encontradas em dois exemplares da espécie Crassostrea, considerada a pérola

autóctone de Portugal, um dos quais tinha quatro pérolas com um diâmetro inferior a 2 milímetros

(mm) e outro tinha uma pérola com cerca de 5 mm de diâmetro e 190 miligramas de peso.

 

 Os dois exemplares estavam entre as cerca de 800 ostras apanhadas em diferentes locais no Algarve,

entre a Ria de Alvor e o Rio Guadiana, passando pela Ria Formosa, que constituíram a amostra deste

estudo da Estação Experimental de Moluscicultura de Tavira do IPIMAR (Instituto de Investigação das

Pescas e do Mar) com a colaboração do Centro de Ciências do Mar da UALG.

 

 "Até aqui não temos conhecimento de qualquer exemplar com o tamanho de 5 milímetros nesta

espécie, nem nós nos últimos 10 anos nem qualquer das equipas que investiga ostras há mais de 30

anos em Portugal", reforçou o investigador.

 

 Revelou que se trata de pérolas de cor creme, mas menos brilhantes do que as que são capturadas

ou produzidas em cativeiro para aproveitamento comercial.

 

 Entre os projetos mais próximos da equipa, está a descoberta das razões da produção de pérolas

naqueles dois espécimes e, depois, a tentativa de produzir pérolas em cativeiro.

 

 Este fenómeno é frequente noutras espécies de bivalves - ostras pelíferas da família Pteriidae -,

podendo as pérolas atingir um elevado valor comercial.
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 As pérolas são produzidas por moluscos bivalves e constituem uma reação defensiva do hospedeiro a

corpos estranhos, tais como parasitas ou partículas inertes.

 

 O corpo estranho é coberto por várias camadas, sendo estas constituídas essencialmente por

carbonato de cálcio sob a forma de cristais de aragonite.

 

 Nas produções em cativeiro os corpos estranhos são colocados por mãos humanas nos moluscos,

para que eles produzam pérolas.

 

 Além da espécie Crassostrea, a mais comum e consumida no país, existem em Portugal as espécie

japonesa (ou asiática), plana e redonda.
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Descobertas pérolas em ostras algarvias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/01/2012

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=21905&visual=8&id=0&print_article
=1

 

03-01-12

 

 Investigadores do IPIMAR e da Universidade do Algarve (UALG) acabam de descobrir várias pérolas

na espécie mais comum existente em Portugal, fenómeno considerado muito raro e que nunca tinha

acontecido em 10 anos de investigações, anunciou hoje aquela universidade.

 

 Fonte ligada à investigação disse à Lusa que aquelas pérolas não deverão ter um valor monetário

próximo das pérolas mais valiosas, retiradas de outras espécies, mas assegurou que a possibilidade de

aproveitamento comercial será estudada.

 

 As pérolas foram encontradas em dois exemplares da espécie Crassostrea, considerada a pérola

autóctone de Portugal, um dos quais tinha quatro pérolas com um diâmetro inferior a 2 milímetros

(mm) e outro tinha uma pérola com cerca de 5 mm de diâmetro e 190 miligramas de peso.

 

 Algarve Primeiro/Lusa
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Investigadores descobrem pérolas em ostras no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/01/2012

Meio: Público Online

URL: http://ecosfera.publico.pt/noticia.aspx?id=1527387

 

03.01.2012

 

 PÚBLICO

 

 Uma equipa de investigadores descobriu pérolas em ostras do género Crassostrea em vários locais do

Algarve, desde as rias de Alvor e Formosa até ao Rio Guadiana. O fenómeno, dizem, é muito raro

nesta família de bivalves.

 

 Frederico Batista e Ana Grade, da Estação Experimental de Moluscicultura de Tavira do IPIMAR, em

colaboração com Deborah Power, do Centro de Ciências do Mar (CCMAR), estudaram 756 ostras e

encontraram pérolas em dois exemplares, informa a Universidade do Algarve, em comunicado.

 

 Num só indivíduo foram encontradas quatro pérolas (com um diâmetro inferior a 2 mm) e noutro foi

observada uma pérola com cerca de 5 mm de diâmetro e 190 mg de peso, acrescentam.

 

 "Este fenómeno é frequente noutras espécies de bivalves, podendo as pérolas atingir um elevado

valor comercial. Mas nos últimos dez anos não tinha sido observado em ostras do género Crassostrea,

que existem em Portugal", segundo a universidade.

 

 A equipa de investigadores vai agora realizar estudos para compreender melhor o fenómeno e

perceber quais os factores que levaram ao aparecimento das pérolas.

 

 "As pérolas são produzidas por moluscos bivalves, tratando-se de uma reacção defensiva do

hospedeiro a corpos estranhos, tais como parasitas ou partículas inertes. O corpo estranho é coberto

por várias camadas, sendo estas constituídas essencialmente por carbonato de cálcio sob a forma de

cristais de aragonite", escrevem os investigadores.
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Investigadores descobrem "pérolas algarvias"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/01/2012

Meio: Renascença Online

URL: http://rr.sapo.pt/printArticle.aspx?did=45114

 

03-01-2012 18:23:27

 

 Ostras estavam entre as cerca de 800 apanhadas em zonas diferentes do Algarve.

 

 Investigadores do Instituto de Investigação das Pescas e do Mar (IPIMAR) e da Universidade do

Algarve (UALG) acabam de descobrir cinco pérolas dentro da espécie de ostras mais comum em

Portugal.

 

 Este é um fenómeno considerado "muito raro" e que nunca tinha acontecido em 10 anos de

investigações, avançou hoje a UALG em declarações à Lusa.

 

 Fonte ligada à investigação sublinhou também que as pérolas não deverão ter um valor monetário

muito alto, mas assegurou que a possibilidade de aproveitamento comercial "será estudada".

 

 As pérolas foram encontradas em dois exemplares da espécie Crassostrea, considerada a pérola

autóctone de Portugal.  Um dos exemplares tinha quatro pérolas, com um diâmetro inferior a 2

milímetros (mm), e outro tinha uma pérola com cerca de 5 mm de diâmetro e 190 miligramas de

peso.

 

 Ambas as ostras foram descobertas entre a Ria de Alvor e o Rio Guadiana, passando pela Ria

Formosa, e foram o resultado do estudo da Estação Experimental de Moluscicultura de Tavira do

IPIMAR com a colaboração do Centro de Ciências do Mar da UALG.
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A485

Investigadores do Algarve descobrem pérolas em ostra comum
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/01/2012

Meio: RTP Online

URL: http://www0.rtp.pt/noticias/?t=Investigadores-do-Algarve-descobrem-perolas-em-ostra-
comum.rtp&headline=46&visual=9&article=515056&tm=8

 

É uma descoberta rara. Um grupo de investigadores do Centro de Ciência e do Mar da Universidade do

Algarve e do IPIMAR, em Tavira, encontraram várias pérolas numa ostra comum. A pérola em questão

é de tamanho razoável e de brilho intenso. Também de aspeto é muito parecida com as pérolas

valiosas produzidas por outras espécies de ostras. Pormenores coma jornalista Sílvia Mestrinho.

 

 2012-01-03 16:39:00
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RTP Informação

 	Meio: RTP Informação - Biosfera

 	Duração: 00:01:07

 	Hora de emissão: 03:45:00 
ID: 39464274

 
03/01/2012

Derrame de petróleo na costa portuguesa

 

Um derrame de petróleo na costa portuguesa pode ser fatal para várias espécies portuguesas. Para

além do impacto  ambiental, há a somar as consequências económicas. Declarações de Flávio Martins,

Investigador CIMA Universidade do Algarve.
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Descobertas pérolas em ostras algarvias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/01/2012

Meio: SIC Notícias Online

Jornalistas: Catarina Solano de Almeida

URL: http://sicnoticias.sapo.pt/vida/2012/01/03/descobertas-perolas-em-ostras-
algarvias?service=print

 

Data de Publicação: Jan 3, 2012 6:32 PM

 

 Última actualização: Jan 3, 2012 6:32 PM

 

 Investigadores do IPIMAR e da Universidade do Algarve (UALG) acabam de descobrir várias pérolas

na espécie mais comum existente em Portugal, fenómeno considerado muito raro e que nunca tinha

acontecido em 10 anos de investigações, anunciou hoje aquela universidade.

 

Catarina Solano
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A488

Investigação marítima: Descobertas pérolas em ostras algarvias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/01/2012

Meio: SIC Notícias Online

URL: http://sicnoticias.sapo.pt/Lusa/2012/01/03/investigacao-maritima-descobertas-perolas-
em-ostras-algarvias?service=print

 

Data de Publicação: Jan 3, 2012 4:36 PM

 

 Última actualização: Jan 3, 2012 6:01 PM

 

 Faro, 03 jan (Lusa) -- Investigadores do IPIMAR e da Universidade do Algarve (UALG) acabam de

descobrir várias pérolas na espécie mais comum existente em Portugal, fenómeno considerado muito

raro e que nunca tinha acontecido em 10 anos de investigações, anunciou hoje aquela universidade.

 

 Fonte ligada à investigação disse à Lusa que aquelas pérolas não deverão ter um valor monetário

próximo das pérolas mais valiosas, retiradas de outras espécies, mas assegurou que a possibilidade de

aproveitamento comercial será estudada.

 

 As pérolas foram encontradas em dois exemplares da espécie Crassostrea, considerada a pérola

autóctone de Portugal, um dos quais tinha quatro pérolas com um diâmetro inferior a 2 milímetros

(mm) e outro tinha uma pérola com cerca de 5 mm de diâmetro e 190 miligramas de peso.
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A489

Investigadores descobrem "pérolas algarvias"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/01/2012

Meio: Rádio Sim.pt

URL: http://radiosim.sapo.pt/informacao_detail.aspx?ContentId=45114&AreaId=1&pagina=4&
pagina=1

 

03-01-2012 18:23:27

 

 Ostras estavam entre as cerca de 800 apanhadas em zonas diferentes do Algarve.

 

 Investigadores do Instituto de Investigação das Pescas e do Mar (IPIMAR) e da Universidade do

Algarve (UALG) acabam de descobrir cinco pérolas dentro da espécie de ostras mais comum em

Portugal.

 

 Este é um fenómeno considerado "muito raro" e que nunca tinha acontecido em 10 anos de

investigações, avançou hoje a UALG em declarações à Lusa.

 

 Fonte ligada à investigação sublinhou também que as pérolas não deverão ter um valor monetário

muito alto, mas assegurou que a possibilidade de aproveitamento comercial "será estudada".

 

 As pérolas foram encontradas em dois exemplares da espécie Crassostrea, considerada a pérola

autóctone de Portugal.  Um dos exemplares tinha quatro pérolas, com um diâmetro inferior a 2

milímetros (mm), e outro tinha uma pérola com cerca de 5 mm de diâmetro e 190 miligramas de

peso.

 

 Ambas as ostras foram descobertas entre a Ria de Alvor e o Rio Guadiana, passando pela Ria

Formosa, e foram o resultado do estudo da Estação Experimental de Moluscicultura de Tavira do

IPIMAR com a colaboração do Centro de Ciências do Mar da UALG.
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A490

Descobertas pérolas em ostras algarvias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/01/2012

Meio: Sol Online

URL: http://sol.sapo.pt/inicio/Vida/Interior.aspx?content_id=37792

 

Investigadores do IPIMAR e da Universidade do Algarve (UALG) acabam de descobrir várias pérolas na

espécie mais comum existente em Portugal, fenómeno considerado muito raro e que nunca tinha

acontecido em 10 anos de investigações, anunciou hoje aquela universidade.

 

 Fonte ligada à investigação disse que aquelas pérolas não deverão ter um valor monetário próximo

das pérolas mais valiosas, retiradas de outras espécies, mas assegurou que a possibilidade de

aproveitamento comercial será estudada.

 

 As pérolas foram encontradas em dois exemplares da espécie Crassostrea, considerada a pérola

autóctone de Portugal, um dos quais tinha quatro pérolas com um diâmetro inferior a 2 milímetros

(mm) e outro tinha uma pérola com cerca de 5 mm de diâmetro e 190 miligramas de peso.

 

 Os dois exemplares estavam entre as cerca de 800 ostras apanhadas em diferentes locais no Algarve,

entre a Ria de Alvor e o Rio Guadiana, passando pela Ria Formosa, que constituíram a amostra deste

estudo da Estação Experimental de Moluscicultura de Tavira do IPIMAR (Instituto de Investigação das

Pescas e do Mar) com a colaboração do Centro de Ciências do Mar da UALG.

 

 Até aqui não temos conhecimento de qualquer exemplar com o tamanho de 5 milímetros nesta

espécie, nem nós nos últimos 10 anos nem qualquer das equipas que investiga ostras há mais de 30

anos em Portugal, reforçou o investigador.

 

 Revelou que se trata de pérolas de cor creme, mas menos brilhantes do que as que são capturadas

ou produzidas em cativeiro para aproveitamento comercial.

 

 Entre os projectos mais próximos da equipa, está a descoberta das razões da produção de pérolas

naqueles dois espécimes e, depois, a tentativa de produzir pérolas em cativeiro.

 

 Este fenómeno é frequente noutras espécies de bivalves - ostras perlíferas da família Pteriidae -,

podendo as pérolas atingir um elevado valor comercial.
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 As pérolas são produzidas por moluscos bivalves e constituem uma reacção defensiva do hospedeiro a

corpos estranhos, tais como parasitas ou partículas inertes.

 

 O corpo estranho é coberto por várias camadas, sendo estas constituídas essencialmente por

carbonato de cálcio sob a forma de cristais de aragonite.

 

 Nas produções em cativeiro os corpos estranhos são colocados por mãos humanas nos moluscos, de

forma a produzirem pérolas.

 

 Além da espécie Crassostrea, a mais comum e consumida no país, existem em Portugal as espécies

japonesa (ou asiática), plana e redonda.

 

 Lusa/SOL
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A492

Ostras com pérolas na ria Formosa, do Alvor e do Guadiana
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/01/2012

Meio: TSF Online

URL: http://www.tsf.pt/Common/print.aspx?content_id=2218632

 

Há pérolas nas ostras da ria Formosa, do Alvor e do Guadiana. A descoberta foi feita por cientista

algarvios que há dez anos estudam uma espécie particular de ostras, uma espécie que não costuma

produzir pérolas.

 

 É uma descoberta que os investigadores consideram ser surpreendente. Frederico Batista e Ana

Grade, da Estação Experimental de moluscicultura de Tavira do IPIMAR, e Deborah Power, do Centro

de Ciências do Mar da Universidade do Algarve,dedicam-se ao estudo das ostras da espécie

crassostrea há 10 anos. Mas nunca tinham visto pérolas nestas ostras.

 

 Encontrámos em dois animais, um deles até encontrámos quatro pérolas num só animal, mas eram

muito, muito pequeninas, mas num outro animal encontrámos uma pérola com mais de cinco

mílimetros, o que já tem um tamanho com valor comercial, e era muito perfeita, explica.

 

 Este fenómeno, salienta o investigador Frederico Batista, é frequente noutras espécies de ostras mas

em locais como o Japão ou Austrália. As colheitas neste caso foram feitas no Algarve nas Rias de Alvor

e Formosa e no rio Guadiana.

 

 Mas final o que é uma pérola? Não é mais do que uma reacção defensiva da ostra a corpos estranhos

que se instalam no seu interior, como parasitas. À volta desse corpo formam-se várias camadas de

carbonato de cálcio sob a forma de cristais de aragonite. E isso é a pérola.

 

 Agora estes cientistas, em colaboração com colegas ingleses querem perceber o que causou este

fenómeno nesta espécie em particular.

 

 publicado a 2012-01-03 às 14:44

 

 Para mais detalhes consulte:

 

 http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Vida/Interior.aspx?content_id=2218632
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A494

Cientistas descobrem pérolas em ostras no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/01/2012

Meio: Tv Ciência.pt

URL: http://www.tvciencia.pt/tvcnot/pagnot/tvcnot03.asp?codpub=28&codnot=4

 

03-01-2012 11:37

 

 Lúcia Vinheiras Alves

 

 Cientistas encontram inesperadamente no Algarve pérolas num género de ostras que normalmente

não produzem pérolas. Um fenómeno que é muito raro e que os cientistas vão agora estudar para

encontrar uma explicação.

 

 O género de ostras em causa chama-se Crassostrea e nos últimos dez anos em Portugal nunca se

tinha verificado a produção de pérolas por este tipo de ostras, ao contrário das ostras perlíferas da

família Pteriidae, cujas pérolas costumam atingir um alto valor comercial.

 

 A equipa de investigadores da Estação experimental de Moluscicultura de Tavira do IPIMAR e do

Centro de Ciências do Mar (CCMAR), da Universidade do Algarve, indica ter apanhado mais de 756

ostras em vários locais do Algarve, desde Ria de Alvor à Ria Formosa e Rio Guadiana.

 

 O achado ocorreu em apenas dois indivíduos dos 756 que constituíram a amostra do estudo, sendo

que num dos indivíduos foram encontradas quatro pérolas com um diâmetro inferior a dois milímetros

e no outro indivíduo uma pérola com cinco milímetros de diâmetro e 190 miligramas de peso.

 

 É sabido que os moluscos bivalves produzem pérolas enquanto meio de reação defensiva do

hospedeiro a corpos estranhos, nomeadamente, a parasitas ou partículas inertes. Um corpo estranho

que acaba por ser coberto por várias camadas de carbonato de cálcio sob a forma de aragonite e que

resultam na formação de pérolas.

 

 No entanto, para os investigadores a razão da produção de pérolas pelas ostras Crassostrea no

Algarve permanece um enigma, já que é um fenómeno muito raro neste género de ostras, pelo que

vão dar seguimento à investigação por forma a perceber quais os fatores que levaram ao

aparecimento das pérolas.
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A496

Pérolas descobertas no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/01/2012

Meio: TVI 24 Online

URL: http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/algarve-ostras-perolas-investigacao-tvi24/1314163-
4071.html

 

Fenómeno é muito raro e nunca tinha acontecido em 10 anos de investigações

 

 Por: Redacção / ACS|  3- 1- 2012  17: 39

 

 Investigadores do IPIMAR e da Universidade do Algarve (UALG) acabam de descobrir várias pérolas

na espécie mais comum de ostras existente em Portugal, fenómeno considerado muito raro e que

nunca tinha acontecido em 10 anos de investigações, anunciou esta terça-feira aquela universidade.

 

 Fonte ligada à investigação disse à agência Lusa que aquelas pérolas não deverão ter um valor

monetário próximo das pérolas mais valiosas, retiradas de outras espécies, mas assegurou que a

possibilidade de aproveitamento comercial será estudada, noticia a agência Lusa.

 

 As pérolas foram encontradas em dois exemplares da espécie Crassostrea, considerada a pérola

autóctone de Portugal, um dos quais tinha quatro pérolas com um diâmetro inferior a 2 milímetros

(mm) e outro tinha uma pérola com cerca de 5 mm de diâmetro e 190 miligramas de peso.

 

 Os dois exemplares estavam entre as cerca de 800 ostras apanhadas em diferentes locais no Algarve,

entre a Ria de Alvor e o Rio Guadiana, passando pela Ria Formosa, que constituíram a amostra deste

estudo da Estação Experimental de Moluscicultura de Tavira do IPIMAR (Instituto de Investigação das

Pescas e do Mar) com a colaboração do Centro de Ciências do Mar da UALG.

 

 Até aqui não temos conhecimento de qualquer exemplar com o tamanho de 5 milímetros nesta

espécie, nem nós nos últimos 10 anos nem qualquer das equipas que investiga ostras há mais de 30

anos em Portugal, reforçou o investigador.

 

 Revelou que se trata de pérolas de cor creme, mas menos brilhantes do que as que são capturadas

ou produzidas em cativeiro para aproveitamento comercial.

 

 Entre os projectos mais próximos da equipa, está a descoberta das razões da produção de pérolas

naqueles dois espécimes e, depois, a tentativa de produzir pérolas em cativeiro.
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 Este fenómeno é frequente noutras espécies de bivalves, ostras perlíferas da família Pteriidae,

podendo as pérolas atingir um elevado valor comercial.

 

 As pérolas são produzidas por moluscos bivalves e constituem uma reacção defensiva do hospedeiro a

corpos estranhos, tais como parasitas ou partículas inertes.

 

 O corpo estranho é coberto por várias camadas, sendo estas constituídas essencialmente por

carbonato de cálcio sob a forma de cristais de aragonite.

 

 Nas produções em cativeiro os corpos estranhos são colocados por mãos humanas nos moluscos, de

forma a que eles produzam pérolas.

 

 Além da espécie Crassostrea, a mais comum e consumida no país, existem em Portugal as espécies

japonesa (ou asiática), plana e redonda.
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Descobertas pérolas em ostras algarvias - Visao.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/01/2012

Meio: Visão Online

URL: http://aeiou.visao.pt/descobertas-perolas-em-ostras-algarvias=f641377

 

Investigadores do IPIMAR e da Universidade do Algarve (UALG) acabam de descobrir várias pérolas na

espécie mais comum existente em Portugal, fenómeno considerado muito raro e que nunca tinha

acontecido em 10 anos de investigações, anunciou hoje aquela universidade

 

 Lusa - Esta notícia foi escrita nos termos do Acordo Ortográfico

 

 17:31Terça, 3 de Janeiro de 2012

 

 Fonte ligada à investigação disse à Lusa que aquelas pérolas não deverão ter um valor monetário

próximo das pérolas mais valiosas, retiradas de outras espécies, mas assegurou que a possibilidade de

aproveitamento comercial será estudada.

 

 As pérolas foram encontradas em dois exemplares da espécie Crassostrea, considerada a pérola

autóctone de Portugal, um dos quais tinha quatro pérolas com um diâmetro inferior a 2 milímetros

(mm) e outro tinha uma pérola com cerca de 5 mm de diâmetro e 190 miligramas de peso.
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A499

  
Antena 1

 	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:19:16

 	Hora de emissão: 13:40:00 
ID: 39427942

 
02/01/2012

Prespetivas para o Algarve em 2012

 

Apresentação das prespetivas dos deputados algarvios para 2012. Declarações de Mendes Bota do

PSD, Artur Rêgo do CDS/PP, Miguel Freitas do PS, Paulo Sá da CDU, Cecília Honório do BE, António

Goulart, cordenador da União dos Sindicatos do Algarve, Luís Vicente, diretor artístico da Companhia

de Teatro do Algarve Ensino e João Guerreiro reitor da Universidade do Algarve.
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A500

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Bimestral

  Âmbito: Outros Assuntos

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 23,16 x 14,39 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39542593 01-01-2012
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A501

Carteia   Tiragem: 4500

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 9

  Cores: Preto e Branco

  Área: 21,39 x 10,53 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39609526 01-01-2012
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A502

Human   Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Outros Assuntos

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 19,61 x 26,87 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 39423115 01-01-2012
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Human   Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Outros Assuntos

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 20,02 x 25,68 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 39423115 01-01-2012
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Human   Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Outros Assuntos

  Pág: 67

  Cores: Cor

  Área: 7,09 x 0,90 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 39423115 01-01-2012

Página 504



A505

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Sociedade

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 20,53 x 12,82 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39563804 01-01-2012
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A506

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Sociedade

  Pág: 90

  Cores: Cor

  Área: 21,45 x 26,50 cm²

  Corte: 1 de 6ID: 39564500 01-01-2012

Página 506



  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Sociedade

  Pág: 91

  Cores: Cor

  Área: 21,68 x 26,43 cm²

  Corte: 2 de 6ID: 39564500 01-01-2012
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  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Sociedade

  Pág: 92

  Cores: Cor

  Área: 21,02 x 26,56 cm²

  Corte: 3 de 6ID: 39564500 01-01-2012
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  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Sociedade

  Pág: 93

  Cores: Cor

  Área: 20,95 x 26,31 cm²

  Corte: 4 de 6ID: 39564500 01-01-2012
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  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Sociedade

  Pág: 94

  Cores: Cor

  Área: 20,77 x 26,38 cm²

  Corte: 5 de 6ID: 39564500 01-01-2012
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  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Sociedade

  Pág: 95

  Cores: Cor

  Área: 20,58 x 13,37 cm²

  Corte: 6 de 6ID: 39564500 01-01-2012
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A512

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Sociedade

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 11,39 x 26,31 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39563741 01-01-2012
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A513

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Sociedade

  Pág: 68

  Cores: Cor

  Área: 21,26 x 28,35 cm²

  Corte: 1 de 6ID: 39564291 01-01-2012

Página 513



  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Sociedade

  Pág: 69

  Cores: Cor

  Área: 21,19 x 26,68 cm²

  Corte: 2 de 6ID: 39564291 01-01-2012
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  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Sociedade

  Pág: 70

  Cores: Cor

  Área: 21,63 x 26,80 cm²

  Corte: 3 de 6ID: 39564291 01-01-2012
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  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Sociedade

  Pág: 71

  Cores: Cor

  Área: 21,82 x 26,80 cm²

  Corte: 4 de 6ID: 39564291 01-01-2012
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  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Sociedade

  Pág: 5

  Cores: Cor

  Área: 13,32 x 5,36 cm²

  Corte: 5 de 6ID: 39564291 01-01-2012
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  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Sociedade

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 7,40 x 4,01 cm²

  Corte: 6 de 6ID: 39564291 01-01-2012
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A519

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Sociedade

  Pág: 72

  Cores: Cor

  Área: 21,38 x 28,16 cm²

  Corte: 1 de 8ID: 39564334 01-01-2012
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  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Sociedade

  Pág: 73

  Cores: Cor

  Área: 21,38 x 26,38 cm²

  Corte: 2 de 8ID: 39564334 01-01-2012
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  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Sociedade

  Pág: 74

  Cores: Cor

  Área: 20,65 x 26,68 cm²

  Corte: 3 de 8ID: 39564334 01-01-2012
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  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Sociedade

  Pág: 75

  Cores: Cor

  Área: 21,19 x 26,87 cm²

  Corte: 4 de 8ID: 39564334 01-01-2012
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  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Sociedade

  Pág: 76

  Cores: Cor

  Área: 20,83 x 26,73 cm²

  Corte: 5 de 8ID: 39564334 01-01-2012
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  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Sociedade
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  Área: 21,19 x 12,82 cm²

  Corte: 6 de 8ID: 39564334 01-01-2012
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  Pág: 1
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  Corte: 8 de 8ID: 39564334 01-01-2012
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  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Sociedade

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 21,26 x 28,16 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 39563921 01-01-2012
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  Period.: Mensal
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  Corte: 2 de 2ID: 39563921 01-01-2012
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  Tiragem: 8000
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  Cores: Cor

  Área: 21,75 x 28,21 cm²

  Corte: 1 de 6ID: 39563422 01-01-2012
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  Âmbito: Sociedade
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  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Sociedade

  Pág: 5
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  Área: 13,32 x 6,46 cm²

  Corte: 6 de 6ID: 39563422 01-01-2012
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  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Outros Assuntos

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 19,00 x 25,75 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39885245 01-01-2012
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  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Outros Assuntos

  Pág: 8

  Cores: Preto e Branco

  Área: 18,88 x 27,57 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39885225 01-01-2012
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Saiba quais foram as 10 notícias mais lidas no Sul Informação em 2011 | Sul
Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/01/2012

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=11291

 

Por Elisabete Rodrigues 1 de Janeiro de 2012 Comentar

 

 Media&Comunicação

 

 &nbsp

 

 A notícia da mega-operação de combate ao crime que as polícias lançaram - notícia que era para ser

segredo, mas não foi porque a PSP a divulgou em comunicado de imprensa - foi a campeã de leituras

no nosso site em 2011.

 

 Só essa notícia garantiu 10185 visualizações, o que demonstra o interesse dos leitores por este

insólito anúncio público de uma operação policial que se pretendia de surpresa.

 

 Curiosamente, o artigo que conta a história deste lapso da PSP também entrou no Top 10 de notícias

deste primeiro ano de vida do Sul Informação. Está em 8º lugar, com 5547 visualizações.

 

 No ranking das notícias mais lidas no nosso site, em 2º lugar surge Manuel da Luz constitui advogado

para apresentar queixa ao Ministério Público por causa dos boatos, que foi lida por 9247 pessoas.

 

 O artigo Portagens cobradas a dobrar após sabotagens de pórticos na Via do Infante, publicado na

passada sexta-feira, e um rigoroso exclusivo do nosso jornal, subiu rapidamente ao 3º posto deste

ranking. Talvez por ser um exclusivo e pelo escândalo da situação, em apenas dois dias esta notícia já

teve 6110 leitores. E continua a subir!

 

 Em 4º lugar - e esperemos que seja esta ou superior a sua classificação no Dakar 2012 que hoje

começa na América do Sul - está a notícia Ruben Faria ultima preparação para o Dakar 2012, com

5859 visualizações.

 

 No 5º lugar, surge um tema de Faro: Crise não impede o investimento de empresários farenses no
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concelho, que já teve 5743 leitores.

 

 Nova direção da Associação Académica da Universidade do Algarve toma posse dia 4, com 5713

visualizações, ocupa o 6º posto, a meio da tabela dos artigos mais lidos no Sul Informação.

 

 Outra notícia sobre a Associação Académica ocupa o 9º lugar, com 5226 leitores: Nova direção da

AAUAlg quer ficar na história da Académica algarvia.

 

 No 7º lugar, está o artigo Projeto TASA: Artesãos e designers lançam empresa inovadora em

Querença, com 5645 leituras.

 

 No último posto deste Top 10 das notícias mais lidas do Sul Informação ao longo da nossa ainda curta

vida, em 2011, está a notícia Viagem pela Via do Infante custa 11,60 de Bensafrim a Castro Marim,

informação também dada em primeira mão pelo nosso jornal, com 5193 visualizações.

 

 O Sul Informação, para já apenas em edição online, nasceu no dia 26 de Setembro de 2011. Em

pouco mais de três meses, já publicámos mais de 11 mil artigos e centenas de fotografias, bem como

centenas e centenas de posts no Facebook e no Twitter.

 

 E, por falar em Facebook: o nosso post mais popular foi a tabela de preços das portagens da Via do

Infante, que, mais uma vez, publicámos em primeira mão no dia 5 de janeiro.

 

 Até hoje, esse post foi partilhado 386 vezes, recebeu 42 gostos e 142 comentários. Entre os

comentários, destaque para a presença de muitos comentários de seguidores e utilizadores espanhóis!

Este post teve ainda uma taxa de viralidade de 12,6%, até agora a mais alta de qualquer conteúdo

que tenhamos partilhado no Facebook.

 

 TOP 10 de 2011 (clique nos títulos se quiser ler as notícias):

 

 1º Polícias lançam mega-operação de combate ao crime na madrugada de domingo | Sul Informação

 

 10185 views

 

 2º Manuel da Luz constitui advogado para apresentar queixa ao Ministério Público por causa dos

boatos | Sul Informação

 

 9247 views

 

 3º Portagens cobradas a dobrar após sabotagens de pórticos na Via do Infante
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 6110 views

 

 4º Ruben Faria ultima preparação para o Dakar 2012 | Sul Informação

 

 5859 views

 

 5º Crise não impede o investimento de empresários farenses no concelho | Sul Informação

 

 5743 views

 

 6º Nova direção da Associação Académica da Universidade do Algarve toma posse dia 4 | Sul

Informação

 

 5713 views

 

 7º Projeto TASA: Artesãos e designers lançam empresa inovadora em Querença (com vídeo) | Sul

Informação

 

 5645 views

 

 8º A história da operação policial que não chegou a ser | Sul Informação

 

 5547 views

 

 9º Nova direção da AAUAlg quer ficar na história da Académica algarvia | Sul Informação

 

 5226 views

 

 10º Viagem pela Via do Infante custa 11,60 de Bensafrim a Castro Marim | Sul Informação

 

 5193 views
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Crise O que mudou na vida das famílias que o PÚBLICO está a seguir durante um ano

Quatro famílias à espera de um 2012 difícil 
num país ensombrado pela austeridade

Manuela 
Almeida, 49 
anos, continua 
sem trabalho. 
“O desemprego é 
como um cancro. 
A gente sabe que 
o tem, não sabe 
se o vai vencer”

As duas filhas 
do casal de 
professores 
de Coimbra 
aterraram 
em plena 
discussão sobre 
a emigração 
e ficaram 
espantadas com 
a ingenuidade de 
quem pensa que 
é fácil sair

FERNANDO VELUDO/NFACTOS MANUEL ROBERTO

a Manuela Almeida traçou 
objectivos para 2012, como 
tanta gente que com ela se cruza 
nas ruas do Porto: “Ter saúde, 
arranjar trabalho, recuperar a 
independência”. Não parece 
depositar confi ança na realidade. 
Chama-lhes “utopias”. “O 
desemprego é como um cancro. A 
gente sabe que o tem, não sabe se o 
vai vencer.”

Custa-lhe cada vez mais entrar 
no site do Instituto de Emprego 
e Formação Profi ssional e não 
encontrar um único lugar no 
qual se possa encaixar. “Não 
sou cozinheira, electricista, 
informática.” Da última vez que 
se deslocou aos serviços, a técnica 
que a atendeu perguntou-lhe, 
“toda catedrática”: “Por que não 
vai tomar conta de velhotes? Se 
estivesse na sua situação, era o que 
eu fazia”. A mulher, de 49 anos, 
engoliu em seco e, sem perder a 
compostura, respondeu: “Sabe que 
é preciso um curso de geriatria?”.

Nem para empregada doméstica 
têm aparecido ofertas de emprego. 
A classe média está a livrar-se dos 
seus pequenos luxos. A antiga 
administrativa já tentou. Nunca 
mais se esqueceu de um anúncio 
que pedia espanhol escrito e falado. 

Continua a vasculhar na Internet. 
Passa as páginas de classifi cados 
a pente fi no em busca de alguma 
oportunidade. “Já falo sozinha 
com o computador. É para não 
enferrujar a língua.” 

Muitas das medidas de 
austeridade entram em vigor 
no ano que agora desponta. 
Manuela continuará isenta de 
taxas moderadoras na saúde, 
como qualquer desempregado 
com rendimento inferior ao salário 
mínimo nacional. O que mais a 
inquieta é a subida do IVA nos bens 
de primeira necessidade. 

O ano ainda não mudou e já se 
afl ige. Ainda na véspera se afl igira 
ao ir ao supermercado comprar 
pensos higiénicos, leite e fruta. 
“Nem comprei iogurtes. Já não 
posso comprar iogurtes. Um 
frango dá para seis vezes. Já não 
me lembro do que é comer uma 
dourada. Não posso comer só 
batatas ou arroz. Santa paciência!” 

Esta pobreza torna-a 
desconfi ada. Um exemplo? Há uns 
dias, entrou num estabelecimento. 
“Boa tarde, dona. O que quer?”, 
perguntou-lhe a empregada. E 
Manuela, que entrara só para ver, 
sentiu-se ofendida. Era como se 
aquela mulher, ao fazer aquela 
pergunta naquele tom, lhe dissesse 
que não devia estar ali. 

O Natal aproximava-se. Bacalhau 
e azeite era luxo que não lhe 
assistia, mas não era isso que lhe 
carregava os olhos de tristeza. “Não 
me incomoda não ter prendas ou 
dinheiro para comprar prendas 
ou roupa. Incomoda-me não ver 
perspectivas de futuro, ver em 
cada notícia o prenúncio do fi m da 
esperança.” Ana Cristina Pereira

a Sofi a, de 32 anos, veio da 
Dinamarca. Inês, de 27, chegou 
do Brasil. Vieram passar o Natal 
e a passagem de ano com os pais, 
Clara e José Lourenço, e viram-se 
num país novo, onde a palavra 
emigração deixou de ser tabu. 
“Ainda há pouco uma instituição 
bancária anunciava produtos para 
‘cidadãos portugueses a residir no 
estrangeiro’, para evitar o termo. 
Agora descubro que sou uma 
emigrante, com as letras todas, e 
que, ainda por cima, todos querem 
ser como eu”, brinca Sofi a. 

Há um ano que não estavam 
juntos, pais e fi lhas, e a presença 
delas foi a única prenda que Clara e 
José, ambos professores, pediram 
neste Natal. Têm opinião própria 
e nem sempre coincidente, mas, 
desta vez, calam-se para ver o país 
pelos olhos das fi lhas. 

Sofi a, com duas licenciaturas — 
uma em Biologia, feita em Portugal, 
e outra em Nutrição, tirada na 
Dinamarca —, emigrou há oito anos 
e meio. Inês, artista plástica a fazer 
mestrado em São Paulo, é uma 
novata nisto de sair de casa dos 
pais, mas pouco mais de um ano no 
Brasil é sufi ciente para concordar 
com a irmã, quando esta fala das 
difi culdades da emigração. 

Ambas se espantam com “o 
desespero” que detectam naqueles 
com quem têm convivido desde 
que chegaram. “A consciência da 
crise é tremenda ”, avalia Sofi a, que 
considera que “as pessoas revelam 

muita ingenuidade quando vêem 
na emigração a solução para todos 
os males”. Têm sido contactadas 
por amigos que procuram ajuda 
para prosseguirem as respectivas 
vidas fora de Portugal e sentem-se 
na obrigação de explicar que é um 
caminho que não serve para todos.

“São precisas uma energia e uma 
resistência fora do vulgar. Trabalhei 
e trabalho muito, aprendi e tive de 
dominar uma língua muito difícil 
e vivi e vivo momentos muito 
complicados”, explica Sofi a. Ela já 
fez uma licenciatura e o mestrado 
na Dinamarca, já benefi ciou de 
bolsas, já recebeu o subsídio de 
desemprego, já esteve sozinha, já 
fez amigos, já mudou de cidade 
e fi cou só outra vez. Inês está no 
princípio: “De repente fi camos sem 
passado: as nossas referências, para 
os outros, não têm signifi cado”, 
descreve.

Reagiram de formas diferentes à 
sugestão dos governantes sobre a 
emigração: “Terão consciência de 
que estão a mandar sair a massa 
crítica?”, quer saber Sofi a. Inês 
fi cou zangada: “No Brasil olham 
para nós como os restos, os que 
sobram. Não lhes passa pela cabeça 
que estejam a mandar emigrar os 
melhores.” 

Clara e José não tentam demover 
as fi lhas quando estas concluem 
que, apesar de tudo, não pensam 
regressar. Ambos adivinham “um 
ano muito difícil para Portugal”. 
Graça Barbosa Ribeiro

Família Almeida, Porto Família Vieira Lourenço, Coimbra

Manuela está a perder a esperança Sofia e Inês num país de emigrantes
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Histórias de vida para ir seguindo online

O PÚBLICO lançou em Março 
no seu site o projecto Um ano na 
crise e é lá que pode encontrar 
em permanência — em texto e em 
vídeo — as histórias destas quatro 

famílias. Mas não só: também 
há notícias, infografi a e casos de 
sucesso de quem está a conseguir 
vencer a crise. Tudo para seguir em 
www.publico.pt

Em nove meses o país mudou muito e com ele vão mudando as vidas das famílias que 
o PÚBLICO começou a seguir em Março. Há histórias que falam do desespero de quem tarda 
em encontrar emprego, mas também há quem tenha conseguido dar a volta por cima e vencer 
a austeridade. Quatro histórias de vida que também são o retrato possível de um país em crise

Adriana Dimas 
vai entrar no 
novo ano sem 
dívidas  e com 
as estufas 
montadas para 
finalmente 
poder retomar, 
em Fevereiro, 
a produção de 
hortícolas 

Quem passou 
o ano a viver 
no limiar da 
pobreza, como 
Sandra Fonseca, 
quase fica 
indiferente 
ao ouvir os 
discursos de 
que virão aí dias 
piores 

ANTÓNIO CARRAPATO VASCO CÉLIO

a Adriana Dimas termina 2011 a 
trabalhar e com as dívidas pagas, 
um panorama muito diferente 
daquele que viveu no início do 
ano, em que esteve “à beirinha de 
uma depressão”. Em Janeiro fora 
confrontada com a inevitabilidade 
de cessar a actividade hortícola, 
por razões associadas a um mau 
ano agrícola. Ficaram os encargos, 
que foi satisfazendo ao longo do 
ano que agora termina.

Quando, em Março, o PÚBLICO 
começou a acompanhá-la, deparou 
com uma mulher que dizia não 
saber o que fazer da vida. Algumas 
semanas depois trabalhava como 
ajudante de cozinha, até que 
encontrou outra ocupação numa 
empresa de agro-turismo. “Agora 
faço camas e varro o chão”, diz 
com uma confi ança renovada. 

A quadra natalícia “foi muito 
trabalhosa”, recorda. A unidade 
de agro-turismo nos arredores de 
Beja onde trabalha estava cheia de 
hóspedes, para quem fez doce de 
tomate, abóbora e meloa. Queriam 
comprar para levar, mas Adriana fê-
los em conta e apenas para serem 
consumidos durante a estadia e 
às refeições. O mesmo aconteceu 
com o pão alentejano, que cozeu 
recorrendo à tradição.

O dia-a-dia desta mulher que 
não desiste de voltar à horticultura 
é preenchido pela necessidade 
incessante de fazer coisas novas. 
“Sinto uma enorme alegria de viver 
e de estar onde estou”, confi dencia 

Adriana, que se recusa a olhar o 
próximo ano com a apreensão que 
diz ser comum nas pessoas com 
quem fala ou convive.

Em Fevereiro, vai arrancar a 
produção nas estufas. A tubagem 
metálica está montada e o terreno 
devidamente adubado. Falta 
instalar a tela plástica e a bomba 
de água, para começar com a 
produção das verduras tendo em 
vista a promoção de cabazes que 
vai “entregar a casa das pessoas”. 
Adriana acredita no negócio, numa 
altura em que até o Presidente da 
República apela ao regresso dos 
portugueses à terra.

“Cada um tem de fazer pela 
própria vida”, sentencia ela, que 
sempre recusou pedir ajuda à 
Segurança Social mas não esquece 
os apoios que recebeu “de muita 
gente amiga nas más horas”, 
sobretudo em Aljustrel, onde ia 
vender produtos na sua carrinha só 
para não se “deixar ir abaixo”.

Agora até as folgas são passadas 
com vontade de que o próximo 
dia chegue para ir trabalhar. A 
conversa estimula-lhe o regresso 
constante às recordações. “Há 20 
anos, deixei de tomar conta de uma 
manada de vacas e fui servir para 
Lisboa”, para casa de uma família 
abastada, a quem ia levar os fi lhos 
ao Liceu Francês. Teve de aprender 
a viver numa grande cidade. E 
resultou como experiência. “Fazer 
pela vida só faz bem à mente e à 
alma.” Carlos Dias 

a “Crise? Qual crise?” Na casa 
da família Fonseca esta palavra 
não entra, mas não é por haver 
abundância de alimentos no 
frigorífi co ou uma “almofada” na 
conta bancária que os ponha a 
salvo das fl utuações do mercado. 
Sandra passou quase metade do 
ano no desemprego, sem direito 
a subsídio. E o companheiro, 
Luciano, vive de uma pensão de 
invalidez de 207 euros mensais, 
depois de ter perdido uma perna 
num acidente de moto.

“Quando ouço falar de crise 
lembro-me da música: ‘P’ra melhor 
está bem, está bem, p’ra pior já 
basta assim’”, brinca Luciano, 
resignado com a “vida de pobre” 
que leva. Por isso, com crise ou sem 
crise, “não conheço a diferença”.

No início do ano, Sandra viu-se 
forçada a regressar ao apartamento 
dos pais — um T2 habitado por oito 
pessoas —, depois de ter rompido 
o casamento e perdido o pequeno 
negócio num snack-bar que geria. 
“Foi como recomeçar do zero.” 
Arranjou trabalho no serviço 
de limpezas da Universidade do 
Algarve, mas foi sol de pouca dura. 
Com dois fi lhos — Wilson, de 11 
anos, e André, de seis —, passou a 
viver da ajuda dos pais. 

Chegou a Primavera e não foi só 
a estação que mudou. “Conheci 
o Luciano, apaixonámo-nos e 
passámos a viver juntos.” As 
difi culdades fi nanceiras “não 
mataram os sonhos”. Em Março, 

Sandra passou a trabalhar no 
empreendimento turístico de Vale 
do Lobo, mas só fi cou três meses. 

Os dois vivem agora numa 
barraca coberta com chapas de 
zinco junto à casa dos pais de 
Luciano. “Sinto-me bem aqui”, 
diz a jovem mãe de 30 anos, “mas 
gostava de ter mais conforto”. 
Foi com esse objectivo que se 
inscreveu há dois meses no serviço 
de apoio social da Câmara de 
Faro. “Disseram que, para já, não 
podiam arranjar casa, mas iam 
ajudar com alimentos e roupas. 
Continuo à espera...” 

Sandra tem experiência em 
geriatria e há tempos inscreveu-
se no Instituto de Emprego e 
Formação Profi ssional para tentar 
uma saída na área. Enquanto a 
resposta não chega, vai fazendo 
limpezas desde há dois meses nos 
escritórios de uma fábrica, onde 
ganha 2,80 euros por hora. “Não 
chego a ganhar o ordenado mínimo 
nacional.”  

Também Luciano se tem inscrito 
como “caixa” em hipermercados, 
mas ainda não teve resposta 
aos pedidos de trabalho. “O que 
gostava mesmo era de trabalhar na 
mecânica, pois sempre tive uma 
grande paixão por motos.” 

Apesar de tudo, Sandra ainda 
acredita. “Não acho que 2012 vá 
ser pior que este ano, pelo menos 
para gente como eu, que já perdeu 
quase tudo — menos a esperança”.  
Idálio Revez

Família Dimas, Beja Família Fonseca, Faro 

A confiança renovada de Adriana Já não há crise que assuste Sandra
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Famílias seguidas 
pelo PÚBLICO
À espera de um 
2012 difícil
Págs. 10/11
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Um novo ano vai nascer... Barreiro / Setúbal Vamos viver o ano 2012 com muitos
sorrisos nos ROSTOS!
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/12/2011

Meio: Rostos.pt

URL: http://www.rostos.pt/inicio2.asp?cronica=14505&mostra=2

 

. Barreiro, Setúbal, Moita, Sesimbra, Almada, Grândola, Alcácer do Sal, Seixal, Sines, Santiago do

Cacém, Alcochete, Montijo, Palmela

 

 Como é habitual nesta quadra festiva começam a chegar à nossa redacção os VOTOS DE BOAS

FESTAS e FELIZ ANO NOVO, oriundos das mais diversas personalidades, instituições, empresas ou dos

nossos leitores individualmente.

 

 Aqui fica o registo e o nosso agradecimento. A todos endereçamos os sinceros votos de BOAS FESTAS

e FELIZ ANO NOVO.

 

 É para nós uma alegria partilhar com os nossos leitores os Votos de Boas Festas recebidos pela

equipa do jornal ROSTOS, que, naturalmente estendemos aos nossos leitores:

 

 . João Gouveia - Administrador da UNILOGOS

 

 Seixal /Barreiro

 

 . Direcção do Grupo Desportivo O Independente

 

 Barreiro

 

 . Executivo e de todos os Trabalhadores da Junta de Freguesia da Sobreda

 

 Almada

 

 . Direcção do Clube Naval Barreirense

 

 Barreiro
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 . Festas Populares Pinhal Novo - Associação Desenvolvimento e Cultura Local

 

 Palmela

 

 . Direcção da Associação Futebol Setúbal

 

 Setúbal

 

 . Junta de Freguesia de S. Julião

 

 Setúbal

 

 . Persona - Associação para a Promoção da Saúde Mental

 

 Barreiro

 

 . Barreiroweb.com

 

 Barreiro

 

 . O Executivo e funcionários da Junta de Freguesia de Santo António da Charneca

 

 Barreiro

 

 . Cafés de S. Bento

 

 Lisboa

 

 . Associação Espírita Luz e Amor

 

 Setúbal

 

 . Federação Portuguesa de Basquetebol

 

 Lisboa

 

 . Teresa Cruz - Ours Consulting

 

 Lisboa
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 . Isaurindo Abegão

 

 Setúbal

 

 . Biblioteca da Casa do Alentejo

 

 Lisboa

 

 . Maria de Fátima Patricio - Instituto Artes e Ciências

 

 Lisboa

 

 . Câmara Municipal de Sesimbra - Desporto

 

 Sesimbra

 

 . Associação de Patinagem de Setúbal

 

 Setúbal

 

 . Museu de Setúbal/Convento de Jesus

 

 Setúbal

 

 . Fernanda Maria Matos

 

 Santiago do Cacém

 

 . Herdade das Sesmarias dos Nobres

 

 Grândola

 

 . Carmina Abrantes

 

 Estados Unidos da América

 

 . Vicente Figueira, Presidente da Junta de Freguesia de Santo António da Charneca

 

 Barreiro
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 . Gabinete de Comunicação e Imagem do Centro Hospitalar Barreiro - Montijo

 

 Barreiro

 

 . Técnicas Multimedia

 

 Setúbal

 

 . Executivo da Junta de Freguesia de Santo André

 

 Barreiro

 

 . Sinálise - Higiene e Segurança Alimentar

 

 Lisboa

 

 . José Caria

 

 Montijo

 

 . Direcção e tod@s @s Colaboradores da Rumo Cooperativa de Solidariedade Social, Crl

 

 Barreiro / Moita

 

 . Grupo Gesbanha

 

 Lisboa

 

 . Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto

 

 Lisboa

 

 . Karma Party Kids, Miguel Silva - Departameno Comercial

 

 Lisboa

 

 . Pedro Charters - artista plástico

 

 Lisboa
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 . Grupo Desportivo de Alfarim

 

 Sesimbra

 

 . Kira - Artista Plástico

 

 Barreiro

 

 . Fátima Monteiro - Centro de Escritórios - Janelas do Rio

 

 Barreiro

 

 . Equipa do Desporto Escolar - DRELVT / CLDE - Península de Setúbal

 

 Palmela / Setúbal

 

 . Núcleo de Confraternização dos Árbitros de Futebol do Barreiro

 

 Barreiro

 

 . APPDA - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA AS PERTURBAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO E AUTISMO

 

 Setúbal

 

 . Coral TAB - Coral dos Trabalhadores da Autarquia do Barreiro

 

 Barreiro

 

 . Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental - Associação Nós

 

 Barreiro

 

 . VEREADORES PARTIDO SOCIALISTA NA CMARA MUNICIPAL DE ALMADA

 

 Almada

 

 . DRAPLVT - Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo

 

 Vila Franca de Xira
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 . Essentials

 

 Lisboa

 

 . Maria Luís Nunes, Assessora de imprensa de "Os Verdes"

 

 Lisboa

 

 . Sage Portugal

 

 Lisboa

 

 . João Lobo, Presidente da Câmara Municipal da Moita

 

 Moita

 

 . Luis Simão

 

 Barreiro

 

 . Cine Teatro Joaquim d'Almeida

 

 Montijo

 

 . Gabinete de Assessoria e Comunicação - Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE - CHLC

 

 Lisboa

 

 . Carmo Jardim - Diretora de Relações Públicas e Governamentais - Autoeuropa

 

 Palmela

 

 . Orquestra Metropolitana de Lisboa

 

 Lisboa

 

 . Armando Sousa Teixeira

 

 Barreiro
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 . Regina Marques

 

 Setúbal

 

 . Grupo Desportivo Fabril

 

 Barreiro

 

 . AURPIL - Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos do Lavradio

 

 Barreiro

 

 . Companhia de Dança de Almada

 

 Almada

 

 . Solo Glamour - Organização Internacional de Espectáculos, Lda

 

 Lisboa

 

 . Grupo Flamingo

 

 Seixal

 

 . Cáritas Diocesana de Setúbal

 

 Setúbal

 

 . Associação Naval Sarilhense

 

 Moita

 

 . Henrique Silva

 

 Venezuela

 

 . Miguel Canudo, Vereador da Câmara Municipal da Moita

 

 Moita
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 . Albano Loureiro - PressXL

 

 Lisboa

 

 . Cristina Mourinho - inextremis

 

 Carnaxide

 

 . Assembleia de Freguesia do Castelo

 

 Sesimbra

 

 . Executivo da Freguesia do Castelo

 

 Sesimbra

 

 . FESTROIA

 

 Setúbal

 

 . Marco Pinto Barreiros - International House

 

 Lisboa

 

 . Patricia Pinho -Mobiliário em Noticia

 

 Lisboa

 

 . Acqua Lisboa

 

 Lisboa

 

 . Deputados do PSD do Distrito de Setúbal

 

 Setúbal

 

 . JMFernandes - Eurodeputado

 

 Bruxelas
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 . Futebol Clube Beira Mar - Lavradio

 

 Barreiro

 

 . Nuno Miguel S. Banza - Vereador do Ambiente, Câmara Municipal do Barreiro

 

 Barreiro

 

 . VALKIRIA'S

 

 Lisboa

 

 . Alfarroba Comunicação

 

 Alcochete

 

 . Musica na Palma da Mão

 

 Lisboa

 

 . Direcção, Comando e Corpo Activo dos Bombeiros de Águas de Moura

 

 Palmela

 

 . Margarida Coelho - cm moita

 

 Moita

 

 . António Manuel dos Santos - EDP Distribuição - Energia, S.A.

 

 Lisboa

 

 . Pedro Rui Branco - Presidente da Direcção AEESCE

 

 Setúbal

 

 . Afonso Candeias, Presidente Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal

 

 Setúbal
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 . António Chora - Volkswagen Autoeuropa, Lda

 

 Palmela

 

 . Junta de Freguesia de Feijó

 

 Almada

 

 . Representação da Comissão Europeia em Portugal

 

 Lisboa

 

 . Gonçalo Bofill

 

 Barreiro

 

 . Paula Almeida - Grupo Parlamentar do CDS-PP

 

 Lisboa

 

 . Jaime Gonçalves - Caetano Auto

 

 Barreiro

 

 . Linda Rogado -Colorfoto

 

 Lisboa

 

 . Luís Ferreira

 

 Barreiro

 

 . Anime - Projecto de Animação e Formação

 

 Quinta do Conde - Sesimbra

 

 . Associação Social Cultural e Desportiva "OS TROVÕES"

 

 Barreiro

 

Página 552



 . Fernando Catarino José ,José Luis Barão, Maria do Carmo Branco - Vereadores do Partido Socialista

na Câmara Municipal de Setúbal

 

 Setúbal

 

 . Federação Portuguesa de Judo

 

 Lisboa

 

 . André Faria - Caetano Auto

 

 Setúbal

 

 . Fátima Cavaco

 

 Alhos Vedros - Moita

 

 . João Paulo Santos -Gabinete de Inserção na Vida Ativa IPS

 

 Setúbal

 

 . Rosário Vaz

 

 Barreiro

 

 . Associação Desportiva, Cultural e Social da Quinta do Conde - MGBOOS

 

 Sesimbra

 

 . Direcção do Clube da Arrábida

 

 Setúbal

 

 . Federação de Caçadores do Algarve

 

 Faro

 

 . SANTOS & PEDROSA - Estúdio de Saúde, Exercício Físico e Nutrição, Lda.

 

 Barreiro
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 . Raquel Silva - Caetano Auto

 

 Barreiro

 

 . Equipa do Desporto Escolar -DRELVT / CLDE - Península de Setúbal

 

 Palmela

 

 . Maria Luísa - Agência de Setúbal "Casa Carlos César" - INATEL

 

 Setúbal

 

 . MDM - Movimento Democrático de Mulheres

 

 Setúbal

 

 . Carlos Cardoso - Presidente da Comissão Politica de Secção do PSD

 

 Moita

 

 . Jerónimo Teixeira - Mútua dos Pescadores, Mútua de Seguros

 

 Lisboa

 

 . Cooperativa Cultural Popular Barreirense

 

 Barreiro

 

 . CAMACHO & NETO - Mediação de Seguros Lda.

 

 Barreiro

 

 . Centro Social de Santo António

 

 Barreiro

 

 . Junta de Freguesia do Seixal

 

 Seixal
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 . Associação Jornal ESTBrain

 

 Barreiro

 

 . Associação Náutica Montijense

 

 Montijo

 

 . Nuno Serra, ADREPES - Associação para o Desenvolvimento Rural da Península de Setúbal

 

 Palmela

 

 . Tuna Académica de Setúbal Cidade Amada, T.A.S.C.A.

 

 Setúbal

 

 . FiscalLab - Laboratório Fiscal

 

 Barreiro

 

 . Fernando M. E. Fonseca - Academia Gimnofit -Complexo Desportivo Alfredo da Silva

 

 Lavradio - Barreiro

 

 . CACAV. Círculo de Animação Cultural de Alhos Vedros

 

 Moita

 

 . Direcção de Comunicação e Imagem Renault

 

 Lisboa

 

 . Gabinete de Imprensa - Câmara Municipal de Vila Viçosa

 

 Vila Viçosa

 

 . Pedro Lima

 

 Barreiro
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 . Ana Camões

 

 Barreiro

 

 . Teatro do Elefante

 

 Setúbal

 

 . Dora Cristina - MUNICIPIO DE GRNDOLA -DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO

 

 Grândola

 

 . CENTRO EUROPE DIRECT DA PENÍNSULA DE SETÚBAL

 

 Montijo

 

 . Artesfera

 

 Barreiro

 

 . Casa Mãe da Rota de Vinhos

 

 Palmela

 

 . Associação de Pais da EB+JI da Vila Chã

 

 Barreiro

 

 . Associação Lavoisier

 

 Lisboa

 

 . ADREPAL - Espaço Fortuna Artes e Ofícios

 

 Palmela

 

 . Associação de Municípios da Região de Setúbal

 

 Setúbal
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 . Ginásio Clube de Corroios

 

 Seixal

 

 . Direcção da SDUB "Os Franceses"

 

 Barreiro

 

 . Teatro O Bando

 

 Palmela

 

 . OUT.RA - Associação Cultural

 

 Barreiro

 

 . Fernanda Gaspar, presidente da Junta de Freguesai de Alhos Vedros

 

 Alhos Vedros - Moita

 

 . EXECUTIVO DA FREGUESIA DO VALE DA AMOREIRA

 

 Moita

 

 . Orquestra de Jazz do Algarve

 

 Faro

 

 . Direcção Técnica - Persona - Associação para a Promoção da Saúde Mental

 

 Barreiro

 

 . Marco Paulo Faria - PSD

 

 Lisboa

 

 . Tozé Ferreira

 

 Barreiro
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 . Comissão de Utentes da Linha do Sado

 

 Setúbal

 

 . FILIPA FONSECA - Forum Montijo

 

 Montijo

 

 . Ana Paula Cruz - Câmara Municipal da Moita

 

 Moita

 

 . Comissão Política Regional de Setúbal da JSD

 

 Setúbal

 

 . Mário David, eurodeputado

 

 Bruxelas

 

 . Marta Dias - Redicom

 

 Lisboa

 

 . CIE Comunicação e Imprensa Especializada

 

 Lisboa

 

 . Vanda Maria Augusto

 

 Barreiro

 

 . CHAVE D`OBRA - MEDIAÇÃO DE OBRAS, LDA.

 

 Torres Novas

 

 . SFAL - Sociedade Filarmónica Agrícola Lavradiense

 

 Barreiro
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 . Filipe Lopes

 

 Barreiro

 

 . Andreia Macedo - PLANO FIXO

 

 Lisboa

 

 . Câmara Municipal de Braga

 

 Braga

 

 . Up to Start

 

 Lisboa

 

 . Carvalho-Rodrigues Fernando

 

 Lisboa

 

 . António Gonçalves Pereira - PUBLICAR - Promoção e Animação Turística e Hoteleira, Ldª.

 

 PORTO BRANDÃO - CAPARICA

 

 . Gonçalo Vilela Santos - LPM

 

 Lisboa

 

 . Vanessa Silvestre - apimprensa

 

 Lisboa

 

 . Luis Monge Soares - Cooperativa de Design

 

 Lisboa

 

 . Rui Martins - Dianova

 

 Lisboa
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 . Marisa Espada - Marisa Espada - Sunergetic - Parque Empresarial Pinhal do Forno

 

 Alhos Vedros

 

 . BY Energy - Eficiência Energética, Lda

 

 Caldas da Rainha

 

 . Carla Guerreiro - Regi- concerto

 

 Vale Fetal - Charneca da Caparica

 

 . Marta Guerreiro - Museu da Marioneta

 

 Lisboa

 

 Fernando Parreira

 

 Palmela

 

 . G-QUOD Consultores de Gestï¿½o Lda

 

 Lisboa

 

 . José Soares

 

 Barreiro

 

 . GRUPO MATEUS

 

 ENTRONCAMENTO

 

 . Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza - Núcleo Regional de Setúbal

 

 Setúbal

 

 . Otília Dias -Directora da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro / Instituto Politécnico de Setúbal

 

 Barreiro
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 . Emidio Xavier

 

 Barreiro

 

 . Espaço João Pedro Rodrigues

 

 Lisboa

 

 . Meias & Companhia

 

 Lisboa

 

 . Euridice Pereira - Deputada do Partido Socialista

 

 Setúbal

 

 . Jose Paulo Ferreira Martins Robalo

 

 Barreiro

 

 . Miguel Pires Amado, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa

 

 CAPARICA

 

 . Marta Dias - Redicom

 

 Lisboa

 

 . Comissão Politica Concelhia do PSD

 

 Setúbal

 

 . Paula Resende - Simarsul

 

 Setúbal

 

 . Ricardo Rosado - Secretariado da JS Barreiro

 

 Barreiro
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 . Centro Ciência Viva do Algarve

 

 Faro

 

 . Ana Lourenço

 

 Barreiro

 

 . Fernanda Mendes -Gabinete de Comunicação - Município de Abrantes

 

 Abrantes

 

 . Sector de Património e Museus da CMB - Rosário Gil

 

 Barreiro

 

 . Museu da Ciência - Universidade de Coimbra

 

 Coimbra

 

 . Divisão de Comunicação da Câmara Municipal de Palmela

 

 Palmela

 

 . Francisco Palma

 

 Barreiro

 

 . Luis Chula

 

 Moita

 

 . Susana Ramos -Gabinete do Vereador do Ambiente - CMB

 

 Barreiro

 

 . Francisca van Zeller - Bacalhoa

 

 Setúbal

Página 562



 

 . Paulo Margalhau

 

 Barreiro

 

 . A.K.D.S. - Associação Karate Distrito Setúbal

 

 BARREIRO

 

 . Susana Camacho - S.energia

 

 Barreiro

 

 . Opel e a sua equipa de Comunicação

 

 Lisboa

 

 . Junta de Freguesia do Sado

 

 Setúbal

 

 . Direcação da NÓS - Associação de Pais e Técnicos Para a Integração do Deficiente

 

 Barreiro

 

 . Directora Técnica do CATICA - Paula Gonçalves

 

 Barreiro

 

 . FNAC

 

 Almada

 

 . Carlos Albino - Secretariado da Juventude Socialista do Concelho da Moita

 

 Moita

 

 . 4x4 Portugal - Clube Todo Terreno

 

 Montijo
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 . NÓS - Associação de Pais e Técnicos Para a Integração do Deficiente

 

 Núcleo do Protocolo do Rendimento Social de Inserção

 

 Barreiro

 

 . Sérgio Pereira

 

 Barreiro

 

 . Carlos Manuel Barão - Gabinete de Comunicação e Imagem do Municipio Reguengos de Monsaraz

 

 Reguengos de Monsaraz

 

 . CONSULTINTEREST - Comunicação, Publicidade e Marketing Lda

 

 Lisboa

 

 . DSI Portugal - António Faustino

 

 Lisboa

 

 . Urban Science

 

 Lisboa

 

 . Angélico Noé Tempero

 

 Barreiro

 

 . Mbit

 

 Lisboa

 

 . Andreia Gonçalves

 

 Barreiro

 

 . AdClip - Anúncios Classificados
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 Lisboa

 

 . José Luis Cabrita - FENACOOP

 

 Lisboa

 

 . Paulo Mateus Calado - PSD

 

 Setúbal

 

 . Rugby Vila da Moita

 

 Moita

 

 . Caetano Beja, Adjunto de Comando - Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Sul e

Sueste

 

 Barreiro

 

 . Instituto Europeu de Ciências da Cultura Padre Manuel Antunes

 

 Lisboa

 

 . Ana Maria Coelho

 

 Barreiro

 

 . Conselho Local de Almada do Partido pelos Animais e pela Natureza

 

 Almada

 

 . Hugo Farto

 

 Barreiro

 

 . Luis Lucas

 

 Barreiro
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 . Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samouquense

 

 Montijo

 

 . Clube de Canoagem de Amora

 

 Seixal

 

 . D'Orfeu Associação Cultural - Sara Vidal

 

 Coimbra

 

 . Armindo Fernandes

 

 Barreiro

 

 . Henrique Ferreira

 

 Barreiro

 

 . Madalena Alves Pereira e Luis Ferreira

 

 Barreiro

 

 . Carlos Dantas

 

 Moita

 

 . Secretariado da Federação Distrital de Setúbal do PS

 

 Setúbal

 

 .Antonio Correia

 

 Baixa da Banheira - Moita

 

 . green media - Por uma Comunicação Viva

 

 Lisboa
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 . APS -Comunicação, Amadeu Silva

 

 Lisboa

 

 . Ismael Matos

 

 Lavradio - Barreiro

 

 . José Figueiredo - Universidade do Algarve

 

 Faro

 

 . Vereadores Socialistas na Câmara de Palmela

 

 Palmela

 

 . BTT Clube dos Pinheiros

 

 Pinheiros

 

 . Pedro Mateus - Grupo Mateus

 

 Entroncamento

 

 . Vanessa Sardinha

 

 Barreiro
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A568

  
RTP Informação

 	Meio: RTP Informação - Biosfera

 	Duração: 00:01:10

 	Hora de emissão: 11:50:00 
ID: 39445167

 
31/12/2011

Derrame de petróleo na costa portuguesa

 

Um derrame de petróleo na costa portuguesa pode ser fatal para várias espécies portuguesas. Para

além do impacto  ambiental, há a somar as consequências económicas. Declarações de Flávio Martins,

Investigador CIMA Universidade do Algarve.
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A570

Jornal de Monchique   Tiragem: 1600

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 5

  Cores: Cor

  Área: 29,40 x 35,29 cm²

  Corte: 1 de 4ID: 39482528 20-12-2011

De raízes monchiquenses e 
com herança política, Cristóvão 
Norte, deputado do PSD eleito 
pelo círculo eleitoral de Faro, 
defende um desenvolvimento de 
uma economia sustentável, onde 
os critérios ambientais e identi-
tários são fundamentais.

Na sua casa de família, situa-
da na serra de Monchique, o 
JM esteve à conversa com o 
deputado, na qual os proble-
mas associados à exploração do 
feldspatos, ao setor primário e à 
atualidade estiveram no centro 
da mesa.

Jornal de Monchique - Qual  
a sua relação com Monchique?

Cristóvão Norte - A minha 
relação com Monchique é ances-
tral, na medida em que os meus 
avós viveram até aos 30/40 anos 
em Monchique.

Quer em razão destes meus 
antepassados, quer fruto da minha 
mãe ter investido em Monchique 
e ter recuperado a casa de família, 
sempre criei, desde criança, uma 
relação de grande cumplicidade 
com Monchique. São aspetos 
que se enquadram com a minha 
filosofia de vida, com a minha 
perspetiva de ver as coisas.

De assinalar que sinto-me in-
trinsecamente ligado a Monchique 
e é com particular gosto que passo 
muitas temporadas cá, inclusi-
vamente o Natal e outras festas. 
Esta relação de grande proximi-
dade com Monchique, é fruto da 
aprendizagem que tenho vindo a 
fazer ao longo dos anos, por me 
sentir tão próximo desta comuni-
dade, e por gostar de contribuir. 
Contribuição essa que pode ser 
relevante no desenvolvimento do 
Algarve, de forma a que a região 
consiga prosperar, fortalecer e 
oferecer melhores condições de 
vida a quem cá vive. Isso é abso-
lutamente vital para termos um 
Algarve mais equilibrado e para 
que as vantagens comparativas 
de uma comunidade com a sua 
identidade, que sejam preservadas 
e potenciadas.

JM - Defende a identidade 
e uma cultura ainda enraiza-
das em Monchique. Qual é a 

sua opinião relati-
vamente a toda esta 
problemática dos 
feldspatos na serra 
de Monchique?

CN - Eu já tive 
o p o r t u n i d a d e  d e 
promover sessões 
de atendimento em 
Monchique, no de-
curso da campanha 
eleitoral, nas vezes 
que me desloquei 
aqui. Assumi, desde 
o início, que o meu 
mandato também seria 
orientado no sentido 
de salvaguardar os in-
teresses de Monchique 
no Parlamento.

Numa dessas sessões fui 
confrontado com a questão do 
felds-pato, de que já tinha tido 
conhecimento na Assembleia da 
República, mas que ainda não 
dominava tecnicamente todas as 
razões pelas quais se sustentava a 
tão vincada e firme oposição, quer 
por parte dos órgãos autárquicos 
locais, Câmara Municipal e As-
sembleia Municipal, quer, so-
bretudo, por um conjunto transver-
sal de pessoas que estão integradas 
na Associação “Nossa Terra”. 
Estas tiveram a oportunidade de 
transmitir-me as razões pelas quais 
entendiam que a prospeção, e 
eventual exploração de feldspatos, 
não assegurava as condicionantes 
de natureza ambiental e, que numa 
visão  estruturada de longo prazo, 
poderia criar severos problemas 
ao modelo de desenvolvimento 
de Monchique.

Na Assembleia da República 
questionei o Governo a esse res-
peito porque, como todos sabemos, 
embora possa haver rentabilidade 
económica na exploração do felds-
pato, a verdade é que devem ser 
sopesados os argumentos a favor 
e contra essa própria exploração, 
pois Monchique tem um quadro 
identitário muito claro. Tem que se 
fazer uma aposta na vertente ambi-
ental no que se refere à exploração 
das suas vantagens comparativas, 
como é o caso lapidar do me-
dronho ou dos enchidos. Precisa 
de ter uma paisagem imaculada, 
intacta, que consiga conciliar esses 
aspetos de natureza ambiental com 
um desenvolvimento económico 
assinalável que, caso não sejam 

tidas em consideração as medidas 
minimizadoras para assegurar essa 
vertente ambiental, pode ficar 
severamente prejudicado se for 
decidido avançar com a eventual 
prospeção de feldspatos.

Portanto, a situação que temos 
neste momento é um pedido de 
licenciamento da prospeção de 
feldspatos que foi apresentado por 
uma empresa. Sabemos muito bem 
que caso essa empresa entenda 
que está assegurada, pelo volume 
de feldspatos encontrados nessa 
prospeção, uma rentabilidade 
económica, então, nessa circuns-
tância, seria muito previsível que 
se viesse a verificar um deferimen-
to do pedido de licença de explora-
ção de feldspato. E, nas atuais cir-
cunstâncias, aquilo que me parece 
absolutamente vital, é, desde logo, 
auscultar as populações, as quais 
já manifestaram, quer pelos seus 
órgãos autárquicos, quer pelas 
associações, a sua rejeição liminar 
desta intenção. E também saber 
em que medida é que os respon-
sáveis políticos assumem a obriga-
ção de avaliar o custo do benefício 
de uma eventual exploração desta 
natureza. Não basta sustentar que 
esta exploração assegura a curto 
prazo alguma produção de riqueza 
e algum caudal de emprego. Deve 
pensar-se, a médio e a longo 
prazo, sobre os danos ambientais 
que possa vir a causar, porque 
as explorações de feldspato têm 
um efeito severo e, sobretudo, 
têm um efeito que põe em causa 
as questões do turismo rural, do 
turismo de natureza. Deve emergir 
como um valor, como um susten-

táculo do valor económico e social 
que esta comunidade pode ter e, se 
não se tiver em conta todas essas 
considerações, se não se fizer um 
estudo apurado e exaustivo sobre 
as implicações dessas medidas, 
então, receio que essas decisões 
tomadas possam ser aquelas que 
não cuidem da melhor presecursão 
do interesse público e que possam 
vir a prejudicar o plano estratégico 
de afirmação de Monchique.

Nas questões de combate à 
sazonalidade no Algarve, o turis-
mo de natureza, o turismo de 
componente ambiental, o turismo 
rural, o turismo de saúde, etc., po-
dem ser também um alicerce para 
escoar a produção de medronho, 
a produção florestal, um conjunto 
de bens e serviços que Monchique 
pode prestar com muita qualidade, 
sobretudo com a vantagem de 
manter intacta uma matriz identi-
tária que, no quadro da evolução 
da economia e na alteração do 
perfil do turista, é também um 
elemento fulcral que fortalece a 
oferta e que pode vir a ser reabas-
tecida nestes segmentos.

JM - No passado dia 11 de 
Novembro teve em Monchique 
uma sessão de atendimento com 
os eleitores do concelho. Que 
tipo de preocupações é que eles 
manifestaram?

CN - Suscitaram-me a preo-
cupação que já tive oportunidade 
de referenciar. 

No entanto, há outras preocu-
pações que não têm uma índole 
exclusivamente local e que se 
prendem - quer com o modelo de 

desenvolvimento regional, quer 
com outras questões de critica na-
cional que, neste clima de austeri-
dade e neste processo complicado, 
exigem muitos sacrifícios por 
parte das populações - em saber 
qual as orientações do Governo 
para um conjunto de matérias.

Relembro que nesse momento 
estava em discussão o Orçamento 
de Estado e, por via disso, é natural 
que surgissem algumas dúvidas, 
incertezas, angústias, e propostas 
alternativas no sentido de tentar 
salvaguardar alguns elementos es-
truturantes da economia regional. 
Por isso, o elemento mais notório e 
rele-vante desta iniciativa é auscul-
tar as populações, estabelecer uma 
maior proximidade entre o eleitor 
e o eleito e criar um clima de 
confiança e de credibilidade. Não 
só mostrar que os deputados estão 
disponíveis para estarem próximos 
das populações e para fazerem 
eco na Assembleia da República 
das posições que veiculam no 
seu quadro de preocupações, nos 
seus anseios e expetativas, mas 
também dar nota que temos um 
caminho difícil para percorrer. 
Mas se tomarmos as medidas a 
que estamos vinculados, teremos 
muito mais hipóteses de singrar, 
de resgatar o país desta situação 
de penúria e assegurar a médio 
prazo que o país trilha um caminho 
de progresso e de sustentabilidade 
económica que se tem vindo a 
depauperar ao longo dos últimos 
15 anos.

JM - Perante as angústias 
dos eleitores monchiquenses, 
quais foram as soluções ou alter-
nativas que lhes aconselhou?

CN - Em relação à questão 
dos feldspatos, estou a colaborar 
com a Associação “Nossa Terra” e 
também com a Câmara Municipal 
de Monchique.

O compromisso que assumi 
foi no sentido de diligenciar junto 
do Governo com o objetivo de 
saber em que medida é que este 
quadro de preocupações, que me 
foi explicitado, está a ser consi-
derado e devidamente ponderado. 
E também se estão a ser feitos 
estudos adequados para responder 
a esta legítima preocupação dos 
monchiquenses. É um momento 
importante, uma questão crucial 

“Não vejo neste momento que haja 
condições para avançar com essa decisão”

Cristóvão Norte, a propósito dos feldspatos:

Ana Mestre

(Continuação da página seguinte)
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a que vou dedicar toda a minha 
atenção.

Relativamente a matérias de 
delicadeza como esta, entendo que 
os deputados do Algarve devem 
todos, independentemente das 
posições políticas que assumam 
e das orientações partidárias, 
ter, em primeira linha, a preocu-
pação de defender os interesses 
dos seus eleitores. Ainda mais 
quando se tratam de questões 
importantes para esta comunidade 
e que podem, a médio e a longo 
prazo, ter um efeito muito signi-
ficativo e substancial nas opções 
estratégicas ao desenvolvimento 
desta terra. Desse modo, tenho 
um compromisso no sentido de 
dar a devida notoriedade a esta 
questão e de a debater, para que o 
Governo reflita, pondere, examine 
detalhadamente todas as vertentes 
do problema, de modo a assumir 
a posição que melhor salvaguarde 
o interesse público. Até que me 
demostrem o contrário, a posição 
que melhor salvaguarda o interes-
se público, com os dados de que 
sou titular, é aquela que não aceita 
a prospeção e exploração de felds-
patos, na medida em que isso tem 
impacto de natureza ambiental que 
pode por em causa o modelo de 
desenvolvimento de Monchique 
e, sobretudo, faz perigar valores 
ambientais que devem ser pon-
derados nesta equação, para que 
possamos ter um desenvolvimento 
sustentável.

Não basta ter uma visão estrei-
ta e curta e assumir, em face da 
crise, uma vertigem de investi-
mento, quando esse investimento 
daqui a 20 ou 30 anos cai por terra 
e já não tem capacidade de se pro-
longar. E, ao fim de contas, depois 
de todo esse processo pouco resta 
para a terra e fica principalmente 
o ónus do seu património per-
manecer num estado muito mais 
degradado e sem recuperação 
possível. Ou se estuda detalhada-
mente os custos de benefícios, ou 
então, em relação a esta matéria, 
não vejo neste momento que haja 
condições para avançar com essa 
decisão. Elas são muito relevantes 
para estas comunidades. Têm 
que ser estudadas em critérios 
rigorosos, de exigência e de clare-
za. E, para haver esses critérios 
rigo-rosos, obrigatoriamente têm 
que haver estudos preliminares 
em que se pesem todos os custos e 
benefícios, de modo a que - quem 
tem obrigação de tomar decisões, 
possa tomá-las da forma mais 
objetiva, transparente e credível, 
- que suscite confiança junto das 
comunidades e que, acima de tudo, 
seja a decisão que melhor observe 
a prossecução do interesse público 
e que melhor garanta uma visão 

sustentada de equilíbrio da vertente 
económica, social e ambiental, a fim 
de fortalecer o quadro de desenvol-
vimento destas comunidades.

JM - Especificamente, que 
critérios são esses?

CN - Saber que emprego cria, 
que volume de negócios pode gerar, 
o prazo de durabilidade desse inves-
timento e saber de outra forma quais 
são os riscos ambientais envolvidos. 
E esses riscos passam não só pela 
destruição da paisagem, mas tam-
bém por efeitos colaterais, como pós 
que podem inquinar massas de água 
ou outras vicissitudes que possam 
ter implicações no pilar ambiental e 
que prejudiquem a sustentabilidade 
ecológica de culturas que têm grande 
expressão em Monchique. Portanto, 
devem ser conjugados todos estes 
fatores para avaliar em que medida 
é que, tomando esta decisão, não se 
geram externalidades negativas.

JM - O deputado é um media-
dor entre o eleitor e a Assembleia. 
Para além deste, que outros papéis 
desempenha um deputado?

CN - Eu exerço as funções de 
deputado como tendo essa capaci-
dade de mediar e de ser o eco da 
voz dos algarvios na Assembleia da 
República. Acho que esse plano é 
bastante fundamental, porque obriga 
a um estreitamento de relações entre 
o eleitor e o eleitorado. É apenas 
com  conhecimento profundo da rea-
lidade regional que se pode assegu-
rar uma relação credível, que suscite 
confiança por parte do eleitorado, na 
Assembleia da República.

Depois, há outros aspetos que 
são essenciais que é o acompanha-
mento do Governo, quer no plano 
regional, quer no plano nacional, 
nos quais os deputados exercem 
potências de fiscalização e avali-
am o seu desempenho ao longo 
da legislatura. Para além disso, os 
deputados estão umbilicalmente 
ligados à democracia parlamentar, 
que se prende nomeadamente com 
a produção de legislação sobre as 
mais diversas matérias. Em todo este 
quadro exige-se uma relação estrei-

ta, que cumpre enfatizar, entre o 
eleitor e o eleito, pois só através 
do conhecimento detalhado de 
questões pertinentes à sua região 
é que se pode fiscalizar a ação do 
Governo e, consequentemente, 
se pode apresentar propostas 
que melhorem a qualidade de 
vida das populações e assegurar 
a representação dos interesses 
dos algarvios na Assembleia da 
República.

Há um mecanismo que per-
mite aos deputados - quando 
entendam, fazendo uso das prer-
rogativas que lhe são concedidas 
pelo regimento da Assembleia da 
República - formular questões e 
apresentar requerimentos. Tudo 
isso para fiscalizar a ação do 
Governo de modo a saber qual 
o quadro de iniciativas em que 
se vincula e qual a orientação 
política que define.

JM - Enquanto membro 
presente na Assembleia da 
República, como é que vê toda 
esta conjuntura atual por que 
estamos a passar?

CN - Vejo com os mesmos 
olhos que a grande maioria dos 
portugueses a vê. Com dificul-
dade, num quadro de exigên-
cia.

Mas devo relembrar que 
este programa de ajustamento 
foi celebrado pelo anterior Go-
verno por força de um quadro 
extremamente delicado de fi-
nanciamento da economia. E, 
no momento, desenhava-se o 
incumprimento do Estado com 
as suas principais obrigações. 
Desde logo, com os salários dos 
funcionários públicos que, como 
o anterior ministro das finanças 
teve oportunidade de salientar, 
se encontravam em risco, caso 
Portugal não encontrasse meios 
de financiamento que assegu-
rassem o respetivo pagamento. 
Portanto, foi-nos apresentado, 
há seis meses atrás, uma situa-
ção extremamente delicada que 
desembocou na realização de 
eleições e na alteração política 

que tivemos oportunidade de tes-
temunhar a 5 de junho.

Este programa é de 36 meses. 
Sabemos que exige muito sacrifí-
cio e que em alguns aspetos obriga 
a que o Estado dê o exemplo, 
no sentido de cortar as suas ex-
crescências e de diminuir as suas 
gorduras. Temos de exigir que o 
Estado dê o exemplo da modéstia, 
da adequação e do respeito pelos 
sacríficos que estão a ser pedidos 
aos portugueses.

O caminho que estávamos a 
percorrer sustentava-se cada vez 
mais no endividamento e, nessas 
circunstâncias, a margem estava 
completamente esgotada. Não 
se apresentava outra alternativa 
credível que não fosse celebrar o 
memorando da troika, de modo 
a garantir o financiamento da 
economia e a tentar aliviar alguns 
dos aspetos mais perniciosos que 
se apresentavam a Portugal numa 
conjuntura tão desfigurada. Agora, 
o importante é que o Estado seja 
mais regrado, modesto e racional 
nos gastos, para que não tenhamos 
de penalizar mais ainda os portu-
gueses para conseguir assegurar o 
objetivo, quer do défice orçamen-
tal, quer do cumprimento da dívida 
pública a que estamos sujeitos. 
Temos de continuar com estoi-
cismo a cumprir estas obrigações 
a que estamos vinculados. Tentar, 
porventura, se a possibilidade se 
apresentar, e renegociar algumas 
condições. Mas só podemos re-
negociá-las se dermos nota de que 
somos credíveis, que cumprimos 
escrupulosamente as obrigações 
a que estamos vinculados, e que 
reganhamos credibilidade no 
plano externo para ver ou rever 
algumas das cláusulas mais pe-
nalizadoras que, neste momento, 
assolam o País.

O Estado deve gastar menos 
e melhor. Os portugueses têm 
obrigatoriamente de fazer um 
sacrifício. Mas eles têm sentido, 
porque asseguram o financia-
mento da economia, pois a longo 
prazo caminhamos para um beco 
severo. Nós não poderíamos mais, 
como até aqui, continuar a gastar 
mais 10% do que aquilo que pro-
duzíamos. Isso é insustentável. 
Qualquer pessoa na sua casa, na 
economia familiar, sabe bem todos 
os anos gastar 10% mais do que 
aquilo que se produz. Mas essa é 
a receita inevitável para o desastre 
e para uma crise financeira. Agora 
temos de gastar menos, para con-
seguir pagar aquilo que consumi-

mos a mais. Isso exige redobrado 
esforço, mas pode abrir uma nova 
página de esperança e confiança, 
pode resgatar Portugal da situação 
dramática que se encontra e pode 
recriar a confiança dos mercados, 
reforçando a posição de Portugal 
na Europa e no mundo.

JM - É membro da Comissão 
de Agricultura e Mar. Referiu o 
facto da questão da produção e 
gastarmos mais do que podemos. 
A solução passa por voltarmos a 
produzir como produzíamos e 
deixarmos os incentivos à não 
produção como uma medida do 
passado?

CN - Claro! O governo já deu 
o exemplo disso neste Orçamento 
de Estado, desde logo, em relação 
ao regime de IVA proposto. Na 
reestruturação do IVA, no sentido 
de assegurar o cumprimento do 
memorando da troika, o Governo 
decidiu escolher alguns cabazes de 
compras essenciais, produtos que 
em regra são produtos agrícolas, 
produtos da pesca e produtos que 
favorecem o reforço da capaci-
dade produtiva nacional. Essa 
escolha visa combater o défice 
da nossa balança comercial, ga-
rantindo assim a sustentabilidade 
do nosso tecido económico no 
setor primário.

Deve retomar-se o setor 
primário como um vértice estrutu-
rante do nosso modelo económico-
-social. Sabemos bem que foram 
feitos vultuosos investimentos no 
domínio do regadio para assegurar 
maior produtividade e diversifi-
cação das culturas alentejanas, 
designadamente na região do 
alqueva.

O Governo está fortemente 
empenhado em ressuscitar esta 
área, que tem sido tão menospre-
zada ao longo dos últimos 30 anos 
e em retomar produções que sejam 
competitivas a nível internacio-
nal. Numa primeira linha, podem 
abastecer o mercado interno, mas 
também, podem favorecer as 
exportações, que são uma eco-
nomia mais interdependente para 
qualquer país conseguir coroar a 
sua estratégia de desenvolvimento 
económico de êxito.

Em relação à questão da agri-
cultura e pescas, já houve al-
guns sinais muito relevantes por 
parte deste Governo. Houve um 
tratamento especial a estas duas 
atividades, porque se entendeu 
que era preciso reconciliar Por-

“Deve emergir como (...) 
um sustentáculo do valor 
económico e social”

(Continuação da página seguinte)
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tugal com o setor primário, que 
tinha sido relegado para segundo 
plano ao longo das últimas dé-
cadas. A senhora ministra do 
ambiente, da agricultura, do mar 
e do ordenamento do território 
teve oportunidade de referir que 
esse aspeto é determinante na 
orientação política que processa. 
E o grupo parlamentar do PSD 
aguarda com expetativa iniciativas 
no domínio do banco de terras, no-
meadamente aquelas que se pren-
dem com o reforço do regadio, com 
a diversificação das estruturas, com 
mais atratividade da agricultura e 
da pesca, de forma a que as novas 
gerações consigam criar condições 
para que o setor primário seja mais 
atrativo, tenha maior rentabilidade, 
garanta perspetivas de oportuni-
dade e que venha a ser dinamizado, 
quer por força das medidas que 
sejam tomadas, quer pela força da 
consciência que os portugueses 
necessariamente devem ter. Estes 
setores são fundamentais para o 
robustecimento da economia e para 
que Portugal explore vantagens 
comparativas que tem em alguns 
desses segmentos. 

JM - E essas medidas passam 
pela oferta de formação, como 
forma de incentivar uma faixa 
etária mais jovem a desempe-
nhar essas profissões?

CN - Há aqui diversos planos. 
Desde logo um que se prende 
com a rentabilidade. Se esses 
setores não forem rentáveis, se 
não renumerarem de forma justa 
e equitativa a quem oferece o seu 
trabalho, obviamente eles não 
serão atrativos.

A agricultura tem perdido 
importância, não apenas por causa 
da questão das quotas, mas tam-
bém porque o setor deixou de ser 
atrativo para os jovens. E o tecido 
económico ressentiu-se, porque 
não foram interiorizados novos 
modelos de gestão, não houve 
um apetrechamento dos recursos 
humanos que labutam nessa área 
e acabou por se perder capacidade 
produtiva, canais de distribuição 
e comerciais que eram relevantes 
para que o setor pudesse refor-
çar a sua posição no panorama 
económico nacional.

Importa sublinhar, pedagogi-
camente, que estes setores podem 
oferecer rentabilidade e reconciliar 
Portugal com a economia marítima e 
agrícola. É um processo que demora 
algum tempo, mas tem de ser incul-
cado no espírito dos portugueses 
que estes setores são absolutamente 
decisivos. Depois obviamente 
que têm de ser tomadas medidas 
de largo alcance político para 
rever alguns dos aspetos mais 
perniciosos para a agricultura. 

Desde já digo, por exemplo, que o 
Governo aprovou uma plataforma 
que agrega o plano da produção 
agrícola às grandes superfícies 
comerciais, porque bem sabemos 
há um grande esmagamento dos 
preços e é preciso rever o quadro 
de regra para assegurar melhores 
mecanismos de regulação e, para 
a montante, oferecer as condições 
de rentabilidade aos produtores. Se 
assim não o fizermos, com certeza 
que o setor não será mais atrativo, 
não cativará mais populações para 
se dedicarem e, sobretudo, perder-
-se-ão terras que podem criar 
valor acrescentado e que podem 
ser muito benéficas no plano de 
ressurgimento económico dessa 
atividade.

JM - Defende a reorga-
nização do mapa administra-
tivo do País, nomeadamente a 
agregação de freguesias. Em 
Monchique, já se viu que não se 
aplica. Mas que critérios é que 
estão na base dessa agregação? 

CN - De notar que se trata 
de um compromisso que está 
previsto no memorando da troika. 
Portanto, estamos vinculados a ele 
e temos de o cumprir. Mas, ainda 
que não estivéssemos vinculados 
a ele, eu sou favorável à reforma 
da adminis-tração local.

Há aspetos da reforma que 
são bastante consensuais, nomea-
damente aqueles que se prendem 
com as empresas municipais. 
Houve uma proliferação e muitas 
delas não estão orientadas para a 
prossecução do interesse público, 
não apenas por razões de natureza 
económica-financeira e transpa-
rência de credibilidades nos custos 

que oneram o erário público, mas 
também porque entendo que lar-
gas matérias em que há empresas 
municipais, se pode assegurar o 
mesmo nível de cumprimento dos 
objetos sociais dessas empresas 
pelas câmaras municipais sem que 
haja mais custos para as estas.

O aspeto que tem causado 
mais controvérsia prende-se com 
a reforma do mapa territorial das 
freguesias. Aí faço algumas distin-
ções. As freguesias rurais, em regra, 
devem subsistir como entidades 
autónomas, porque embora admita 
que haja casos que tal se possa 
não verificar, se houver serviços 
públicos em alternativa que sejam 
relevantes no domínio daquela 
comunidade, o que se sucede é 
que a junta de freguesia pode ser 
um elemento tão estruturante como 
alguns defendem. Agora freguesias 
rurais, em regra, sou favorável a 
que se mantenham, mas tem que 
se medir a importância da junta 
de freguesia para cada uma das 
comunidades. Acho que as fregue-
sias rurais estão mais desprovidas 
e desabonadas de instituições de 
natureza pública, como centros de 
saúde, escolas, ou outros vestígios 
do Estado, e devido a isso, devem 
ser beneficiadas em homenagem 
ao princípio de salvaguarda de 
coesão territorial e de igualdade 
de oportunidades em todo o ter-
ritório português. Já as urbanas não 
padecem do mesmo efeito que as 
rurais. Portanto, dir-lhe-ia que as 
urbanas, sede de concelho, devem 
ser agregadas e os critérios, que 
devem estar na génese da proposta 
a apresentar na Assembleia da 
República, devem ter em conta a 
importância da freguesia no plano 
dessa comunidade. Avaliar-se 
em que medida é que subsistem 
alternativas públicas que ofereçam 
um grau de serviços públicos 
que possa ser um sucedâneo da 
freguesia e, a partir desse quadro 
de aspetos, deve avançar-se para 
uma reforma.

JM - Olhando para o mapa 
europeu, nomeadamente à 
questão do futuro da Europa, 
como vê esta situação?

CN - É uma situação extrema-
mente delicada. Importa situar 
Portugal nessa questão e assinalar 
que, embora nós estejamos vin-
culados ao memorando da troika, 
o seu cumprimento, por si só é 
condição necessária, mas não é 
condição suficiente para assegu-
rar que resgatemos o país desta 
situação dramática que atravessa, 
obrigando-nos a um conjunto de 
sacrifícios tão severos.

Espero, por isso, que no con-
serto europeu consigam conjugar 
diversas vontades. E a vontade 
primeira é que o euro deve preva-

(Continuação da página anterior)

Natural de Faro, Cristóvão 
Duarte Nunes Guerreiro Norte 
diz que é monchiquense pelas 
suas gerações “ancestrais”. 
Licenciado em Direito e em 
Economia, é na política, área 
que já vem do seu pai - que du-
rante vários anos foi deputado 
na Assembleia da República -, 
que mais se destaca. Com 35 
anos de idade, Cristóvão Norte 
pertence às Comissões dos 
Assuntos Europeus, de Agri-
cultura e Mar e do Ambiente, 
Ordenamento do Território e 
Poder Local.

O deputado do PSD, eleito 
pelo círculo eleitoral de Faro, 
fo i  um dos  pr incipais  im-
pulsionadores do curso de 
Medicina na Universidade do 
Algarve.

Nota
Biográfica

lecer. Seria trágico, quer para os 
países menos desenvolvidos, quer 
para os países mais desenvolvidos, 
se o euro definhasse, porque a 
sua saída determina que a con-
versão da moeda para o escudo 
vá prejudicar em grande medida 
a poupança dos portugueses e nos 
vá empurrar para uma situação de 
maior dificuldade do que aquela 
que nos encontramos agora.

Espero que no quadro eu-
ropeu haja solidariedade, vontade 
política e também que as opiniões 
públicas de cada um dos países, 
principalmente aqueles que têm 

maior fôlego económico e maior 
influência para por cobro a esta 
situação, tenham a capacidade 
de perspetivar esta matéria numa 
visão consequente de longo prazo, 
para que a Europa consiga superar 
esta crise e se cons-truam mecanis-
mos que garantam a subsistência 
económico-financeira da Europa, 
afastando, assim, esta desconfiança 
que têm suscitado nos mercados e 
que põem em causa a credibilidade 
da Europa e o esforço comum que 
deve existir na União Europeia, de 
forma a materializar iniciativas e 
estancar a crise financeira.r 
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“Não vejo neste momento que haja 
condições para avançar com essa 
decisão”

Cristóvão Norte, a propósito dos feldspatos:

  páginas  5

De raízes mon-
chiquenses e com 
herança política, 
Cristóvão Norte, dep-
utado do PSD eleito 
pelo círculo eleitoral 
de Faro, defende um 
desenvolvimento 
de uma economia 
sustentável, onde 
os critérios 
ambientais e 
identitários são 
fundamentais.
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A574

  Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Bimestral

  Âmbito: Saúde e Educação

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 4,69 x 6,72 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39459883 01-11-2011
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A575

Cx   Tiragem: 85000

  País: Portugal

  Period.: Trimestral

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 13,20 x 4,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39630527 01-10-2011

Página 575


