


Revista de Imprensa

18-07-2011 

1. (PT) - Correio da Manhã, 18/07/2011, Estado demora a saldar dívidas 1

2. (PT) - Diário de Notícias, 18/07/2011, "Abanar a sociedade para obter respostas positivas" 2

3. (PT) - Público, 18/07/2011, Fomos a Alte chamar as rapinas da noite mas não as ouvimos 3

4. (PT) - Público Online, 18/07/2011, Da Guerra e da Paz - Perspectivas Contemporâneas 6

5. (PT) - Público Online, 18/07/2011, Procurar as rapinas da noite é uma alternativa à praia 7

6. (PT) - Barlavento.pt, 17/07/2011, Comitiva de Cabo Verde visita a Universidade do Algarve 9

7. (PT) - Correio da Manhã - Algarve, 17/07/2011, Duas semanas para debater guerra e paz 10

8. (PT) - Jornal de Notícias, 17/07/2011, Vagas especiais vão ser revistas no próximo ano 11

9. RTP 1 - Bom Dia Portugal - Fim-de-Semana, 16/07/2011, Vagas no Ensino Superior Público 12

10. (PT) - CNotícias Online, 16/07/2011, Ensino Superior: Mais 82 vagas disponíveis no novo ano letivo 13

11. (PT) - Correio da Manhã - Ensino Superior, 16/07/2011, 5747 vagas nocturnas 15

12. (PT) - Correio da Manhã - Ensino Superior, 16/07/2011, Cursos espalhados por 50 localidades 24

13. (PT) - Correio da Manhã - Ensino Superior, 16/07/2011, Economia abre 1226 vagas 27

14. (PT) - Correio da Manhã - Ensino Superior, 16/07/2011, Educação Básica com 1246 lugares 29

15. (PT) - Correio da Manhã - Ensino Superior, 16/07/2011, Oferta no Superior aumenta mas pouco 30

16. (PT) - Correio da Manhã - Ensino Superior, 16/07/2011, Universidades aplicam propinas máximas de

999EUR

36

17. (PT) - Correio da Manhã - Ensino Superior, 16/07/2011, Vagas crescem 133 por cento 37

18. (PT) - DiáriOnline Algarve Online, 16/07/2011, Tavira: Curso de verão debate a guerra e a paz durante

duas semanas

41

19. (PT) - Jornal de Notícias, 16/07/2011, Mais vagas para Medicina em Aveiro e no Algarve 43

20. (PT) - Observatório do Algarve.com, 16/07/2011, Tavira: Especialistas em guerra e paz em curso de

verão da UAlg no Quartel da Atalaia

45

21. (PT) - Primeira Página.pt, 16/07/2011, 54 mil vagas no Ensino Superior 46

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A6
#A6
#A7
#A7
#A9
#A9
#A10
#A10
#A11
#A11
#A12
#A12
#A13
#A13
#A15
#A15
#A24
#A24
#A27
#A27
#A29
#A29
#A30
#A30
#A36
#A36
#A36
#A37
#A37
#A41
#A41
#A41
#A43
#A43
#A45
#A45
#A45
#A46
#A46


22. (PT) - Público, 16/07/2011, Mais tempo para Português e Matemática recebe elogios 48

23. (PT) - Público, 16/07/2011, Um culto demasiado grande para apenas três dias 51

24. (PT) - Público - Público Porto, 16/07/2011, Um culto demasiado grande para apenas três dias 54

25. (PT) - Público Online, 16/07/2011, Concentração de Faro: um culto demasiado grande para três dias 57

26. (PT) - Público Online, 16/07/2011, Ministro espera que aumento exponencial de vagas no Ensino

Superior aconteça "em breve"

59

27. RTP 2 - Hoje, 15/07/2011, Vagas no Ensino Superior Público 61

28. RTP 1 - Telejornal, 15/07/2011, Vagas no Ensino Superior Público 62

29. Renascença - Notícias, 15/07/2011, Mais 82 vagas para o Ensino Superior 63

30. Antena 1 - Notícias, 15/07/2011, Mais 82 vagas para o Ensino Superior 64

31. Antena 1 - Entrevistas Manhã 1, 15/07/2011, Adriano Moreira fala do país e da crise 65

32. (PT) - Algarve Directo Online, 15/07/2011, 9.º Encontro de Arqueologia do Algarve em Silves 66

33. (PT) - Correio da Manhã, 15/07/2011, Fogo mata mulher em casa 67

34. (PT) - Correio da Manhã - Algarve, 15/07/2011, Incêndio urbano mata mulher 68

35. (PT) - Destak.pt, 15/07/2011, Mais 82 vagas no novo ano lectivo 69

36. (PT) - Diário de Notícias Online, 15/07/2011, Ministro da Educação espera que haja aumento exponencial

de vagas "dentro em breve"

71

37. (PT) - Diário IOL Online, 15/07/2011, Ensino Superior: mais 82 vagas 73

38. (PT) - Jornal de Notícias Online, 15/07/2011, 54 mil vagas no Ensino Superior 75

39. (PT) - Público Online, 15/07/2011, Ensino Superior: Mais 82 vagas no novo ano lectivo 77

40. (PT) - Rádio Sim.pt, 15/07/2011, Há mais 82 vagas nas universidades 79

41. (PT) - Renascença Online, 15/07/2011, Há mais 82 vagas nas universidades 81

42. (PT) - RFM Online, 15/07/2011, Há mais 82 vagas nas universidades 83

43. (PT) - TVI 24 Online, 15/07/2011, Ensino Superior: mais 82 vagas 85

44. (PT) - Barlavento.pt, 14/07/2011, Lusitanistas debatem o ensino das Humanidades na Universidade do

Algarve

87

#A48
#A48
#A51
#A51
#A54
#A54
#A57
#A57
#A59
#A59
#A59
#A61
#A61
#A62
#A62
#A63
#A63
#A64
#A64
#A65
#A65
#A66
#A66
#A67
#A67
#A68
#A68
#A69
#A69
#A71
#A71
#A71
#A73
#A73
#A75
#A75
#A77
#A77
#A79
#A79
#A81
#A81
#A83
#A83
#A85
#A85
#A87
#A87
#A87


45. (PT) - Público, 14/07/2011, Nove licenciados e uma missão: inventar futuro para Querença 89

46. (PT) - Público - Público Porto, 14/07/2011, Nove jovens inventam futuro para Querença 92

47. (PT) - Público Online, 14/07/2011, Nove licenciados e uma missão: inventar futuro para Querença 94

48. (PT) - Público Online, 14/07/2011, Nove licenciados e uma missão: inventar futuro para Querença 97

49. SIC - Jornal da Noite, 13/07/2011, Desafio colocado a 9 jovens licenciados: mudar uma aldeia inteira 99

50. SIC - Jornal da Noite, 13/07/2011, Desafio colocado a 9 jovens licenciados: mudar uma aldeia inteira 100

51. SIC Notícias - Edição da Tarde, 13/07/2011, Projecto contra a desertificação do interior do Algarve 101

52. SIC - Primeiro Jornal, 13/07/2011, Empreendedorismo no Algarve, na aldeia de Querença 102

53. SIC - Primeiro Jornal, 13/07/2011, Projecto contra a desertificação do interior do Algarve 103

54. Antena 1 - Antena Aberta, 13/07/2011, Realidade do sector das pescas em Portugal 104

55. (PT) - Algarve Notícias Online, 13/07/2011, Curso Livre "Da Guerra e da Paz - Perspectivas

Contemporâneas"

105

56. (PT) - Algarve Press Online, 13/07/2011, Lusitanistas debatem o ensino das Humanidades 106

57. (PT) - CiênciaPT.net, 13/07/2011, Lusitanistas debatem o ensino das Humanidades 107

58. (PT) - Diário de Notícias, 13/07/2011, Mar e temporal afundam ´Gago Coutinho´ 109

59. (PT) - Expresso Online, 13/07/2011, Algarve: célebre rochedo "Gago Coutinho" foi engolido pelo mar 110

60. (PT) - Jornal de Letras, Artes e Ideias, 13/07/2011, Congresso com 320 comunicações 113

61. (PT) - Jornal de Letras, Artes e Ideias, 13/07/2011, Vitalidade Lusitanista - Entrevista a Petar Petrov 114

62. (PT) - Jornal de Notícias, 13/07/2011, Mar engoliu rochedo famoso 115

63. (PT) - Algarve Notícias Online, 12/07/2011, Apresentação do projecto-piloto na aldeia de Querença 117

64. (PT) - Algarve Notícias Online, 12/07/2011, Faro acolheu MED Technopolis 118

65. (PT) - Algarve Primeiro Online, 12/07/2011, O rochedo mais célebre do Algarve desapareceu 119

66. (PT) - Destak.pt, 12/07/2011, Célebre rochedo "Gago Coutinho" foi engolido pelo mar 121

67. (PT) - Diário Digital Castelo Branco Online, 12/07/2011, Algarve: Célebre rochedo "Gago Coutinho" foi

engolido pelo mar| Di&aacute;rio Digital Castelo Branco

124

#A89
#A89
#A92
#A92
#A94
#A94
#A97
#A97
#A99
#A99
#A100
#A100
#A101
#A101
#A102
#A102
#A103
#A103
#A104
#A104
#A105
#A105
#A105
#A106
#A106
#A107
#A107
#A109
#A109
#A110
#A110
#A113
#A113
#A114
#A114
#A115
#A115
#A117
#A117
#A118
#A118
#A119
#A119
#A121
#A121
#A124
#A124
#A124


68. (PT) - Diário Digital Castelo Branco Online, 12/07/2011, Algarve: Célebre rochedo "Gago Coutinho" foi

engolido pelo mar| Di&aacute;rio Digital Castelo Branco

126

69. (PT) - Diário Digital Online, 12/07/2011, Célebre rochedo «Gago Coutinho» foi engolido pelo mar 128

70. (PT) - Diário Económico - Universidades, 12/07/2011, Cluster do Mar avança no Algarve 130

71. (PT) - DiáriOnline Algarve Online, 12/07/2011, Célebre rochedo "Gago Coutinho" foi engolido pelo mar 131

72. (PT) - DiáriOnline Algarve Online, 12/07/2011, Workshop Biotecnologia e o Mar - Soluções para

problemas do Séc. XXI a decorrer na UAlg

133

73. (PT) - Impresso Online, 12/07/2011, Célebre rochedo "Gago Coutinho" engolido pelo mar 134

74. (PT) - Jornal de Notícias - Classificados Tuti, 12/07/2011, Pós-graduação em Finanças e Fiscalidade 136

75. (PT) - Jornal de Notícias Online, 12/07/2011, Célebre rochedo "Gago Coutinho" engolido pelo mar 137

76. (PT) - Observatório do Algarve.com, 12/07/2011, Algarve: Rochedo na Praia dos Olhos de Água engolido

pelo mar

139

77. (PT) - Sol Online, 12/07/2011, Rochedo ´Gago Coutinho´ foi engolido pelo mar algarvio 141

78. (PT) - Universia.pt, 12/07/2011, 117 Universidades no Congresso da Associação Internacional de

Lusitanistas

143

79. (PT) - CiênciaPT.net, 11/07/2011, Apresentação do projecto-piloto na aldeia de Querença 144

80. (PT) - DiáriOnline Algarve Online, 11/07/2011, Ligar os Parques Tecnológicos às cidades, levar a

tecnologia às pessoas

145

81. (PT) - DiáriOnline Algarve Online, 11/07/2011, Projecto-piloto para a Aldeia de Querença 146

82. (PT) - Naturlink.pt, 11/07/2011, Bolsa de Pós-Doutoramento (m/f) (11-07-11) 147

83. (PT) - Planeta Algarve.net, 11/07/2011, Apresentação do projecto-piloto na aldeia de Querença 150

84. (PT) - Notícias Magazine, 10/07/2011, Punhos de campeã 152

85. (PT) - Barlavento, 07/07/2011, Associação Académica arruma as contas sem despedir funcionários 156

86. (PT) - Gazeta do Interior, 06/07/2011, IPCB é a quinta instituição mais eficiente a nível nacional 158

87. (PT) - Região Sul, 06/07/2011, Ciclo de Passeios Natureza assinalou 97.º aniversário do município de São

Brás de Alportel

159

88. (PT) - Algarve, 01/07/2011, Câmara de Faro adere ao projecto MED-Technopolis 160

#A126
#A126
#A126
#A128
#A128
#A130
#A130
#A131
#A131
#A133
#A133
#A133
#A134
#A134
#A136
#A136
#A137
#A137
#A139
#A139
#A139
#A141
#A141
#A143
#A143
#A143
#A144
#A144
#A145
#A145
#A145
#A146
#A146
#A147
#A147
#A150
#A150
#A152
#A152
#A156
#A156
#A158
#A158
#A159
#A159
#A159
#A160
#A160


89. (PT) - Algarve, 01/07/2011, Ciências empresariais é a área com mais alunos matriculados no Algarve 161

90. (PT) - Algarve, 01/07/2011, Congresso da AIL na UALG 168

91. (PT) - Algarve, 01/07/2011, Diz que disse 169

92. (PT) - Algarve Mais, 01/07/2011, Alcantarilha vibrou com os jovens estudantes 170

93. (PT) - Algarve Mais, 01/07/2011, Banda vai animar as noites da «Cidade de Música» 172

94. (PT) - Algarve Mais, 01/07/2011, Boa Esperança de Portimão entrega «Antoninhos d´Ouro» 175

95. (PT) - Algarve Mais, 01/07/2011, Contos de Cidália Bicho ganham Prémio Revelação 179

96. (PT) - Carteia, 01/07/2011, Universidade " desloca-se" para Loulé no Verão 184

97. (PT) - Jornal do Baixo Guadiana, 01/07/2011, Associação de Pais programa actividades 185

98. (PT) - Jornal do Baixo Guadiana, 01/07/2011, I Mostra de Teatro Escolar do Baixo Guadiana 186

99. (PT) - Jornal do Baixo Guadiana, 01/07/2011, Luz verde para a Associação Empresarial do território 187

100. (PT) - Jornal do Baixo Guadiana, 01/07/2011, TASA apresentou os 20 produtos concebidos 192

101. (PT) - Leme, 01/07/2011, Alunos da ESPAM na final do SUB14 193

102. (PT) - Solidariedade, 01/07/2011, Voiluntariado pela erradicação da pobreza 194

103. (PT) - Tecnologias do Ambiente, 01/07/2011, National Geographic Society distingue projecto português 197

104. (PT) - Voz de Loulé, 01/07/2011, Foto com histórias 198

105. (PT) - Jornal de Monchique, 30/06/2011, Mais debate sobre feldspatos 199

106. (PT) - Jornal do Algarve, 30/06/2011, S. Brás de Alportel e Alcoutim analisados ao pormenor 200

#A161
#A161
#A168
#A168
#A169
#A169
#A170
#A170
#A172
#A172
#A175
#A175
#A179
#A179
#A184
#A184
#A185
#A185
#A186
#A186
#A187
#A187
#A192
#A192
#A193
#A193
#A194
#A194
#A197
#A197
#A198
#A198
#A199
#A199
#A200
#A200


A1

  Tiragem: 160521

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 28

  Cores: Preto e Branco

  Área: 22,28 x 30,66 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36546743 18-07-2011

Página 1



A2

  Tiragem: 57850

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 16,50 x 33,23 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36551950 18-07-2011

Página 2



A3

  Tiragem: 51029

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 29,18 x 35,41 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 36545870 18-07-2011

a  Chega uma altura em que as 
férias, por muito que aguardadas, 
podem acabar por saturar, pela 
rotina instalada, por todas as 
manhãs e tardes se fazer as mesmas 
coisas, encher o saco da mesma 
forma, sair à mesma hora, fazer 
os mesmos caminhos, jantar nos 
mesmos locais, e até ver as mesmas 
pessoas. O que rapidamente pode 
tornar-se um tédio. Mas se falarmos 
na maior ave de rapina nocturna 
que se conhece, um devorador 
implacável, e que vive nas costas da 
praia? Isso não será aliciante?

O que será insatisfatório é que 
não se procurem alternativas, 
que se comecem a explorar os 
centros comerciais, a queimar o 
orçamento em compras (quantas 
vezes por impulso e inúteis), a 
fazer quilómetros intermináveis 
de carro, a aguardar em fi las de 
trânsito à torreira do Sol. E isto 
quando a oferta de alternativas no 
Algarve começa a ser maior e mais 
interessante, já não se limitando a 
barraquinhas de feirantes e mini-
festivais de folclore. 

Há uma fi leira cultural rica e 
actualizada à espera dos visitantes, 
a maior parte promovida pelos 
municípios. E também foram essas 
autarquias que se associaram para 
construir a maior auto-estrada 
natural do Algarve, selvagem, 
onde nunca será imposta uma 
portagem. Mas embora ilustre, 
é (quase) desconhecida. Eis-nos 
assim  na Via Algarviana, uma 
faixa serpenteante, por montes 
e vales, com 300 quilómetros de 
extensão, cruzando ribeiros, pelo 
Barrocal e pelas serras, Caldeirão e 
Monchique, de Alcoutim a Sagres. 

Por ali há biodiversidade, por ali 
há acidentes morfológicos, mas não 
urbanísticos, por ali há a fauna e a 

Carlos Filipe

Reportagem

Fomos a Alte 
chamar as 
rapinas da noite 
mas não as 
ouvimos
Um passeio nocturno pela Via 
Algarviana, a auto-estrada da 
natureza, pode ser uma alternativa 
estimulante à rotina de férias e mar 

assim que deixámos o perímetro 
urbano, subimos e descemos 
suaves encostas, começámos a 
sentir o ar da terra, expelindo a sua 
quentura, o suor das entranhas. 
Há cheiros de terra e vegetação, 
e à medida que os sentidos se vão 
apurando, aquela mesma terra 
começa a ter outros contornos, 
iluminada por uma lua cheia, 
a mais potente lanterna que 
poderíamos utilizar. Os nossos 
olhos já se habituaram. A luz 
artifi cial deixou de ser necessária.

Música para corujas
João Ministro já pertenceu 
à direcção da Almargem, é 

Especial Algarve O Barrocal é um lado tão rico quanto esquecido da região

PAULO RICCA

Percurso da Via Algarviana

10 km

Via Algarviana Rede Natura
2000
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Bufo-real fotografado em cativeiro, no Parque Natural do Douro Internacional

fl ora naturais, autóctones, não há 
as palmeiras da beira-mar. Por ali 
há vida, há sossego e muita paz de 
espírito.

Pela noite dentro
Guiado pela Almargem, associação 
ambientalista e gestora da Via 
Algarviana sediada em Loulé. O 
PÚBLICO meteu-se pelo Barrocal, 
juntamente com 50 caminhantes 
do Instituto de Solidariedade e 
Cooperação Universitária (da 
Universidade do Algarve), que tenta 
angariar fundos para uma acção de 
cooperação solidária — Nô Djunta 
Mon — em São Tomé e Príncipe. 
Foi de noite, pois, que um passeio 
diurno, nesta altura do ano, seria 
ali obra de insanidade e convite à 
insolação.

A Via Algarviana (VA) tem 14 
sectores e pode ser feita em 15 dias, 
com escalas em estabelecimentos 
hoteleiros preparados para o 
efeito, e abastecimento líquido e 
restauração ao longo de todas eles. 
Não fomos tão longe. No sector 7, 
entre Salir e Alte (percurso superior 
a 16 km), a Almargem atalhou 
caminho e seguiu de Benafi m, 
rumo a Alte, encurtando o percurso 
para 7km. Para principiantes, não 
convém abusar.

Os trilhos estão marcados, 
com sinais pintados em pedras 
e postes, com a subtileza e os 
cuidados de quem pretende não 
ferir o ambiente. Mas levar uma 
carta do percurso é medida tida 
como sensata.  Quem quiser pode 
avançar pela VA por conta e risco 
próprios. Desaconselha-se quem o 
queira fazer de dia, neste estio. Em 
outras alturas do ano, tudo bem, 
mas agora é mais avisado fazê-lo de 
madrugada, ou após o pôr do Sol. 
E mesmo assim é melhor contactar 
previamente a gestora do projecto, 
no endereço www.almargem.org.

Pelas 22h00 começou a 
caminhada, entre os muros do 
casario apertado de Benafi m, mas 
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Diário do Turista

O que fazer

Vão tirando fotos aos 
monumentos, ainda a manhã 
não está alta e o sol não pica. 
Só têm tempo para uma 
escapadela de três dias ao 
Algarve, e ficam-se pelo 
Sotavento. Ele, Agustin 
Blanc, informático, ela, Leici, 
empregada de hotelaria, 
deliciam-se com a luz algarvia. 
“Estamos no parque de 
campismo de Tavira, que me foi 
recomendado pela minha irmã. 
Sou de Huelva, e estou a gostar 
muito. É calmo, muito calmo, e 
sou apaixonado pela comida que 
se serve aqui”, diz Agustin.

Leici admite que não teve 
ainda tempo para conversar 
com a gente da terra, ali ou em 
qualquer outra parte do Algarve, 
que nunca tinha visitado. Ele já 
cá esteve. Mas a cubana admite 
que passou algumas horas a 
apreciar o modo de vida local. 
“Tenho observado, aqui e em 
outras localidades perto, que 
as casas dos centros históricos 

estão muito envelhecidas. 
Algumas a cair, e mesmo em 
Cuba isso não acontece. Há 
cuidado pela forma como as 

pessoas vivem. Agora, no resto, é 
tudo muito bom.” 

“Eu trabalho em Mérida e 
adoro a comida portuguesa, e 
as praias. Estou maravilhado e 
certamente que vou recomendar 
aos meus amigos e colegas de 
trabalho uma passagem pelo 
Algarve,  àqueles que não o 
conhecem. Tenho encontrado 
tudo muito limpo, as ruas, as 
praias, a água. Sinceramente, 
estou muito satisfeito, e só é pena 
que seja por tão pouco tempo.”

Leici volta atrás para frisar 
que avaliou o estado do casario 
segundo critérios muito próprios, 
bem seus, e por ser conhecedora 
de uma realidade também 
peculiar, a de Cuba. E fez notar 
que não queria ferir alguma 
susceptibilidade, mas que lhe 
parecera mesmo algo ruinoso 
o estado de algumas casas que 
lhe apareceram pela frente. 
Todavia, de uma maneira geral, 
diz-se encantada com o Algarve, 
mesmo que o conheça pouco. C.F.

PALESTRA
Da Guerra e da Paz
Um curso livre sobre o tema Da 
Guerra e da Paz — Perspectivas 
Contemporâneas, que versa 
sobre história, estudo de línguas, 
culturas e literaturas, comunicação, 
arte, cinema, saúde, psicologia, 
estratégia, geopolítica e defesa 
nacional. De hoje a 29, no Quartel 
da Atalaia. Uma organização 
do Regimento de Infantaria n.º 
1 de Tavira e da Universidade 
do Algarve. Informações: 
cursotavira2011@ualg.pt. 

PRAIA AZUL
Quinta do Lago
Uma praia em pleno Parque Natural 
da Ria Formosa, numa zona de 
grande equilíbrio ecológico e 
sensibilidade paisagística. É um 
local privilegiado para a observação 
de avifauna, podendo-se avistar 
de perto, entre outros, o pato-real, 
o galeirão e o camão. O acesso ao 
areal é feito através duma ponte em 
madeira, perfeitamente enquadrada 
no meio e que se eleva sobre os 

esteiros da ria. As dunas estão bem 
conservadas e mostram uma flora 
rica e aromática muito diversificada. 
Tem apoio de praia com instalações 
sanitárias restaurante/bar, 
vigilância, concessão de toldos e 
desportos náuticos motorizados. 
GPS: 37° 1’ 31.23” N  8° 1’ 31.46” O. 
Fonte: Fonte: Associação Bandeira 
Azul da Europa.

EXPOSIÇÃO
Arte de areia
Todos os anos, um grupo de 
escultores e especialistas de 
várias nacionalidades dá forma a 
mais de 35 mil toneladas de areia, 
ocupando uma área de cerca 15 
mil m2. Nesta edição do Fiesa – 
Festival Internacional de Escultura 
na Areia, o visitante vai encontrar 
animais representados de uma 
forma cómica, personificados 
em comportamentos humanos e 
também algumas homenagens 
a personagens de ficção. 
Diariamente, entre as 21h e as 
23h, há projecções vídeo sobre a 
construção da mostra. Em Pêra, 

concelho de Silves. Aberto todos 
os dias das 10h às 23h, até 14 de 
Setembro. Até às 20h, de 15 de 
Setembro até 15 de Outubro. €8 
(€4,50 para crianças dos 6 aos 12).

À MESA
O Gigi
Badaladíssimo restaurante 
de Bernardo Reino que, há quase 20 
anos, aportou à Quinta do Lago com 

os resultados conhecidos. Mesas 
cobertas de plástico e papelame, a 
carta de vinhos e do bar e a ementa 
lêem-se em ardósias, a música 
ambiente está de acordo com o 
lugar e não fere os tímpanos, 
o serviço é descontraído, 
bem disposto e atento. Na Av. 
André Jordan — Quinta do Lago. 
Aberto diariamente para almoços 
das 12h30 às 16h30. Tel.: 964045178.

À NOITE
T Clube
Um espaço elegante e de diversas 
vertentes: restaurante, bar, 
discoteca e esplanada. E neste 
Verão de 2011 com atracções extra: 
os restaurantes Confraria e Eleven 
aliaram-se ao T Clube para novas 
propostas gastronómicas no 
Restaurante e no Lounge Garden 
do T. As duas pistas de dança, já 
se sabe, são animadas com festas 
temáticas quase todos os dias. Na 
Buganvilla Plaza, Quinta do Lago.

Agustin, espanhol, 34 anos e Leici, cubana, 26 anos

agenda@publico.pt
lazer@publico.pt

ornitólogo, e dispôs-se a animar 
o passeio com uma tentativa de 
chamamento a alguns convidados-
surpresa. Do cimo do monte 
avista-se Faro, numa extensão 
territorial muito mais vasta do que 
se pensaria, as luzes do aeroporto, 
aviões em rota de descida, e 
corre um vento quente, de norte 
para sul, que afl ora levemente a 
vegetação rasteira do Barrocal. 

Notam-se algumas alfarrobeiras, 
oliveiras, fi gueiras, azinheiras, 
as riquezas da região, mais do 
passado e talvez do futuro.

De novo, o vento traz-nos 
os odores. Detemo-nos numa 
vereda, onde João Ministro faz 
um pequeno briefi ng. “Vou tentar 
fazer aqui algo que poderá não 
resultar, pois está algum vento, 
que empurra o som e não o 
propaga, mas mesmo assim vou 
tentar chamar com música — isto 
é, sons de ave — algumas aves de 
rapina nocturnas que aqui têm 
habitat.” São sete as espécies 
destas aves nocturnas, entre 
corujas e mochos, a maior de 
todas é o bufo-real (Bubo bubo), 
que pode medir até 70 cm de 
altura, mas 1,70 m de envergadura 
de asas. “É a maior de todas, um 
superpredador, também chamado 
mocho-real. Pode apanhar ratos, 
coelhos, raposas, ginetas, até 
águias. É uma ave muito secretiva, 
de grande território. Está no topo 
da cadeia alimentar, pelo que não 
tem predador”, diz João Ministro. 
É uma ave protegida legalmente, 
e em 2006 o instituto de 
Conservação da Natureza estimava 
que existissem em Portugal cerca 
de 500 casais.

Com o auxílio de um aparelho 
MP3 e uma coluna de som, 
Ministro pediu silêncio e fez emitir 
a música de chamamento, os sons 
de canto do bufo-real, um piar 

A zona de Sagres, em terra e no 
mar, vai atrair mais uma vez, 
este ano entre 30 de Setembro 
e 2 de Outubro, milhares de 
amantes da observação de 
aves, os birdwatchers. Realizado 
pela segunda vez, o Festival 
de Observação de Aves de 
Sagres visa contribuir para 
o desenvolvimento de uma 
actividade que apresenta uma 
vertente turística com grande 
potencial de crescimento.

No festival de 2010, ano de 
estreia da iniciativa, foram 
identificadas, em apenas três 
dias, mais de 100 espécies, 
admitindo-se que aquele número 
seja ainda maior este ano, uma 
vez que “durante a migração 
outonal é comum a observação 
de mais de 190 espécies naquela 
zona”, lê-se no folheto de 
apresentação do acontecimento, 
cuja organização cabe à Câmara 
de Vila do Bispo, à associação 
Almargem e à SPEA (Sociedade 
Portuguesa para o Estudo das 
Aves), em colaboração com 
diversas outras entidades, como 
o Turismo de Portugal.

Entre as espécies observáveis 
naquela zona do concelho 
de Vila do Bispo contam-
se algumas preciosidades, 
nomeadamente a águia-imperial 
e de Bonelli, o abutre-preto, 
a cegonha-preta, o falcão-da-
rainha, a pardela-de-barrete, 
o falaropo-de-bico-fino, ou a 
tarambola-carambola.

De acordo com um estudo da 
Almargem relativo à prática de 
birdwatching, há 100 milhões de 
apaixonados por esta actividade 
em todo o mundo, ficando os 
Estados Unidos à cabeça, com 
quase metade dos praticantes. 
No Reino Unido, há um milhão 
de seguidores do voo das aves, 
sendo que em Portugal esse 
número não deverá ultrapassar 
os 5000. Cada turista passa, em 
média, sete dias nos territórios 
de observação, garantindo um 
encaixe financeiro nas regiões 
visitadas de aproximadamente 
mil euros por semana. O 
mesmo documento indica 
que o Algarve tem um grande 
potencial por explorar nesta 
área, já que dispõe de cinco 
zonas protegidas para aves 
— Costa Vicentina, serra de 
Monchique, serra do Caldeirão, 
Ria Formosa e Castro Marim —, 
embora as infra-estruturas de 
apoio à observação sejam ainda 
diminutas.

O programa do festival 
inclui saídas de campo para 
principiantes, passeios de 
barco, acções de monitorização 
com especialistas, palestras 
temáticas, cursos, jogos, 
tertúlias e actividades de 
educação ambiental.

Festival em Sagres
Observação de aves 
no final de Setembro

grave, ao nível da envergadura 
do bicho. Repetiu-o outras vezes, 
e depois os do mocho galego, 
bem mais pequenino. Também 
nada. Nada que estranhasse. “Isto 
não é uma ciência certa, fi zemos 
algum barulho pelo caminho, 
está vento, e o território do bufo 
é muito grande. Mas sabemos 
que os há por aqui, e por vezes 
quando menos esperamos, eles 
aproximam-se para ver o que se 
passa. Vocês podem experimentar 
isto, há CD à venda com cantos de 
todas as aves do mundo.”

Frustração? Um pouquinho, mas 
nada que detivesse a caminhada, 
sobre terra batida, agora sempre a 
descer, mesmo que Alte, já à vista, 
fi que também ela no alto. 

A surpresa
A ribeira homónima já corre 
ao lado, e desembocamos nas 
Fontes, local surpreendentemente 
aprazível, pela água, pelos 
relvados, pelo enquadramento e 
cuidados postos. Demorámos uma 
hora e 45 minutos. E sem stresses. 
Bom para as pernas, o coração, e 

o espírito. De súbito, um piar não 
passa despercebido. Um mocho 
galego, na certa, dissimulado 
no alto de uma árvore. Foi de 
gargalhada. E não mais piou, calou-
se ante tanta assistência, quando 
raramente alguém se dispõe a ouvir 
o seu canto.

Na estrada alcatroada de regresso 
a Banafi m, um raposinho, furtivo, 
é alcançado pelo foco luminoso do 
automóvel, atravessando-a, com 
relativa calma. Caminhava para as 
garras do bufo? O silêncio da rapina 
poderia querer dizer muita coisa…
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Plano do Governo

Medicamentos 
reutilizados para 
famílias pobres
a Porque o Estado comparticipa me-
dicamentos que acabam por fi car 
“guardados em casa até perderem a 
validade”, o Plano de Emergência So-
cial deverá contemplar a reutilização 
de fármacos a distribuir pelas famílias 
pobres. c Portugal, 7
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Da Guerra e da Paz - Perspectivas Contemporâneas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/07/2011

Meio: Público Online

URL: http://lazer.publico.pt/artigo.asp?id=289755

 

Um curso livre subordinado ao tema Da Guerra e da Paz - Perspectivas Contemporâneas. De 18 a 29

de Julho, no Quartel da Atalaia.

 

 As palestras versam sobre história, estudo de línguas, culturas e literaturas, comunicação, arte,

cinema, saúde, psicologia, estratégia, geopolítica e defesa nacional.

 

 LOCAL

 

 Tavira, Quartel da Atalaia -

 

 HORARIOS

 

 De 18-07-2011 a 29-07-2011

 

 Todos os dias

 

 OBSERVAÇÕES

 

 Uma organização do Regimento de Infantaria nº 1 de Tavira e da Universidade do Algarve. Infos:

cursotavira2011@ualg.pt.

 

 Se algum destes dados não estiver correcto, diga-nos.
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Procurar as rapinas da noite é uma alternativa à praia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/07/2011

Meio: Público Online

URL: http://www.publico.pt/Local/procurar-as-rapinas-da-noite-e-uma-alternativa-a-
praia_1503492

 

18.07.2011 - 10:50 Por Carlos Filipe

 

 Chega uma altura em que as férias, por muito que aguardadas, podem acabar por saturar, pela rotina

instalada, por todas as manhãs e tardes se fazer as mesmas coisas, encher o saco da mesma forma,

sair à mesma hora, fazer os mesmos caminhos, jantar nos mesmos locais, e até ver as mesmas

pessoas. O que rapidamente pode tornar-se um tédio. Mas se falarmos na maior ave de rapina

nocturna que se conhece, um devorador implacável, e que vive nas costas da praia? Isso não será

aliciante?

 

 Bufo-real fotografado em cativeiro, no Parque Natural do Douro Internacional

 

 O que será insatisfatório é que não se procurem alternativas, que se comecem a explorar os centros

comerciais, a queimar o orçamento em compras (quantas vezes por impulso e inúteis), a fazer

quilómetros intermináveis de carro, a aguardar em filas de trânsito à torreira do Sol. E isto quando a

oferta de alternativas no Algarve começa a ser maior e mais interessante, já não se limitando a

barraquinhas de feirantes e mini-festivais de folclore.

 

 Há uma fileira cultural rica e actualizada à espera dos visitantes, a maior parte promovida pelos

municípios. E também foram essas autarquias que se associaram para construir a maior auto-estrada

natural do Algarve, selvagem, onde nunca será imposta uma portagem. Mas embora ilustre, é (quase)

desconhecida. Eis-nos assim na Via Algarviana, uma faixa serpenteante, por montes e vales, com 300

quilómetros de extensão, cruzando ribeiros, pelo Barrocal e pelas serras, Caldeirão e Monchique, de

Alcoutim a Sagres.

 

 Por ali há biodiversidade, por ali há acidentes morfológicos, mas não urbanísticos, por ali há a fauna e

a flora naturais, autóctones, não há as palmeiras da beira-mar. Por ali há vida, há sossego e muita

paz de espírito.

 

 Pela noite dentro
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 Guiado pela Almargem, associação ambientalista e gestora da Via Algarviana sediada em Loulé. O

PÚBLICO meteu-se pelo Barrocal, juntamente com 50 caminhantes do Instituto de Solidariedade e

Cooperação Universitária (da Universidade do Algarve), que tenta angariar fundos para uma acção de

cooperação solidária - Nô Djunta Mon - em São Tomé e Príncipe. Foi de noite, pois, que um passeio

diurno, nesta altura do ano, seria ali obra de insanidade e convite à insolação.

 

 A Via Algarviana (VA) tem 14 sectores e pode ser feita em 15 dias, com escalas em estabelecimentos

hoteleiros preparados para o efeito, e abastecimento líquido e restauração ao longo de todas eles. Não

fomos tão longe. No sector 7, entre Salir e Alte (percurso superior a 16 km), a Almargem atalhou

caminho e seguiu de Benafim, rumo a Alte, encurtando o percurso para 7km. Para principiantes, não

convém abusar.

 

 Os trilhos estão marcados, com sinais pintados em pedras e postes, com a subtileza e os cuidados de

quem pretende não ferir o ambiente. Mas levar uma carta do percurso é medida tida como sensata.

Quem quiser pode avançar pela VA por conta e risco próprios. Desaconselha-se quem o queira fazer

de dia, neste estio. Em outras alturas do ano, tudo bem, mas agora é mais avisado fazê-lo de

madrugada, ou após o pôr do Sol. E mesmo assim é melhor contactar previamente a gestora do

projecto, no endereço www.almargem.org.

 

 Pelas 22h00 começou a caminhada, entre os muros do casario apertado de Benafim, mas assim que

deixámos o perímetro urbano, subimos e descemos suaves encostas, começámos a sentir o ar da

terra, expelindo a sua quentura, o suor das entranhas. Há cheiros de terra e vegetação, e à medida

que os sentidos se vão apurando, aquela mesma terra começa a ter outros contornos, iluminada por

uma lua cheia, a mais potente lanterna que poderíamos utilizar. Os nossos olhos já se habituaram. A

luz artificial deixou de ser necessária.

 

 Música para corujas

 

 João Ministro já pertenceu à direcção da Almargem, é ornitólogo, e dispôs-se a animar o passeio com

uma tentativa de chamamento a alguns convidados-surpresa. Do cimo do monte avista-se Faro, numa

extensão territorial muito mais vasta do que se pensaria, as luzes do aeroporto, aviões em rota de

descida, e corre um vento quente, de norte para sul, que aflora levemente a vegetação rasteira do

Barrocal.

 

 Notam-se algumas alfarrobeiras, oliveiras, figueiras, azinheiras, as riquezas da região, mais do

passado e talvez do futuro.
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Comitiva de Cabo Verde visita a Universidade do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/07/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=50442&tnid=6

 

O ministro do Ensino Superior, Ciência e Inovação de Cabo Verde, António Correia e Silva, e o reitor

da Universidade de Cabo Verde Paulino Lima Fortes visitam durante o dia de hoje a Universidade do

Algarve, para uma reunião de trabalho com o seu reitor João Guerreiro.

 

 A reunião destina-se a identificar linhas de cooperação futura entre as duas universidades.

 

 Às 22h00, a comitiva vai participar na inauguração da exposição "Anita no Quartel??, no Quartel da

Atalaia, em Tavira, que apresenta os trabalhos dos alunos finalistas da licenciatura e da pós-

graduação em Artes Visuais.

 

 15 de Julho de 2011 | 16:43
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   	Meio: RTP 1 - Bom Dia Portugal - Fim-de-Semana

 	Duração: 00:00:43

 	Hora de emissão: 08:09:00 
ID: 36534456

 
16/07/2011

Vagas no Ensino Superior Público

 

Este ano há apenas mais 82 vagas no Ensino Superior Público do que o ano passado. Os dados foram

revelados pelo Ministério da Educação e Ciência.
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Ensino Superior: Mais 82 vagas disponíveis no novo ano letivo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/07/2011

Meio: CNotícias Online

URL: http://www.cnoticias.net/?p=28755

 

Os cursos de Ensino Superior público, a nível de licenciatura, disponibilizam este ano apenas mais 82

vagas, num total de 54.068, segundo os dados do Ministério da Educação e Ciência (MEC), hoje

revelados.

 

 As vagas serão distribuídas por 1.181 cursos, dos quais 176 em regime pós-laboral e 10 no sistema

de ensino à distância.

 

 A primeira fase de candidatura ao Ensino Superior começa na quinta-feira e prolonga-se até 17 de

agosto.

 

 No ano letivo 2011-2012, as universidades oferecem 27.037 vagas em regime normal, 1.753 pós-

laboral e 30 de ensino à distância.

 

 Nos institutos politécnicos, abrem 20.974 vagas em regime normal, 3.994 em pós-laboral e 280 para

ensino à distância.

 

 As áreas que mais vagas oferecem são as de Ciências Sociais, Comércio e Direito (28 por cento),

Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção (23 pc) e Saúde e Serviço Social (15 pc).

 

 Segundo o MEC, 75 das novas vagas serão "financiadas pelas próprias instituições" de Ensino

Superior.

 

 Estão abrangidas por esta modalidade 10 vagas em Ciências Agrárias na Universidade dos Açores, 25

em Estatística Aplicada na Universidade do Minho, 20 vagas em Educação Artística no Instituto

Politécnico de Portalegre e outras tantas em Informação Turística no Instituto Politécnico de Viseu.

 

 A informação hoje divulgada pelo ministério dá ainda conta de 217 vagas de ingresso no curso de

Medicina para licenciados, "mais 133 por cento".

 

 O MEC aponta o início de funcionamento do curso de Medicina, "com abertura de vagas
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exclusivamente para licenciados através de concurso especial, na Universidade de Aveiro", com 40

vagas, "às quais acrescem 32 vagas do curso de Medicina da Universidade do Algarve", em moldes

idênticos.

 

 Pela primeira vez desde a adoção do sistema de candidaturas via Internet, em 2007, a candidatura é

apresentada "exclusivamente desta forma", no sítio da Direcção-Geral do Ensino Superior.

 

 No ano letivo transato, houve 53.986 vagas para os alunos candidatos ao Ensino Superior, mais

2.068 do que em 2009, nas instituições públicas.

 

 Publicado porem Jul 15 2011 em,,.
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Tavira: Curso de verão debate a guerra e a paz durante duas semanas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/07/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=118004

 

O jornalismo de guerra e a psicologia dos conflitos vão estar em debate a partir de segunda-feira no

curso de verão "Da Guerra e da Paz", promovido pela Universidade do Algarve e Regimento de

Infantaria n.º 1 de Tavira.

 

 O programa do curso livre, que se realiza no auditório da Biblioteca de Tavira até 29 de julho, engloba

quase vinte palestras proferidas por militares, historiadores, diplomatas e jornalistas, entre outros.

 

 Em comunicado, a Universidade do Algarve refere que o curso "Da Guerra e da Paz - Perspetivas

Contemporâneas" aborda a guerra "nas suas diversas manifestações e implicações", passando pela

estratégia, psicologia, arte e literatura.

 

 A relação entre os militares e os "media", o jornalismo de guerra, as táticas e estratégias de guerra,

assim como a psicologia da paz e dos conflitos são alguns dos temas abordados no curso durante as

próximas duas semanas.

 

 O curso, organizado pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve (UAlg)

e pelo Regimento de Infantaria, visa dar a conhecer aos alunos uma compreensão alargada da guerra

e manutenção da paz.

 

 O programa está dividido em dez manhãs de palestras e os valores das inscrições oscilam entre os

300 euros (que incluem o curso, estada de doze noites e pensão completa) e os 55 euros (que dão

direito apenas a uma semana de palestras).

 

 Os alunos da UAlg têm um desconto de 50 por cento sobre o preço da modalidade que escolherem

para assistir ao curso.

 

 Redacção / Lusa

 

 13:13 sábado, 16 julho 2011
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Tavira: Especialistas em guerra e paz em curso de verão da UAlg no Quartel da
Atalaia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/07/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=46509

 

16-07-2011 11:18:00

 

 O jornalismo de guerra e a psicologia dos conflitos vão estar em debate a partir de segunda-feira no

curso de verão "Da Guerra e da Paz", promovido pela Universidade do Algarve e Regimento de

Infantaria n.º 1 de Tavira.

 

 O programa do curso livre, que se realiza no auditório da Biblioteca de Tavira até 29 de julho, engloba

quase vinte palestras proferidas por militares, historiadores, diplomatas e jornalistas, entre outros.

 

 Em comunicado, a Universidade do Algarve refere que o curso "Da Guerra e da Paz - Perspetivas

Contemporâneas" aborda a guerra "nas suas diversas manifestações e implicações", passando pela

estratégia, psicologia, arte e literatura.

 

 A relação entre os militares e os "media", o jornalismo de guerra, as táticas e estratégias de guerra,

assim como a psicologia da paz e dos conflitos são alguns dos temas abordados no curso durante as

próximas duas semanas.

 

 O curso, organizado pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve (UAlg)

e pelo Regimento de Infantaria, visa dar a conhecer aos alunos uma compreensão alargada da guerra

e manutenção da paz.

 

 O programa está dividido em dez manhãs de palestras e os valores das inscrições oscilam entre os

300 euros (que incluem o curso, estada de doze noites e pensão completa) e os 55 euros (que dão

direito apenas a uma semana de palestras).

 

 Os alunos da UAlg têm um desconto de 50 por cento sobre o preço da modalidade que escolherem

para assistir ao curso.
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54 mil vagas no Ensino Superior
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/07/2011

Meio: Primeira Página.pt

URL: http://www.primeirapagina.pt/noticia.php?id_noticia=3576&categoria=28&seccao=10

 

O Governo divulgou esta sexta-feira a lista com o número de vagas abertas no Ensino Superior para o

ano lectivo de 2011/2012. O Ministro da Educação, Nuno Crato, disse esperar que o aumento

exponencial de vagas aconteça "em breve".

 

 Segundo uma nota divulgada pela Direcção -Geral do Ensino Superior, as instituições de Ensino

Superior público abrirão 54.068 vagas, distribuídas por um total de 1.181 cursos.

 

 O ministro da Educação, Nuno Crato, justificou, esta sexta-feira, que o incremento de apenas 82

vagas no ensino superior público para este ano traduzem "os números que foram dados pelas

universidades", esperando que um aumento exponencial aconteça "dentro em breve".

 

 Em declarações aos jornalistas no final da sessão de encerramento da apresentação dos resultados de

mais um ano de trabalho do "Projecto Fénix", pela Universidade Católica do Porto e pelo Agrupamento

de Escolas de Beiriz, no Porto, Nuno Crato respondeu que "são os números que foram dados pelas

universidades" e que o ministério os está a "respeitar".

 

 Questionado sobre o facto de o anterior ministro do Ensino Superior, Mariano Gago, ter antecipado

um aumento exponencial de vagas para este ano e isso não ter acontecido, o ministro da Educação foi

peremptório: "Não houve ainda um aumento exponencial mas esperamos que vá haver, dentro em

breve".

 

 "Uma das prioridades que nós temos é que muitos mais estudantes cheguem ao Ensino Superior e

que muitos mais concluam com sucesso toda a escolaridade básica e secundária", disse.

 

 Nuno Crato aponta o início de funcionamento do curso de Medicina, "com abertura de vagas

exclusivamente para licenciados através de concurso especial, na Universidade de Aveiro", com 40

vagas, "às quais acrescem 32 vagas do curso de Medicina da Universidade do Algarve", em moldes

idênticos.

 

 Questionado sobre estes dados sobre as vagas de medicina, Nuno Crato respondeu que "há vias
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diferentes agora de chegar" à medicina.

 

 "Há países onde a medicina é só uma pós-graduação. Em Portugal começa a ser isso também em

alguns cursos e portanto as coisas compensam-se", explicou.

 

 Mais vagas em Ciências Sociais, Comércio e Direito

 

 O ministério informa ainda que "no que se refere às áreas de formação, a área de Ciências Sociais,

Comércio e Direito é a que mais vagas oferece (28%), seguida da área de Engenharia, Indústrias

Transformadoras e Construção (23%) e da área de Saúde e Serviço Social (15%)".

 

 A Universidade do Porto é a instituição de ensino superior com o maior número de vagas disponíveis

(4160 vagas), seguida da Universidade de Lisboa (3920 vagas) e da Universidade Técnica de Lisboa

(3741).

 

 A 1ª fase de candidatura ao ensino superior inicia-se no próximo dia 21 de Julho e prolonga-se até

dia 17 de Agosto.

 

 Pela primeira vez desde a implementação do sistema online, em 2007, a candidatura terá que ser

apresentada exclusivamente desta forma, no sítio da Direcção-Geral do Ensino Superior na Internet.

 

 

Página 47



A48

  Tiragem: 51029

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 27,55 x 33,72 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 36528365 16-07-2011

Página 48



  Tiragem: 51029

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 3

  Cores: Cor

  Área: 26,80 x 30,97 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 36528365 16-07-2011

Página 49



  Tiragem: 51029

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 21,16 x 17,74 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 36528365 16-07-2011

Página 50



A51

  Tiragem: 51029

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 29,25 x 33,40 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 36531571 16-07-2011

Especial Algarve A primeira noite da cimeira europeia na concentração de Faro

a Os Iron Maiden fi zeram uma 
pequena paragem, anteontem, no 
recinto do Vale das Almas, em Faro, 
para darem o litro num concerto 
há muito prometido. Ficará para 
a história do grupo inglês de 
heavy metal como a 53.ª actuação 
das 65 previstas nesta digressão, 
que acabará em 6 de Agosto, em 
Londres. Para o Moto Clube de 
Faro, a comemorar 30 anos de 
concentrações, é mais uma medalha 
de mérito. Alguém aposta que para 
o ano ainda vai ser melhor? E que, 
como diz o presidente do clube, 
José Amaro (o “Salazar” de Faro), 
a grande reunião motard vai, num 
futuro próximo, durar uma semana?

Tudo isto já seria o sufi ciente 
para esta grande cimeira de motos  
se transformar num case study dos 
académicos das Gambelas, terra 
ali mesmo ao lado, onde se fi xou a 
Universidade do Algarve. Como é 
que um clube de motociclistas de 
uma cidade que só mexe no Verão, 
que se associaram em 1982, atingem 
uma dimensão tal que, em 30 anos, 
conseguem ser ponto de reunião 
de toda a Europa? Que juntam 1400 

Carlos Filipe

Reportagem

Um culto 
demasiado 
grande para 
apenas três dias
Motos, cerveja, música e amizade 
são forças poderosas. Já alguém 
fez disto um caso de estudo?

Os Iron Maiden, a veterana banda 
rock, dedicou os encores ao amigo 
que já morreu Manú da Silva, 
membro do Moto Clube de Faro, 
que organiza a concentração há 
30 anos. Todos os anos, há sempre 
quem se estreie nesta cimeira

FOTOS: VASCO CELIO

voluntários, dezenas de médicos e 
enfermeiros, bombeiros, estrelas 
universais do rock. Motos, cerveja, 
música e amizade – separadas 
ninguém lhes liga; associadas são 
muito poderosas.

Cabedal e bordados
Na Aldeia do Meco, Sesimbra, os 
engarrafamentos atrasam o público 
do Super Bock Super Rock. Com 
a barriga encostada ao balcão, 
alguém se lembrou disso, no Vale 
das Almas. “Hoje em Lisboa há a 
festa dos betos”, diz Paixão, nome 
gravado nas costas, no colete de 
cabedal. “Tu é que pareces um 
beto, que foste aos bordados.” 
Motociclistas a falar de bordados. 
“Vinte e cinco euros, mas tá bonito, 
ou não?”

Na gigante secção de vendas, em 
torno da megapraça da música, 
há centenas de barraquinhas, 
de venda de acessórios, blusões, 
bolsas de cintura, capacetes, 
escapes, mas também piercings e 
tatuagens. E há os bordados, onde 
o motard deixa o colete e a máquina 
borda, em minutos, o que o seu 
manequim quiser. Na mesma zona 
de merchandising, as lojas tatoos 
têm câmara no interior para que 
no exterior se veja o que se passa. 
Menos a dor, porque isso é coisa 

feito algo complicado: “Pediram-
me o Eddie, e eu fi z.” O Eddie é a 
alienígena e terrífi ca mascote dos 
Iron Maiden, presente em todos os 
álbuns da banda e concertos.

Hells Angels, com privado
A Associação dos Motociclistas 
Cristãos de Portugal também tem 
uma banca. Ninguém atende, 
de momento, mas tem uma 
moto à venda. A British Branch 
(benefi cência) também incorpora 
motociclistas, e os Hells Angels, de 
Inglaterra, têm tenda com privado 
para membros. É a única cena VIP 
da concentração. Às 21h30 em 
ponto, os Iron Maiden iniciam a 

função. The Final Frontier arranca 
com estrondo. Ao longo de hora e 
mais, desfi aram êxitos, com grande 
vitalidade. O culto, afi nal, está forte 
no Vale das Almas, e demasiado 
grande para apenas três dias. Ion 
veio de Bratislava, Eslováquia. 
“Levo mais dias de estrada do que 
os que passo na concentração. Mas 
adoro isto. É pena que não seja 
mais tempo.” O bar suspenso por 
uma grua, que o eleva a 40 metros, 
volta a subir. O polvo assado expele 
o seu cheiro. Já vendeu mais polvo 
do que aqui? “Sabe, há outras festas 
grandes por aqui”, respondem. 
Quais? Onde? Quando? Sem 
resposta…   

que motociclista não sente. Sai 
Belén Sanchez, mão no ombro, 
sorridente. Era virgem a rapariga de 
Huelva. Quer dizer, fez as primeiras 
picadas – uma caveirazinha. O 
tatuador, também espanhol, como 
a maioria dos feirantes – o mercado 
em Espanha está muito mais 
desenvolvido –, diz que tem feito o 
habitual, mas pela manhã já tinha 
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Lugares (quase) mágicos

O que fazer

A caminho do Castelo de Tavira, 
galgando metros de desnível pela 
Calçada da Galeria, até atingir o 
ponto mais alto da cidade, basta 
olhar para o alto e procurar o que 
se assemelha a um depósito de 
água. É visível da Baixa da cidade, 
pelo que não há como o falhar. 

O que foi o depósito de água 
de Santa Maria tem agora outras 
funções. Tem um elevador 
acoplado para se aceder ao alto 
do seu interior, agora oco, e que ao 
centro, enquadrado por cercadura 
em madeira, tem disposta, 
na horizontal, uma grande 
parabólica, com a parte côncava 
virada para cima.

Clive, cidadão inglês, que 
explora o local, é o cicerone, 
e entre uma ou outra ironia, 
de índole sócio-económica 
actual, adverte para a escuridão 
momentânea que ali vai acorrer 
nos próximos minutos. É ele 
quem vai pôr em funcionamento a 
câmara obscura, um simples jogo 

óptico, mas que, para o seu tempo, 
era tão arrojado e avançado como 
só o engenho de Leonardo da 
Vinci soube dar ao mundo.

No exterior do topo do depósito 
encontra-se um espelho esférico 
que capta a imagem da cidade, 
em tempo real, e a 360 graus. Essa 

imagem é captada por uma lente, 
antiga de 112 anos e que a projecta, 
em cone, para a parabólica. O 
resultado é desarmante: 20 metros 
abaixo do espelho, na completa 
obscuridade, uma imagem 
límpida e clara mostra tudo da 
cidade. Sem ponta de electrónica. 
Parece magia. 

Clive orienta o espelho, 
refoca a lente e dá a volta em 
redor da cidade. “Tem dias 
que conseguimos ver parte do 
território espanhol. Conseguimos 
ver quase a 50km de distância; 
e agora ali – indica com um 
ponteiro –, uma das três pontes 
sobre o Gilão, que há 20 anos é 
provisoriamente definitiva.”

Segundo o PÚBLICO apurou 
junto da câmara municipal, há uma 
promessa de recuperação da parte 
superior degradada, sendo que 
há a garantia de que as bases de 
sustentação estão sólidas, segundo 
vistoria ainda recente. Entrada e 
visita a 3,5 euros por pessoa. C.F.

CONCERTO
Ivan Lins Albufeira
Romântico, sofisticado e ecléctico. 
São algumas das características 
apontadas a Ivan Lins, um dos 
mais conceituados “cantautores” 
brasileiros. Neste regresso a 
Portugal traz Íntimo, um disco que 
assinala as suas quatro décadas 
de carreira e que contou com as 
participações de Jane Monheit, 
Laura Fygi ou Alejandro Sanz. No 
Hotel Grande Real Santa Eulália, 
em Albufeira, às 22h00. Bilhetes a 
€25 (€65 com jantar).

CONCENTRAÇÃO
Faro Motard
Depois da passagem dos Iron 
Maiden pelo evento, cabe à 
Orquestra do Algarve abrir uma 
noite que promete momentos 
irreverentes com os espanhóis 
Los Inhumanos e muito rock 
à portuguesa com os Xutos & 
Pontapés, presença habitual e 
acarinhada pelos devotos de Faro. 
Antes, há Bike Show (a partir das 
14h), Concurso Tatuagem (17h), 
eleição Miss Faro 2011 (20h) e 
entrega dos Prémios Bike Show 
(21h30). No Vale das Almas, junto 
ao aeroporto (GPS: 37 01’28.00’’N, 7 
58’38.00’’W). Passe €45. Amanhã, 
a 30.ª Concentração Internacional 
de Motos – Faro 2011 sai à rua num 
megadesfile de duas rodas.

ASTRONOMIA
A olhar para o céu
O programa Ciência Viva no Verão 

2011 apresenta-se com múltiplas 
propostas um pouco por todo o 
país. Hoje, em Tavira, há sessão 
de observação astronómica 
nocturna à vista desarmada e com 
telescópio de objectos celestes. A 
acção repete-se amanhã e nos fins-
de-semana de 5 e 12 de Agosto e 2 
e 9 de Setembro. No observatório 
astronómico da cidade, para 
maiores de cinco anos. Não é 
necessário inscrição prévia.

PRAIA AZUL
Manta Rota
A zona balnear da Manta Rota, 
na freguesia de Vila Nova de 
Cacela, junto ao limite este do 
Parque Natural da Ria Formosa, 
é composta por vastas dunas 
e um extenso areal dourado. 
Recentemente, foi alvo de obras 
de melhoramentos, 
quer ao nível das 
infra-estruturas 
adjacentes, quer ao 
nível dos acessos, 
sendo considerada 
uma das melhores 
praias algarvias 
nas condições de 
acessibilidade a 
pessoas de mobilidade 
reduzida. GPS: 
37º09’48”N 07º31’20”O. 
Fonte: Associação Bandeira Azul da 
Europa.

À MESA
A Tasca do Zé
Depois de anos de segredo bem 

guardado no Rio Seco, lá para 
o meio da serra ao pé de Castro 
Marim, o Zé decidiu há meia 
dúzia de anos mudar-se para a 
EN 125, mesmo ao pé da saída da 
A22 junto a Altura/Alagoa. Desde 
então é um segredo mal guardado. 
Por isso, o melhor é marcar ou 
chegar cedo, porque aqui sabe-
se grelhar em condições os bons 
peixes da costa, além da carne 
ocasional, incluindo secretos de 
porco-preto dos verdadeiros. De 
terça a domingo, das 12h às 23h. 
Aceita cartões. Tel.: 281 957 240.

À NOITE
Fiéis a Manta
O Fiéis chegou à praia de Manta 
Rota, concelho de Vila Real de 
Santo António, com garantia de 
“tardes e noites de pura diversão”. 

Até ao fim de Agosto, há festas 
temáticas e DJ Sessions. 

Hoje, a partir das 23h, 
a proposta é para Be 

Fresh com DJ Nuno 
Dourado & Tiago 
Rafael. A entrada 

exige consumo 
mínimo obrigatório 
de €8, mas há lista 
aberta a inscrições 
no Facebook 

[http://www.
facebook.com/event.
php?eid=143998552341262] que 
garante desconto de €2.

Uma câmara obscura, segundo Da Vinci

agenda@publico.pt
lazer@publico.pt

Posto da GNR em Albufeira 
fecha às cinco da tarde

a O posto da GNR de Albufeira si-
tuado na Baixa tem um horário de 
função pública: a partir das cinco da 
tarde, está fechado. O habitual refor-
ço policial de Verão no Algarve, com 
especial incidência na zona balnear, 
vai ser anunciado na próxima quarta-
feira pelo ministro da Administração 
Interna, Miguel Macedo (PSD), em 
Albufeira – cidade que tem sido alvo 
de noticias, por causa dos assaltos a 
turistas estrangeiros. O presidente da 
câmara, Desidério Silva (PSD), espera 
que a “reorganização” que está pre-
vista não se fi que “apenas pela mu-
dança de patentes”. É que, na Baixa 
da cidade, na zona dos bares, a GNR 
dispõe de um posto de atendimento 
que tem um horário considerado in-
compatível com as necessidades.

A mudança na estrutura da GNR de 
Albufeira começa na segunda-feira, 
ao nível das chefi as. O posto deixa de 
ser comandado por um sargento para 
passar a ser gerido por um alferes ou 
tenente e sobe à categoria de subdes-
tacamento. E o responsável máximo 
do destacamento, que tinha a patente 
de capitão, passa a major.

“Espero que a reorganização da 
GNR, que me foi prometida pelo 
comandante–geral [Newton Perei-
ra], não se fi que só pela alteração 
das patentes”, sublinha o autarca, 
acrescentando: “Depois dos muitos 
pedidos de reforço que fi z, julgo que 
a situação vai mudar.”

Sobre os assuntos em agenda, o au-
tarca diz que “está ainda a ser prepa-

a Jogar à bola na área de banhos de 
praia, praticar alguns novos despor-
tos com vela tipo papagaio (kiting), 
seja no areal (land kiting), seja no 
mar (kite cross) são algumas das ac-
tividades proibidas pela legislação em 
vigor. Também a pesca lúdica ou a 
apanha de bivalves com intuito co-
mercial constam das interdições aos 
banhistas.

Os editais de praia são de afi xação 
obrigatória, mas raramente merecem 
a atenção dos banhistas. Este ano, ao 
abrigo do Programa da Bandeira Azul, 
são igualmente obrigatórias as fi chas 
técnicas das praias e informação a res-
peito da qualidade da água (se é boa 
ou não para banhos) e o resultado das 
últimas análises químicas.

Qualquer desporto com bola, neles 
se incluindo o popular jogo das raque-
tes, desde que praticado na zona de 
banhos, é igualmente proibido. As 
actividades de kiting (vela que pro-

rada” a visita ministerial. Em relação 
ao posto que fecha a porta ainda an-
tes de os concessionários recolherem 
as camas de praia, Desidério Silva, 
lacónico, afi rma: “Espero que essa 
situação, que já dura há muito tempo, 
também seja resolvida.” 

É neste posto, a cerca de 1,5 qui-
lómetros do destacamento, que se 
encontra, também, sediado o Núcleo 
de Investigação Criminal da Guarda e 
os serviços da APAV – Associação Por-
tuguesa de Apoio à Vitima. A adapta-
ção do posto da Guarda Fiscal para 
o atendimento ao turista ocorreu a 1 
de Agosto de 1999 e funcionou com 
horário alargado cerca de cinco anos. 

Através do programa Inovar, o Minis-
tério da Administração Interna, na al-
tura, conseguiu as verbas necessários 
para adaptar e remodelar o edifício e 
equipá-lo com mobiliário moderno, 
de cores pouco comuns nos quartéis 
e esquadras. Os guardas passaram a 
falar também inglês e faziam aten-
dimento à população até à 1h00. A 
partir de 2006, reduziram o horário 
para as 17h00, e mandaram instalar 
grades nas janelas para se protege-
rem a si próprios dos assaltantes. 
Idálio Revez

pulsiona o utilizador) no areal, sobre 
prancha com rodas, ou no mar estão 
também interditas. Sobre a utilização 
de papagaios de papel ou plástico o 
edital é omisso. Já a prática de bodybo-
ard, surf e windsurf, e a pesca lúdica 
com cana estão lá referenciadas.

O elenco de restrições é mais vasto, 
e refere, também, o impedimento de 
interferir com a vegetação existente, 
ou a prática de campismo nas praias, 
onde também não podem circular 
quaisquer veículos motorizados, 
exceptuando-se os de emergência e 
de serviços, de manutenção ou sa-
nitários. A navegação de recreio, a 
menos de 300 metros da linha de 
água, é interdita.

As autocaravanas estão impedidas 
de permanecer nos parques e zonas 
de estacionamento entre as 0h e as 
8h. As coimas para alguma destas in-
fracções variam entre os 25 e os 2500 
euros. C.F.

O ministro 
Miguel Macedo 
vai na próxima 
quarta a 
Albufeira, 
onde haverá 
mudanças 
na GNR

Jogos com bola, kiting 
e pesca lúdica proibidos
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Especial Algarve

Culto das 
motos é 
demasiado 
grande para 
durar apenas 
três dias 
c Local, 26/27
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Concentração de Faro: um culto demasiado grande para três dias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/07/2011

Meio: Público Online

URL: http://www.publico.pt/Local/concentracao-de-faro-um-culto-demasiado-grande-para-
tres-dias_1503251

 

16.07.2011 - 13:44 Por Carlos Filipe

 

 Os Iron Maiden fizeram uma pequena paragem, nesta quinta-feira, no recinto do Vale das Almas, em

Faro, para darem o litro num concerto há muito prometido. Ficará para a história do grupo inglês de

heavy metal como a 53.ª actuação das 65 previstas nesta digressão, que acabará em 6 de Agosto, em

Londres. Para o Moto Clube de Faro, a comemorar 30 anos de concentrações, é mais uma medalha de

mérito. Alguém aposta que para o ano ainda vai ser melhor? E que, como diz o presidente do clube,

José Amaro (o "Salazar" de Faro), a grande reunião motard vai, num futuro próximo, durar uma

semana?

 

 Os Iron Maiden eram cabeças de cartaz da concentração

 

 Tudo isto já seria o suficiente para esta grande cimeira de motos se transformar num case study dos

académicos das Gambelas, terra ali mesmo ao lado, onde se fixou a Universidade do Algarve. Como é

que um clube de motociclistas de uma cidade que só mexe no Verão, que se associaram em 1982,

atinge uma dimensão tal que, em 30 anos, consegue ser ponto de reunião de toda a Europa? Que

junta 1400 voluntários, dezenas de médicos e enfermeiros, bombeiros, estrelas universais do rock.

Motos, cerveja, música e amizade - separadas ninguém lhes liga; associadas são muito poderosas.

 

 Cabedal e bordados

 

 Na Aldeia do Meco, Sesimbra, os engarrafamentos atrasam o público do Super Bock Super Rock. Com

a barriga encostada ao balcão, alguém se lembrou disso, no Vale das Almas. "Hoje em Lisboa há a

festa dos betos", diz Paixão, nome gravado nas costas, no colete de cabedal. "Tu é que pareces um

beto, que foste aos bordados." Motociclistas a falar de bordados. "Vinte e cinco euros, mas tá bonito,

ou não?"

 

 Na gigante secção de vendas, em torno da megapraça da música, há centenas de barraquinhas, de

venda de acessórios, blusões, bolsas de cintura, capacetes, escapes, mas também piercings e

tatuagens. E há os bordados, onde o motard deixa o colete e a máquina borda, em minutos, o que o
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seu manequim quiser. Na mesma zona de merchandising, as lojas tatoos têm câmara no interior para

que no exterior se veja o que se passa. Menos a dor, porque isso é coisa que motociclista não sente.

Sai Belén Sanchez, mão no ombro, sorridente. Era virgem a rapariga de Huelva. Quer dizer, fez as

primeiras picadas - uma caveirazinha. O tatuador, também espanhol, como a maioria dos feirantes - o

mercado em Espanha está muito mais desenvolvido -, diz que tem feito o habitual, mas pela manhã já

tinha feito algo complicado: "Pediram-me o Eddie, e eu fiz." O Eddie é a alienígena e terrífica mascote

dos Iron Maiden, presente em todos os álbuns da banda e concertos.

 

 Hells Angels, com privado

 

 A Associação dos Motociclistas Cristãos de Portugal também tem uma banca. Ninguém atende, de

momento, mas tem uma moto à venda. A British Branch (beneficência) também incorpora

motociclistas, e os Hells Angels, de Inglaterra, têm tenda com privado para membros. É a única cena

VIP da concentração. Às 21h30 em ponto, os Iron Maiden iniciam a função. The Final Frontier arranca

com estrondo. Ao longo de hora e mais, desfiaram êxitos, com grande vitalidade. O culto, afinal, está

forte no Vale das Almas, e demasiado grande para apenas três dias. Ion veio de Bratislava,

Eslováquia. "Levo mais dias de estrada do que os que passo na concentração. Mas adoro isto. É pena

que não seja mais tempo." O bar suspenso por uma grua, que o eleva a 40 metros, volta a subir. O

polvo assado expele o seu cheiro. Já vendeu mais polvo do que aqui? "Sabe, há outras festas grandes

por aqui", respondem. Quais? Onde? Quando? Sem resposta...
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Ministro espera que aumento exponencial de vagas no Ensino Superior aconteça "em
breve"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/07/2011

Meio: Público Online

URL: http://www.publico.pt/Educa%C3%A7%C3%A3o/ministro-espera-que-aumento-
exponencial-de-vagas-no-ensino-superior-aconteca-em-breve_1503165

 

15.07.2011 - 20:04 Por Lusa

 

 O ministro da Educação, Nuno Crato, justificou hoje que o incremento de apenas 82 vagas no ensino

superior público para este ano traduzem "os números que foram dados pelas universidades",

esperando que um aumento exponencial aconteça "dentro em breve".

 

 Os cursos de Ensino Superior público, a nível de licenciatura, disponibilizam este ano apenas mais 82

vagas, num total de 54.068, segundo os dados do Ministério da Educação e Ciência (MEC), hoje

revelados.

 

 Em declarações aos jornalistas no final da sessão de encerramento da apresentação dos resultados de

mais um ano de trabalho do "Projecto Fénix", pela Universidade Católica do Porto e pelo Agrupamento

de Escolas de Beiriz, no Porto, Nuno Crato respondeu que "são os números que foram dados pelas

universidades" e que o ministério os está a "respeitar".

 

 Questionado sobre o facto de o anterior ministro do Ensino Superior, Mariano Gago, ter antecipado

um aumento exponencial de vagas para este ano e isso não ter acontecido, o ministro da Educação foi

peremptório: "Não houve ainda um aumento exponencial mas esperamos que vá haver, dentro em

breve".

 

 "Uma das prioridades que nós temos é que muitos mais estudantes cheguem ao Ensino Superior e

que muitos mais concluam com sucesso toda a escolaridade básica e secundária", disse.

 

 O MEC aponta o início de funcionamento do curso de Medicina, "com abertura de vagas

exclusivamente para licenciados através de concurso especial, na Universidade de Aveiro", com 40

vagas, "às quais acrescem 32 vagas do curso de Medicina da Universidade do Algarve", em moldes

idênticos.

 

 Questionado sobre estes dados sobre as vagas de medicina, Nuno Crato respondeu que "há vias
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diferentes agora de chegar" à medicina.

 

 "Há países onde a medicina é só uma pós-graduação. Em Portugal começa a ser isso também em

alguns cursos e portanto as coisas compensam-se", explicou.
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   	Meio: RTP 2 - Hoje

 	Duração: 00:00:41

 	Hora de emissão: 23:27:00 
ID: 36536007

 
15/07/2011

Vagas no Ensino Superior Público

 

Este ano há apenas mais 82 vagas no Ensino Superior Público do que o ano passado. Os dados foram

reveleados pelo Ministério da Educação e Ciência.
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   	Meio: RTP 1 - Telejornal

 	Duração: 00:00:44

 	Hora de emissão: 20:15:00 
ID: 36525306

 
15/07/2011

Vagas no Ensino Superior Público

 

Este ano há apenas mais 82 vagas no Ensino Superior Público do que o ano passado. Os dados foram

reveleados pelo Ministério da Educação e Ciência.
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   	Meio: Renascença - Notícias

 	Duração: 00:01:23

 	Hora de emissão: 20:05:00 
ID: 36542379

 
15/07/2011

Mais 82 vagas para o Ensino Superior

 

Mais 82 vagas vão estar disponíveis este ano, para acesso ao Ensino Superior.
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   	Meio: Antena 1 - Notícias

 	Duração: 00:02:19

 	Hora de emissão: 19:09:00 
ID: 36541506

 
15/07/2011

Mais 82 vagas para o Ensino Superior

 

Mais 82 vagas vão estar disponíveis para este ano, para acesso ao Ensino Superior. Declarações do

ministro, Nuno Crato, que anunciou também que a Área Projecto acaba, os alunos passam a ter mais

horas de Matemática e de Português. Comentários de Miguel Abreu da Sociedade Portuguesa de

Matemática.
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   	Meio: Antena 1 - Entrevistas Manhã 1

 	Duração: 00:36:08

 	Hora de emissão: 10:15:00 
ID: 36518084

 
15/07/2011

Adriano Moreira fala do país e da crise

 

Adriano Moreira, 88 anos, professor emérito da Universidade de Lisboa, doutorado em Direito, fez

parte da Delegação Portuguesa nos primórdios da Organização das Nações Unidas, foi governante,

tem dezenas de livros publicados, foi presidente do CDS e depois vice-presidente da Assembleia da

República. Diz que talvez os portugueses ainda não tenham percebido bem a verdadeira noção da

crise e que o Governo tem de facto muito para fazer.

 

 

Página 65



A66

9.º Encontro de Arqueologia do Algarve em Silves
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/07/2011

Meio: Algarve Directo Online

URL: http://www.algarvedirecto.net/det_noticias.php?cod_noticia=5981

 

A Câmara Municipal de Silves (CMS), através do seu Sector de Arqueologia, vai realizar de 20 a 22 de

outubro, na FISSUL, o 9.º Encontro de Arqueologia do Algarve.

 

 A ação, organizada conjuntamente com a Universidade do Algarve, o Instituto de Gestão do

Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR) e a Direção Regional de Cultura do Algarve (DRC

Alg), pretende divulgar os trabalhos arqueológicos de maior relevância ocorridos na região do Algarve

no biénio 2010/2011, promover o debate científico relativo a problemáticas relacionadas com a

atividade arqueológica no contexto geográfico do Algarve e sensibilizar para a importância da

promoção social da atividade arqueológica, preservação e valorização do património arqueológico.

 

 Pré-história, Proto-história, Romano, A Arqueologia e a Reabilitação Urbana, Medieval Islâmico e

Moderno, são as temáticas que compõem os sete painéis e a mesa redonda desta edição.

 

 As inscrições decorrem até dia 15 de outubro, e têm um custo associado de EUR 40 ou EUR 80 (sem

e com atas, respetivamente); e para estudantes de EUR 30 ou EUR 70, (sem e com atas,

respetivamente).

 

 Para mais informações os interessados deverão contactar o sector de Arqueologia da CMS, através do

telefone 282 444 100 ou por email arqueologia@cm-silves.pt

 

 2011-07-15

 

 Algarve Directo
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Mais 82 vagas no novo ano lectivo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/07/2011

Meio: Destak.pt

URL: http://www.destak.pt/artigo/101296-mais-82-vagas-no-novo-ano-lectivo

 

Ensino Superior

 

 15 | 07 | 2011   19.09H

 

 Os cursos de Ensino Superior público, a nível de licenciatura, disponibilizam este ano apenas mais 82

vagas, num total de 54.068, segundo os dados do Ministério da Educação e Ciência (MEC), hoje

revelados.

 

 As vagas serão distribuídas por 1.181 cursos, dos quais 176 em regime pós-laboral e 10 no sistema

de ensino a distância.

 

 A primeira fase de candidatura ao Ensino Superior começa na quinta-feira e prolonga-se até 17 de

agosto.

 

 No ano lectivo 2011-2012, as universidades oferecem 27.037 vagas em regime normal, 1.753 pós-

laboral e 30 de ensino a distância.

 

 Nos institutos politécnicos, abrem 20.974 vagas em regime normal, 3.994 em pós-laboral e 280 para

ensino à distância.

 

 As áreas que mais vagas oferecem são as de Ciências Sociais, Comércio e Direito (28 por cento),

Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção (23 pc) e Saúde e Serviço Social (15 pc).

 

 Segundo o MEC, 75 das novas vagas serão "financiadas pelas próprias instituições" de Ensino

Superior.

 

 Estão abrangidas por esta modalidade 10 vagas em Ciências Agrárias na Universidade dos Açores, 25

em Estatística Aplicada na Universidade do Minho, 20 vagas em Educação Artística no Instituto

Politécnico de Portalegre e outras tantas em Informação Turística no Instituto Politécnico de Viseu.
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 A informação hoje divulgada pelo ministério dá ainda conta de 217 vagas de ingresso no curso de

Medicina para licenciados, "mais 133 por cento".

 

 O MEC aponta o início de funcionamento do curso de Medicina, "com abertura de vagas

exclusivamente para licenciados através de concurso especial, na Universidade de Aveiro", com 40

vagas, "às quais acrescem 32 vagas do curso de Medicina da Universidade do Algarve", em moldes

idênticos.

 

 Pela primeira vez desde a adoção do sistema de candidaturas via Internet, em 2007, a candidatura é

apresentada "exclusivamente desta forma", no sítio da Direcção-Geral do Ensino Superior.

 

 No ano letivo transato, houve 53.986 vagas para os alunos candidatos ao Ensino Superior, mais

2.068 do que em 2009, nas instituições públicas.

 

Destak/Lusa |
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Ministro da Educação espera que haja aumento exponencial de vagas "dentro em
breve"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/07/2011

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=1910802

 

Nuno Crato

 

 por Lusa

 

 O ministro da Educação, Nuno Crato, justificou hoje, sexta-feira, que o incremento de apenas 82

vagas no ensino superior público para este ano traduzem "os números que foram dados pelas

universidades", esperando que um aumento exponencial aconteça "dentro em breve".

 

 Os cursos de Ensino Superior público, a nível de licenciatura, disponibilizam este ano apenas mais 82

vagas, num total de 54.068, segundo os dados do Ministério da Educação e Ciência (MEC), hoje

revelados.

 

 Em declarações aos jornalistas no final da sessão de encerramento da apresentação dos resultados de

mais um ano de trabalho do "Projecto Fénix", pela Universidade Católica do Porto e pelo Agrupamento

de Escolas de Beiriz, no Porto, Nuno Crato respondeu que "são os números que foram dados pelas

universidades" e que o ministério os está a "respeitar".

 

 Questionado sobre o facto de o anterior ministro do Ensino Superior, Mariano Gago, ter antecipado

um aumento exponencial de vagas para este ano e isso não ter acontecido, o ministro da Educação foi

perentório: "Não houve ainda um aumento exponencial mas esperamos que vá haver, dentro em

breve".

 

 "Uma das prioridades que nós temos é que muitos mais estudantes cheguem ao Ensino Superior e

que muitos mais concluam com sucesso toda a escolaridade básica e secundária", disse.

 

 O MEC aponta o início de funcionamento do curso de Medicina, "com abertura de vagas

exclusivamente para licenciados através de concurso especial, na Universidade de Aveiro", com 40

vagas, "às quais acrescem 32 vagas do curso de Medicina da Universidade do Algarve", em moldes

idênticos.
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Ensino Superior: mais 82 vagas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/07/2011

Meio: Diário IOL Online

URL: http://diario.iol.pt/sociedade/educacao-ensino-superior-vagas-cursos-universidade-
tvi24/1266903-4071.html

 

15-07-2011 - 19:48h

 

 Dados foram revelados pelo Ministério da Educação

 

 Os cursos de Ensino Superior público, a nível de licenciatura, disponibilizam este ano apenas mais 82

vagas, num total de 54.068, segundo os dados do Ministério da Educação e Ciência (MEC), esta sexta-

feira revelados, escreve a Lusa.

 

 As vagas serão distribuídas por 1.181 cursos, dos quais 176 em regime pós-laboral e 10 no sistema

de ensino a distância.

 

 A primeira fase de candidatura ao Ensino Superior começa na quinta-feira e prolonga-se até 17 de

Agosto.

 

 No ano lectivo 2011-2012, as universidades oferecem 27.037 vagas em regime normal, 1.753 pós-

laboral e 30 de ensino a distância.

 

 Nos institutos politécnicos, abrem 20.974 vagas em regime normal, 3.994 em pós-laboral e 280 para

ensino à distância.

 

 As áreas que mais vagas oferecem são as de Ciências Sociais, Comércio e Direito (28%), Engenharia,

Indústrias Transformadoras e Construção (23%) e Saúde e Serviço Social (15%).

 

 Segundo o MEC, 75 das novas vagas serão financiadas pelas próprias instituições de Ensino Superior.

 

 Estão abrangidas por esta modalidade 10 vagas em Ciências Agrárias na Universidade dos Açores, 25

em Estatística Aplicada na Universidade do Minho, 20 vagas em Educação Artística no Instituto

Politécnico de Portalegre e outras tantas em Informação Turística no Instituto Politécnico de Viseu.

 

 A informação hoje divulgada pelo ministério dá ainda conta de 217 vagas de ingresso no curso de
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Medicina para licenciados, mais 133%.

 

 O MEC aponta o início de funcionamento do curso de Medicina, com abertura de vagas

exclusivamente para licenciados através de concurso especial, na Universidade de Aveiro, com 40

vagas, às quais acrescem 32 vagas do curso de Medicina da Universidade do Algarve, em moldes

idênticos.

 

 Pela primeira vez desde a adopção do sistema de candidaturas via Internet, em 2007, a candidatura é

apresentada exclusivamente desta forma, no sítio da Direcção-Geral do Ensino Superior.

 

 No ano lectivo transacto, houve 53.986 vagas para os alunos candidatos ao Ensino Superior, mais

2.068 do que em 2009, nas instituições públicas.

 

 Números dados pelas Universidades

 

 O ministro da Educação, Nuno Crato, justificou, entretanto, que o incremento de apenas 82 vagas no

ensino superior público para este ano traduzem os números que foram dados pelas universidades,

esperando que um aumento exponencial aconteça dentro em breve.

 

 Em declarações aos jornalistas no final da sessão de encerramento da apresentação dos resultados de

mais um ano de trabalho do Projecto Fénix, pela Universidade Católica do Porto e pelo Agrupamento

de Escolas de Beiriz, no Porto, Nuno Crato respondeu que são os números que foram dados pelas

universidades e que o ministério os está a respeitar.

 

 Questionado sobre o facto de o anterior ministro do Ensino Superior, Mariano Gago, ter antecipado

um aumento exponencial de vagas para este ano e isso não ter acontecido, o ministro da Educação foi

perentório: Não houve ainda um aumento exponencial mas esperamos que vá haver, dentro em

breve.

 

 Uma das prioridades que nós temos é que muitos mais estudantes cheguem ao Ensino Superior e que

muitos mais concluam com sucesso toda a escolaridade básica e secundária, disse.

 

Por: Redacção / PP
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54 mil vagas no Ensino Superior
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/07/2011

Meio: Jornal de Notícias Online

URL: http://www.jn.pt/Common/print.aspx?content_id=1909778

 

O Governo divulgou esta sexta-feira a lista com o número de vagas abertas no Ensino Superior para o

ano lectivo de 2011/2012. O Ministro da Educação, Nuno Crato, disse esperar que o aumento

exponencial de vagas aconteça "em breve".

 

 Segundo uma nota divulgada pela Direcção -Geral do Ensino Superior, as instituições de Ensino

Superior público abrirão.

 

 O ministro da Educação, Nuno Crato, justificou, esta sexta-feira, que o incremento de apenas 82

vagas no ensino superior público para este ano traduzem "os números que foram dados pelas

universidades", esperando que um aumento exponencial aconteça "dentro em breve".

 

 Em declarações aos jornalistas no final da sessão de encerramento da apresentação dos resultados de

mais um ano de trabalho do "Projecto Fénix", pela Universidade Católica do Porto e pelo Agrupamento

de Escolas de Beiriz, no Porto, Nuno Crato respondeu que "são os números que foram dados pelas

universidades" e que o ministério os está a "respeitar".

 

 Questionado sobre o facto de o anterior ministro do Ensino Superior, Mariano Gago, ter antecipado

um aumento exponencial de vagas para este ano e isso não ter acontecido, o ministro da Educação foi

peremptório: "Não houve ainda um aumento exponencial mas esperamos que vá haver, dentro em

breve".

 

 "Uma das prioridades que nós temos é que muitos mais estudantes cheguem ao Ensino Superior e

que muitos mais concluam com sucesso toda a escolaridade básica e secundária", disse.

 

 Nuno Crato aponta o início de funcionamento do curso de Medicina, "com abertura de vagas

exclusivamente para licenciados através de concurso especial, na Universidade de Aveiro", com 40

vagas, "às quais acrescem 32 vagas do curso de Medicina da Universidade do Algarve", em moldes

idênticos.

 

 Questionado sobre estes dados sobre as vagas de medicina, Nuno Crato respondeu que "há vias
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diferentes agora de chegar" à medicina.

 

 "Há países onde a medicina é só uma pós-graduação. Em Portugal começa a ser isso também em

alguns cursos e portanto as coisas compensam-se", explicou.

 

 O ministério informa ainda que "no que se refere às áreas de formação, a área de Ciências Sociais,

Comércio e Direito é a que mais vagas oferece (28%), seguida da área de Engenharia, Indústrias

Transformadoras e Construção (23%) e da área de Saúde e Serviço Social (15%)".

 

 A Universidade do Porto é a instituição de ensino superior com(4160 vagas), seguida da Universidade

de Lisboa (3920 vagas) e da Universidade Técnica de Lisboa (3741).

 

 A 1ª fase de candidatura ao ensino superior inicia-se no próximo dia 21 de Julho e prolonga-se até

dia 17 de Agosto.

 

 Pela primeira vez desde a implementação do sistema online, em 2007, a candidatura terá que ser

apresentada exclusivamente desta forma,.

 

 publicado a 2011-07-15 às 19:00

 

 Para mais detalhes consulte:

 

 http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=1909778

 

 GRUPO CONTROLINVESTE

 

 Copyright © - Todos os direitos reservados
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Ensino Superior: Mais 82 vagas no novo ano lectivo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/07/2011

Meio: Público Online

URL: http://www.publico.pt/Educa%C3%A7%C3%A3o/ensino-superior-mais-82-vagas-no-
novo-ano-lectivo_1503160

 

15.07.2011 - 19:25 Por Lusa

 

 Os cursos de Ensino Superior público, a nível de licenciatura, disponibilizam este ano apenas mais 82

vagas, num total de 54.068, segundo os dados do Ministério da Educação e Ciência (MEC), revelados

esta sexta-feira.

 

 As vagas serão distribuídas por 1.181 cursos, dos quais 176 em regime pós-laboral e 10 no sistema

de ensino a distância.

 

 A primeira fase de candidatura ao Ensino Superior começa na quinta-feira e prolonga-se até 17 de

Agosto.

 

 No ano lectivo 2011-2012, as universidades oferecem 27.037 vagas em regime normal, 1.753 pós-

laboral e 30 de ensino a distância.

 

 Nos institutos politécnicos, abrem 20.974 vagas em regime normal, 3.994 em pós-laboral e 280 para

ensino à distância.

 

 As áreas que mais vagas oferecem são as de Ciências Sociais, Comércio e Direito (28 por cento),

Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção (23 pc) e Saúde e Serviço Social (15 pc).

 

 Segundo o MEC, 75 das novas vagas serão "financiadas pelas próprias instituições" de Ensino

Superior.

 

 Estão abrangidas por esta modalidade 10 vagas em Ciências Agrárias na Universidade dos Açores, 25

em Estatística Aplicada na Universidade do Minho, 20 vagas em Educação Artística no Instituto

Politécnico de Portalegre e outras tantas em Informação Turística no Instituto Politécnico de Viseu.

 

 A informação hoje divulgada pelo ministério dá ainda conta de 217 vagas de ingresso no curso de

Medicina para licenciados, "mais 133 por cento".
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 O MEC aponta o início de funcionamento do curso de Medicina, "com abertura de vagas

exclusivamente para licenciados através de concurso especial, na Universidade de Aveiro", com 40

vagas, "às quais acrescem 32 vagas do curso de Medicina da Universidade do Algarve", em moldes

idênticos.

 

 Pela primeira vez desde a adopção do sistema de candidaturas via Internet, em 2007, a candidatura é

apresentada "exclusivamente desta forma", no sítio da Direcção-Geral do Ensino Superior.

 

 No ano lectivo transacto, houve 53.986 vagas para os alunos candidatos ao Ensino Superior, mais

2.068 do que em 2009, nas instituições públicas.
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Há mais 82 vagas nas universidades
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/07/2011

Meio: Rádio Sim.pt

URL: http://radiosim.sapo.pt/informacao_detail.aspx?ContentId=164923&AreaId=92&pagina=
1&pagina=1

 

15-07-2011 19:25

 

 Este ano os alunos só poderão fazer a sua candidatura via internet, no site da Direcção-geral do

Ensino Superior. A primeira fase arranca já na próxima quinta-feira, dia 21 de Julho.

 

 Os cursos de Ensino Superior público, a nível de licenciatura, disponibilizam este ano apenas mais 82

vagas, num total de 54.068, segundo os dados do Ministério da Educação e Ciência (MEC), hoje

revelados.

 

 As vagas serão distribuídas por 1.181 cursos, dos quais 176 em regime pós-laboral e 10 no sistema

de ensino a distância.

 

 A primeira fase de candidatura ao Ensino Superior começa na quinta-feira e prolonga-se até 17 de

Agosto.

 

 No ano lectivo 2011-2012, as universidades oferecem 27.037 vagas em regime normal, 1.753 pós-

laboral e 30 de ensino a distância.

 

 Nos institutos politécnicos, abrem 20.974 vagas em regime normal, 3.994 em pós-laboral e 280 para

ensino à distância.

 

 As áreas que mais vagas oferecem são as de Ciências Sociais, Comércio e Direito (28%), Engenharia,

Indústrias Transformadoras e Construção (23%) e Saúde e Serviço Social (15%).

 

 Segundo o MEC, 75 das novas vagas serão "financiadas pelas próprias instituições" de Ensino

Superior.

 

 Estão abrangidas por esta modalidade 10 vagas em Ciências Agrárias na Universidade dos Açores, 25

em Estatística Aplicada na Universidade do Minho, 20 vagas em Educação Artística no Instituto

Politécnico de Portalegre e outras tantas em Informação Turística no Instituto Politécnico de Viseu.
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 A informação hoje divulgada pelo ministério dá ainda conta de 217 vagas de ingresso no curso de

Medicina para licenciados, "mais 133%".

 

 O MEC aponta o início de funcionamento do curso de Medicina, "com abertura de vagas

exclusivamente para licenciados através de concurso especial, na Universidade de Aveiro", com 40

vagas, "às quais acrescem 32 vagas do curso de Medicina da Universidade do Algarve", em moldes

idênticos.

 

 Pela primeira vez desde a adopção do sistema de candidaturas via Internet, em 2007, a candidatura é

apresentada "exclusivamente desta forma", no sítio da Direcção-Geral do Ensino Superior.

 

 No ano lectivo transacto, houve 53.986 vagas para os alunos candidatos ao Ensino Superior, mais

2.068 do que em 2009, nas instituições públicas.
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Há mais 82 vagas nas universidades
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/07/2011

Meio: Renascença Online

URL: http://rr.sapo.pt/printArticle.aspx?did=164923

 

15-07-2011 19:25

 

 Este ano os alunos só poderão fazer a sua candidatura via internet, no site da Direcção-geral do

Ensino Superior. A primeira fase arranca já na próxima quinta-feira, dia 21 de Julho.

 

 Os cursos de Ensino Superior público, a nível de licenciatura, disponibilizam este ano apenas mais 82

vagas, num total de 54.068, segundo os dados do Ministério da Educação e Ciência (MEC), hoje

revelados.

 

 As vagas serão distribuídas por 1.181 cursos, dos quais 176 em regime pós-laboral e 10 no sistema

de ensino a distância.

 

 A primeira fase de candidatura ao Ensino Superior começa na quinta-feira e prolonga-se até 17 de

Agosto.

 

 No ano lectivo 2011-2012, as universidades oferecem 27.037 vagas em regime normal, 1.753 pós-

laboral e 30 de ensino a distância.

 

 Nos institutos politécnicos, abrem 20.974 vagas em regime normal, 3.994 em pós-laboral e 280 para

ensino à distância.

 

 As áreas que mais vagas oferecem são as de Ciências Sociais, Comércio e Direito (28%), Engenharia,

Indústrias Transformadoras e Construção (23%) e Saúde e Serviço Social (15%).

 

 Segundo o MEC, 75 das novas vagas serão "financiadas pelas próprias instituições" de Ensino

Superior.

 

 Estão abrangidas por esta modalidade 10 vagas em Ciências Agrárias na Universidade dos Açores, 25

em Estatística Aplicada na Universidade do Minho, 20 vagas em Educação Artística no Instituto

Politécnico de Portalegre e outras tantas em Informação Turística no Instituto Politécnico de Viseu.
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 A informação hoje divulgada pelo ministério dá ainda conta de 217 vagas de ingresso no curso de

Medicina para licenciados, "mais 133%".

 

 O MEC aponta o início de funcionamento do curso de Medicina, "com abertura de vagas

exclusivamente para licenciados através de concurso especial, na Universidade de Aveiro", com 40

vagas, "às quais acrescem 32 vagas do curso de Medicina da Universidade do Algarve", em moldes

idênticos.

 

 Pela primeira vez desde a adopção do sistema de candidaturas via Internet, em 2007, a candidatura é

apresentada "exclusivamente desta forma", no sítio da Direcção-Geral do Ensino Superior.

 

 No ano lectivo transacto, houve 53.986 vagas para os alunos candidatos ao Ensino Superior, mais

2.068 do que em 2009, nas instituições públicas.
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Há mais 82 vagas nas universidades
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/07/2011

Meio: RFM Online

URL: http://rfm.sapo.pt/informacao_detalhe.aspx?fid=92&did=164923

 

15-07-2011 19:25

 

 Este ano os alunos só poderão fazer a sua candidatura via internet, no site da Direcção-geral do

Ensino Superior. A primeira fase arranca já na próxima quinta-feira, dia 21 de Julho.

 

 Os cursos de Ensino Superior público, a nível de licenciatura, disponibilizam este ano apenas mais 82

vagas, num total de 54.068, segundo os dados do Ministério da Educação e Ciência (MEC), hoje

revelados.

 

 As vagas serão distribuídas por 1.181 cursos, dos quais 176 em regime pós-laboral e 10 no sistema

de ensino a distância.

 

 A primeira fase de candidatura ao Ensino Superior começa na quinta-feira e prolonga-se até 17 de

Agosto.

 

 No ano lectivo 2011-2012, as universidades oferecem 27.037 vagas em regime normal, 1.753 pós-

laboral e 30 de ensino a distância.

 

 Nos institutos politécnicos, abrem 20.974 vagas em regime normal, 3.994 em pós-laboral e 280 para

ensino à distância.

 

 As áreas que mais vagas oferecem são as de Ciências Sociais, Comércio e Direito (28%), Engenharia,

Indústrias Transformadoras e Construção (23%) e Saúde e Serviço Social (15%).

 

 Segundo o MEC, 75 das novas vagas serão "financiadas pelas próprias instituições" de Ensino

Superior.

 

 Estão abrangidas por esta modalidade 10 vagas em Ciências Agrárias na Universidade dos Açores, 25

em Estatística Aplicada na Universidade do Minho, 20 vagas em Educação Artística no Instituto

Politécnico de Portalegre e outras tantas em Informação Turística no Instituto Politécnico de Viseu.
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 A informação hoje divulgada pelo ministério dá ainda conta de 217 vagas de ingresso no curso de

Medicina para licenciados, "mais 133%".

 

 O MEC aponta o início de funcionamento do curso de Medicina, "com abertura de vagas

exclusivamente para licenciados através de concurso especial, na Universidade de Aveiro", com 40

vagas, "às quais acrescem 32 vagas do curso de Medicina da Universidade do Algarve", em moldes

idênticos.

 

 Pela primeira vez desde a adopção do sistema de candidaturas via Internet, em 2007, a candidatura é

apresentada "exclusivamente desta forma", no sítio da Direcção-Geral do Ensino Superior.

 

 No ano lectivo transacto, houve 53.986 vagas para os alunos candidatos ao Ensino Superior, mais

2.068 do que em 2009, nas instituições públicas.

 

 

Página 84



A85

Ensino Superior: mais 82 vagas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/07/2011

Meio: TVI 24 Online

URL: http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/educacao-ensino-superior-vagas-cursos-universidade-
tvi24/1266903-4071.html

 

15-07-2011 - 19:48h

 

 Dados foram revelados pelo Ministério da Educação

 

 Os cursos de Ensino Superior público, a nível de licenciatura, disponibilizam este ano apenas mais 82

vagas, num total de 54.068, segundo os dados do Ministério da Educação e Ciência (MEC), esta sexta-

feira revelados, escreve a Lusa.

 

 As vagas serão distribuídas por 1.181 cursos, dos quais 176 em regime pós-laboral e 10 no sistema

de ensino a distância.

 

 A primeira fase de candidatura ao Ensino Superior começa na quinta-feira e prolonga-se até 17 de

Agosto.

 

 No ano lectivo 2011-2012, as universidades oferecem 27.037 vagas em regime normal, 1.753 pós-

laboral e 30 de ensino a distância.

 

 Nos institutos politécnicos, abrem 20.974 vagas em regime normal, 3.994 em pós-laboral e 280 para

ensino à distância.

 

 As áreas que mais vagas oferecem são as de Ciências Sociais, Comércio e Direito (28%), Engenharia,

Indústrias Transformadoras e Construção (23%) e Saúde e Serviço Social (15%).

 

 Segundo o MEC, 75 das novas vagas serão financiadas pelas próprias instituições de Ensino Superior.

 

 Estão abrangidas por esta modalidade 10 vagas em Ciências Agrárias na Universidade dos Açores, 25

em Estatística Aplicada na Universidade do Minho, 20 vagas em Educação Artística no Instituto

Politécnico de Portalegre e outras tantas em Informação Turística no Instituto Politécnico de Viseu.

 

 A informação hoje divulgada pelo ministério dá ainda conta de 217 vagas de ingresso no curso de
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Medicina para licenciados, mais 133%.

 

 O MEC aponta o início de funcionamento do curso de Medicina, com abertura de vagas

exclusivamente para licenciados através de concurso especial, na Universidade de Aveiro, com 40

vagas, às quais acrescem 32 vagas do curso de Medicina da Universidade do Algarve, em moldes

idênticos.

 

 Pela primeira vez desde a adopção do sistema de candidaturas via Internet, em 2007, a candidatura é

apresentada exclusivamente desta forma, no sítio da Direcção-Geral do Ensino Superior.

 

 No ano lectivo transacto, houve 53.986 vagas para os alunos candidatos ao Ensino Superior, mais

2.068 do que em 2009, nas instituições públicas.

 

 Números dados pelas Universidades

 

 O ministro da Educação, Nuno Crato, justificou, entretanto, que o incremento de apenas 82 vagas no

ensino superior público para este ano traduzem os números que foram dados pelas universidades,

esperando que um aumento exponencial aconteça dentro em breve.

 

 Em declarações aos jornalistas no final da sessão de encerramento da apresentação dos resultados de

mais um ano de trabalho do Projecto Fénix, pela Universidade Católica do Porto e pelo Agrupamento

de Escolas de Beiriz, no Porto, Nuno Crato respondeu que são os números que foram dados pelas

universidades e que o ministério os está a respeitar.

 

 Questionado sobre o facto de o anterior ministro do Ensino Superior, Mariano Gago, ter antecipado

um aumento exponencial de vagas para este ano e isso não ter acontecido, o ministro da Educação foi

perentório: Não houve ainda um aumento exponencial mas esperamos que vá haver, dentro em

breve.

 

 Uma das prioridades que nós temos é que muitos mais estudantes cheguem ao Ensino Superior e que

muitos mais concluam com sucesso toda a escolaridade básica e secundária, disse.

 

Por: Redacção / PP
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Lusitanistas debatem o ensino das Humanidades na Universidade do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/07/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=50377

 

A décima edição do Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas (AIL) decorre de 18 a 23 de

julho, na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve.

 

 Está prevista a participação de mais de 350 investigadores, provenientes de cerca de uma centena de

Universidades, com um total de 325 comunicações.

 

 Para Petar Petrov, coordenador executivo do congresso, "a importância deste evento tem a ver com

internacionalização: num mundo globalizado, como o nosso, as Universidades devem estar abertas

para novos desafios e experiências, apostarem numa maior visibilidade do trabalho dos seus docentes

e investigadores??.

 

 Questionado sobre o que poderão esperar os participantes, Petar Petrov realça a "oportunidade de

conhecer pessoalmente colegas de vários quadrantes geográficos e se inteirarem da produção

científica e de metodologias de investigação desenvolvidas em instituições estrangeiras??.

 

 A troca de experiências relativamente ao ensino das Humanidades, também foi realçada pelo

coordenador executivo, bem como os problemas associados ? mudança de paradigmas nas

Universidades na era pós-moderna.

 

 "O convívio trará outras vantagens, como estabelecimento de projetos de investigação que envolvam

várias instituições; programas comuns a nível de pós-graduações, como 2º e 3º ciclos, tipo Erasmus

Mundus e Programas de Doutoramento.

 

 Sobre os pontos altos do Congresso, além da apresentação das comunicações, todas avaliadas

previamente, o que garante um elevado nível de cientificidade, Petar Petrov realça ainda as

conferências de abertura e de encerramento, a cargo de reitor da Universidade de Cabo Verde e da

professora Anna Klobucka, respetivamente.

 

 Chama ainda a atenção para a mesa redonda com os escritores Ana Paula Tavares (Angola), Márcio

Souza (Brasil), Germano Almeida (Cabo Verde), Lídia Jorge e Nuno Júdice (Portugal) e Carlos Quiroga
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(Galiza).

 

 Destaca também a mesa redonda sobre as Relações Literárias e Culturais Luso-Afro-Brasileiras, com

participação dos professores e investigadores Gilberto Mendonça Teles e Benjamin Abdala Júnior

(Brasil), Francisco Noa (Moçambique), Fernando Cristóvão e Arnaldo Saraiva (Portugal).

 

 Outro ponto a salientar no programa é a apresentação de livros de poesia, de narrativa e de ensaio,

revistas especializadas e projetos de investigação.

 

 Este congresso, cuja Comissão de Honra é presidida pelo Presidente da República, chega ?

Universidade do Algarve depois de já ter passado por universidades tais como Poitiers, Leeds,

Coimbra, Hamburgo, Oxford, Rio de Janeiro, Brown, Santiago de Compostela e Madeira.

 

 Do vasto programa destes cinco dias de congresso, fazem parte comunicações sobre Literatura

Portuguesa, Literatura Brasileira e Literatura Africana de Língua Portuguesa.

 

 Quinze comunicações sobre o Prémio Nobel da Literatura José Saramago, integram também este

encontro.

 

 A Linguística estará igualmente em destaque, assim como sessões dedicadas ao Teatro, ao Cinema, ?

Música, ? Comunicação Social e ? s relações entre a Arte e a Sociedade.

 

 14 de Julho de 2011 | 08:52
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Algarve Projecto inédito de combate ao despovoamento no interior já arrancou

Querença tinha 788 residentes em 2001. Agora tem 759, segundo o Censos 2011Nove licenciados 
e uma missão: 
inventar futuro 
para Querença
Grupo de fi nalistas escolhido pela 
universidade chegou ontem à aldeia 
que precisa de sangue novo. Ali vão 
viver e trabalhar, com direito a salário

a No alto de uma colina nasce uma 
“luz de esperança” para inverter a 
tendência para o despovoamento do 
interior do Algarve. Um grupo de nove 
fi nalistas universitários seleccionados 
pela Universidade do Algarve apresen-
tou-se ontem na aldeia de Querença, 
concelho de Loulé. Aqui vão viver e 
trabalhar nos próximos nove meses, 
cada um com a sua missão. O objecti-
vo global é dar nova vida a uma terra 
que está a defi nhar.

 “Falta aqui gente”, diz Marlene 
Martins, licenciada em Gestão de Em-
presas e uma das escolhidas. Marlene, 
22 anos, é a mais jovem da equipa de 
nove elementos. Esperava encontrar 
mais pessoas no largo da igreja. “Estou 
habituada à confusão, ao barulho” de 
Almancil (Loulé), onde vive e onde mi-
lhares de turistas se cruzam. Ontem, 
deu o primeiro passo em direcção ao 
Algarve dos contrastes, que só desco-
bre quem entra no coração da serra 
do Caldeirão. 

À chegada a Querença, Marlene 
deparou-se com “um lugar tranqui-
lo”, que puxou pelas memórias de 
infância. “Passava férias no Alentejo, 
Almodôvar, terra dos meus pais, e ali 
também era tudo muito calminho.” O 
sino da igreja anuncia as 13h, quebra o 
silêncio e abafa o canto da cigarra. O 
calor aperta, os aldeões juntam-se no 
café da D. Rosa, a olhar os forasteiros. 
Chega uma equipa de reportagem da 
SIC para um “directo”, as atenções, 
por momentos, viram-se para o carro 
de exteriores da televisão. “O facto de 
estarmos num sítio isolado não nos li-
mita, dá-nos mais responsabilidade”, 
diz o vice-reitor da Universidade do 
Algarve, Sérgio Jesus, no discurso de 
apresentação do projecto. 

É a primeira vez que esta instituição 
universitário põe “à prova” os conhe-
cimentos dos alunos, num projecto 
que pretende contrariar a tendência 
para o despovoamento no interior. 
“Os desafi os são grandes”, reconhece 

António Covas, coordenador científi co 
do projecto. Francisco Ferro, 27 anos, 
licenciou-se em Filosofi a e em Enge-
nharia Agronómica. Vem de Évora, 
prepara-se para recuperar hortas dos 
vales verdes da fonte da Benémola. “É 
preciso é ter abertura de espírito para 
ir de encontra às novas realidades”, 
diz, destacando a singularidade deste 
território rural, encaixado entre o bar-
rocal e a serra do Caldeirão. “Vamos 
trabalhar em equipa”, sublinha. 

Queridos desconhecidos
Nenhum dos elementos se conhecia 
até há dois dias. Fizeram uma espécie 
de “visita de estudo” à aldeia, para 
se ambientarem um dia antes de en-

Idálio Revez

Sines

Faro

Querença
(Loulé)

Setúbal

Entre o barrocal
e a serra

Portimão

Beja

frentarem aqueles que os vão acom-
panhar, a partir de Setembro. Daqui 
por um mês, o grupo regressará – com 
a excepção de um deles, que é natural 
de Querença – para escolherem a casa 
onde vão viver durante o tempo de 
duração do projecto. 

No fi nal, António Covas prevê o 
surgimento de iniciativas que levem 
alguns destes estudantes a desenvol-
verem a sua própria empresa na al-
deia. É essa, também, a expectativa 
da Câmara de Loulé e da Fundação 
Manuel Viegas Guerreiro que, em con-
junto com a Universidade do Algarve, 
apresentaram uma candidatura ao Ins-
tituto de Emprego e Formação Profi s-
sional, para dar corpo a esta ideia, que 

envolve diferentes áreas científi cas. 
O fi nanciamento, na ordem dos 150 
mil euros, ainda não está totalmente 
garantido. João Ministro, o gestor local 
da iniciativa, observa: “Falta uma em-
presa privada que se queira associar a 
este projecto inovador”. 

Luís Caracinha, 22 anos, licenciado 
em Design e Comunicação, acha que 
pode “ajudar a dar a volta” à forma 
como esta aldeia perto da serra se po-
derá ligar à “aldeia global” e aos milha-
res de consumidores que procuram 
produtos ecológicos. A colega, San-
dra Fernandes, que se licenciou em 
Restauração e Catering e está a fazer 
um mestrado em Marketing, já pen-
sa em comercializar “tartes de frutos 

silvestres” e valorizar o património 
gastronómico. 

A visita do padre
O padre Carlos Matos juntou-se aos 
jovens à hora do almoço e deixou uma 
sugestão: “Não se esqueçam dos pra-
tos típicos”. Um dos mais conhecidos 
é o guisado de galo velho. A visita à 
igreja fi cou agendada para uma pró-
xima oportunidade. 

Luís Caracinha, de Cuba, é membro 
de um conjunto de música erudita, 
Esfi nge. Por isso, virou o ouvido quan-
do o pároco disse que existe um coro 
da igreja e que no fi nal dos ensaios 
“come-se uns bolinhos e bebe-se um 
licor”, sugerindo que o licor, às ve-

Tiago Aleixo
25 anos
Natural de 
Albufeira
Licenciado em 
Agronomia

Francisco Ferro
27 anos
Natural de Évora
Licenciado em 
Filosofia e em 
Engenharia 
Agronómica

João Marum
27 anos
Natural de 
Querença (Loulé)
Licenciado em 
Arquitectura 
Paisagista

Cátia Guerreiro
25 anos
Natural de 
S. Bartolomeu de 
Messines (Silves)
Licenciada em 
Engenharia 
do Ambiente

Marlene Martins
22 anos
Natural de 
Almancil (Loulé)
Licenciada 
em Gestão de 
Empresas

Luís Caracinha
22 anos
Natural de Cuba 
(Alentejo)
Licenciado 
em Design e 
Comunicação

Joana Alho
26 anos
Natural de Loulé
Bióloga, mestrado 
em Gestão e 
Conservação 
de Recursos 
Naturais

Dulce Martins
24 anos
Natural de 
Portalegre
Licenciada em 
Biotecnologia, 
a fazer mestrado 
em Eng. Biológica

Página 89



  Tiragem: 51029

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 9,30 x 25,97 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 36484861 14-07-2011

VIRGILIO RODRIGUES

zes, pode ser trocado por medronho 
Durante a apresentação do pro-

jecto, que decorreu no auditório da 
Fundação Manuel Viegas Guerreiro, 
os estudantes, um a um, subiram ao 
palco e esboçaram algumas ideias que 
se propõem desenvolver. “O mundo 
à nossa volta parece desmoronar-se”, 
vincou o professor António Covas, alu-
dindo à conjuntura económica nacio-
nal e internacional. “Mas há uma luz 
de esperança no alto desta colina”, 
continuou, referindo-se à sede da fre-
guesia, situada no cimo de um monte, 
virada para a serra. A média de ida-
des dos 759 habitantes que restam (há 
dez anos eram 788) é superior a 65 
anos, diz o presidente da junta. Há 16 

António Covas
Professor 
de Economia 
da Universidade 
do Algarve 
e coordenador 
científico 
do projecto

Sara Fernandes
24 anos
Natural 
de Lisboa
A concluir 
mestrado 
em Marketing 
e Turismo

crianças no pré-escolar e outras 16 no 
ensino básico. 

Os jovens, sentados na primeira fi la, 
atentos, parecem que vão, de novo, 
entrar na universidade. Só que agora 
vão viver com aldeões e estabelecer 
laços de amizade para serem conside-
rados “fi lhos ou amigos da terra ”. De 
resto, é esta designação de uma festa 
que se realiza todos os anos em Agos-
to. A primeira reacção foi boa. 

“O projecto é interessante, mas já 
não é para a minha a idade”, diz Ma-
nuel Veiga, 70 anos. A ideia do fi nalista 
de Marketing, de criar uma marca para 
os produtos agrícolas dos vales verdes 
da Fonte da Benémola, ou da fi nalista 
de Biotecnologia, que quer descobrir 
formas de valorizar o medronho e o 
mel, “devia ter chegado há 20 anos”, 
sentencia este agricultor.

José Carlos Fernandes, um dos auto-
res portugueses de banda de desenhos 
animados mais premiados é um dos 
neo-rurais, que trocou a cidade por 
esta aldeia. “Vivo em Querença, por 
ser um lugar agradável e com quali-
dade de vida.” Desde há quatro anos, 
conjuga a ilustração para diversas pu-
blicações com a escrita para a revista 
Time Out Lisboa. Após a apresentação 
do projecto, afi rmou: “Gostaria que 
tivesse sucesso.” 

Praxe no campo
Alberto Melo, professor universitário 
jubilado, liderou durante 13 anos pro-
jectos de desenvolvimento rural. Em 
1984, quando chegou à região, vindo 
de Bruxelas, pôs-se à descoberta do 
“outro Algarve” e encontrou quatro 
quintos do território que nem sequer 
aparecia nas brochuras turísticas. 
“Representavam o lado sombrio da 
Lua”, diz. Vive em Querença há oito 
anos e faz parte da comissão local de 
acompanhamento deste grupo de 
nove estudantes. Ontem, só oito é 
que estiveram presentes, porque um 
encontra-se na Suécia, a concluir um 
mestrado na área da Biotecnologia. O 
presidente da junta de freguesia, Vie-
gas dos Santos, fez uma alusão à rique-
za do património natural da terra: “Se 
as árvores falassem, eu era deputado 
do Parlamento Europeu.” 

João Marum, arquitecto paisagista, 
é o único da equipa natural e residente 
em Querença. No fi nal do projecto – 
durante o qual João e os companheiros 
vão receber dois salários mínimos por 
mês e criar o seu próprio emprego  –, 
quer erguer um viveiro para comercia-
lizar plantas autóctones, em vez das 
palmeiras que invadiram jardins por 
toda a parte. 

Na hora da despedida, o grupo apro-
xima-se da esplanada do café da D. Ro-
sa, para ouvir os comentários. “Este é 
um agricultor cinco estrelas”, observa 
Miguel da Silva, antigo presidente do 
Lar da Terceira Idade, referindo-se a 
Carlos Faísca, produtor de hortaliças 
que envia o produto para Espanha. 
“Um agricultor de cinco estrelas, e 
não é licenciado”, reitera, sugerindo 
que os doutores e engenheiros vão ter 
de ser “praxados” pelos agricultores 
locais, a cavar a horta.
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Missão rara no Algarve 
Nove licenciados vão inventar 
futuro para aldeia desertificada

a Num projecto pioneiro contra 
o despovoamento, um grupo 
de nove fi nalistas universitários 
seleccionados pela Universidade 
do Algarve apresentou-se 
ontem na aldeia de Querença, 

concelho de Loulé. Aqui vão 
viver e trabalhar nos próximos 
nove meses, cada um com a sua 
missão. O objectivo global é dar 
nova vida a uma terra que está a 
defi nhar. c Local
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Nove jovens inventam futuro para Querença

Idálio Revez

Licenciados escolhidos pela 
Universidade do Algarve 
chegaram ontem à aldeia 
onde vão viver e trabalhar, 
com direito a salário

a No alto de uma colina nasce uma 
“luz de esperança” para inverter a 
tendência para o despovoamento do 
interior do Algarve. Um grupo de no-
ve fi nalistas seleccionados pela Uni-
versidade do Algarve apresentou-se 
ontem na aldeia de Querença, conce-
lho de Loulé. Aqui vão viver e traba-
lhar nos próximos nove meses, cada 
um com a sua missão. O objectivo 
global é dar nova vida a uma terra 
que está a defi nhar.

“Falta aqui gente”, diz Marlene 
Martins, licenciada em Gestão de 
Empresas e uma das escolhidas. 
Marlene, 22 anos, é a mais jovem 
da equipa de nove elementos. Es-
perava encontrar mais pessoas no 
largo da igreja. “Estou habituada à 
confusão, ao barulho” de Almancil 
(Loulé), onde vive e onde milhares 
de turistas se cruzam. Ontem, deu o 
primeiro passo em direcção ao Algar-
ve dos contrastes, que só descobre 
quem entra no coração da serra do 
Caldeirão.

À chegada a Querença, Marlene 
deparou-se com “um lugar tranqui-
lo”, que puxou pelas memórias de 
infância. “Passava férias no Alentejo, 
Almodôvar, terra dos meus pais, e ali 
também era tudo muito calminho.” 
O sino da igreja anuncia as 13 horas 
e abafa o canto da cigarra. O calor 
aperta, os aldeões juntam-se no café 
da D. Rosa, a olhar os forasteiros. 

“O facto de estarmos num sítio 
isolado não nos limita, dá-nos mais 
responsabilidade”, diz o vice-reitor 
da Universidade do Algarve, Sérgio 
Jesus, no discurso de apresentação 
do projecto. É a primeira vez que esta 

instituição universitária põe “à pro-
va” os conhecimentos dos alunos, 
num projecto que pretende contra-
riar a tendência para o despovoa-
mento no interior. “Os desafi os são 
grandes”, reconhece António Covas, 
coordenador científi co do projecto.

Francisco Ferro, 27 anos, licen-
ciou-se em Filosofia e em Enge-
nharia Agronómica. Vem de Évora, 
prepara-se para recuperar hortas 
dos vales verdes da fonte da Bené-
mola. “É preciso é ter abertura de 
espírito para ir ao encontro das no-
vas realidades”, diz, destacando a 
singularidade deste território rural, 
encaixado entre o barrocal e a serra 
do Caldeirão. “Vamos trabalhar em 
equipa”, sublinha.

Queridos desconhecidos
Nenhum dos elementos se conhecia 
até há dois dias. Fizeram uma espé-
cie de “visita de estudo” à aldeia, 
para se ambientarem um dia antes 
de enfrentarem aqueles que os vão 
acompanhar, a partir de Setembro. 
Daqui por um mês, o grupo regressa-
rá – com a excepção de um deles, que 
é natural de Querença – para escolhe-

fazer um mestrado em Marketing, 
já pensa em comercializar “tartes de 
frutos silvestres” e valorizar o patri-
mónio gastronómico.

A visita do padre
O padre Carlos Matos juntou-se aos 
jovens à hora do almoço, e deixou 
uma sugestão: “Não se esqueçam dos 
pratos típicos”. A visita à igreja fi cou 
agendada para uma próxima oportu-
nidade. Luís Caracinha, de Cuba, é 
membro de um conjunto de música 
erudita, Esfi nge. Por isso, virou o ou-
vido quando o pároco disse que exis-
te um coro da igreja e que no fi nal 
dos ensaios “come-se uns bolinhos e 
bebe-se um licor”, sugerindo que o 
licor, às vezes, pode ser trocado por 
aguardente de medronho

Durante a apresentação do pro-
jecto, que decorreu no auditório da 
Fundação Manuel Viegas Guerreiro, 
os estudantes, um a um, subiram ao 
palco. Ali esboçaram algumas das 
ideias de negócio que se propõem 
desenvolver em Querença.

“O mundo à nossa volta parece 
desmoronar-se”, vincou o professor 
António Covas, aludindo à conjuntu-
ra económica nacional e internacio-
nal. “Mas há uma luz de esperança 
no alto desta colina”, continuou, 
referindo-se à sede da freguesia, si-
tuada no cimo de um monte, virada 
para a serra.

A média das idades dos 759 habi-
tantes que restam na aldeia (há dez 
anos eram 788) é superior a 65 anos, 
diz o presidente da junta de fregue-
sia . Há 16 crianças no pré-escolar, 
e outras 16 a frequentar o ensino 
básico.

Os jovens licenciados, sentados na 
primeira fi la, atentos, parecem que 
vão, de novo, entrar na universidade. 
Só que agora vão viver com aldeões 
e estabelecer laços de amizade para 
serem considerados “fi lhos ou ami-
gos da terra”. De resto, esta é a de-
signação de uma festa que se realiza 
todos os anos em Agosto.Aldeia passou de 788 residentes, em 2001, para 759, em 2011

VIRGÍLIO RODRIGUES

rem a casa onde vão viver durante o 
tempo de duração do projecto.

No fi nal, António Covas prevê o 
surgimento de iniciativas que levem 
alguns destes estudantes a desenvol-
verem a sua própria empresa na al-
deia. É essa, também, a expectativa 
da Câmara de Loulé e da Fundação 
Manuel Viegas Guerreiro, que em 
conjunto com a Universidade do Al-
garve apresentaram uma candida-
tura ao Instituto de Emprego e For-
mação Profi ssional, para dar corpo 
a esta ideia, que envolve diferentes 
áreas científi cas.

O fi nanciamento na ordem dos 150 
mil euros ainda não está totalmente 
garantido. João Ministro, o gestor lo-
cal da iniciativa, observa: “Falta uma 
empresa privada que se queira asso-
ciar a este projecto inovador”.

Luís Caracinha, 22 anos, licenciado 
em Design e Comunicação, acha que 
pode “ajudar a dar a volta” à forma 
como esta aldeia perto da serra se 
poderá ligar à “aldeia global” e os 
milhares de consumidores que pro-
curam produtos ecológicos. A colega, 
Sandra Fernandes, que se licenciou 
em restauração e catering e está a 
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Missão rara no Algarve 
Nove licenciados vão inventar 
futuro para aldeia desertificada

a Num projecto pioneiro contra 
o despovoamento, um grupo 
de nove fi nalistas universitários 
seleccionados pela Universidade 
do Algarve apresentou-se 
ontem na aldeia de Querença, 

concelho de Loulé. Aqui vão 
viver e trabalhar nos próximos 
nove meses, cada um com a sua 
missão. O objectivo global é dar 
nova vida a uma terra que está a 
defi nhar. c Local
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14.07.2011 - 16:18 Por Idálio Revez

 

 No alto de uma colina nasce uma "luz de esperança" para inverter a tendência para o despovoamento

do interior do Algarve. Um grupo de nove finalistas universitários seleccionados pela Universidade do

Algarve apresentou-se ontem na aldeia de Querença, concelho de Loulé. Aqui vão viver e trabalhar

nos próximos nove meses, cada um com a sua missão. O objectivo global é dar nova vida a uma terra

que está a definhar.

 

 Querença tinha 788 residentes em 2001 e agora tem 759

 

 "Falta aqui gente", diz Marlene Martins, licenciada em Gestão de Empresas e uma das escolhidas.

Marlene, 22 anos, é a mais jovem da equipa de nove elementos. Esperava encontrar mais pessoas no

largo da igreja. "Estou habituada à confusão, ao barulho" de Almancil (Loulé), onde vive e onde

milhares de turistas se cruzam. Ontem, deu o primeiro passo em direcção ao Algarve dos contrastes,

que só descobre quem entra no coração da serra do Caldeirão.

 

 À chegada a Querença, Marlene deparou-se com "um lugar tranquilo", que puxou pelas memórias de

infância. "Passava férias no Alentejo, Almodôvar, terra dos meus pais, e ali também era tudo muito

calminho." O sino da igreja anuncia as 13h, quebra o silêncio e abafa o canto da cigarra. O calor

aperta, os aldeões juntam-se no café da D. Rosa, a olhar os forasteiros. Chega uma equipa de

reportagem da SIC para um "directo", as atenções, por momentos, viram-se para o carro de

exteriores da televisão. "O facto de estarmos num sítio isolado não nos limita, dá-nos mais

responsabilidade", diz o vice-reitor da Universidade do Algarve, Sérgio Jesus, no discurso de

apresentação do projecto.

 

 É a primeira vez que esta instituição universitário põe "à prova" os conhecimentos dos alunos, num

projecto que pretende contrariar a tendência para o despovoamento no interior. "Os desafios são

grandes", reconhece António Covas, coordenador científico do projecto. Francisco Ferro, 27 anos,

licenciou-se em Filosofia e em Engenharia Agronómica. Vem de Évora, prepara-se para recuperar

hortas dos vales verdes da fonte da Benémola. "É preciso é ter abertura de espírito para ir de encontra
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às novas realidades", diz, destacando a singularidade deste território rural, encaixado entre o barrocal

e a serra do Caldeirão. "Vamos trabalhar em equipa", sublinha.

 

 Queridos desconhecidos

 

 Nenhum dos elementos se conhecia até há dois dias. Fizeram uma espécie de "visita de estudo" à

aldeia, para se ambientarem um dia antes de enfrentarem aqueles que os vão acompanhar, a partir

de Setembro. Daqui por um mês, o grupo regressará - com a excepção de um deles, que é natural de

Querença - para escolherem a casa onde vão viver durante o tempo de duração do projecto.

 

 No final, António Covas prevê o surgimento de iniciativas que levem alguns destes estudantes a

desenvolverem a sua própria empresa na aldeia. É essa, também, a expectativa da Câmara de Loulé e

da Fundação Manuel Viegas Guerreiro que, em conjunto com a Universidade do Algarve, apresentaram

uma candidatura ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, para dar corpo a esta ideia, que

envolve diferentes áreas científicas. O financiamento, na ordem dos 150 mil euros, ainda não está

totalmente garantido. João Ministro, o gestor local da iniciativa, observa: "Falta uma empresa privada

que se queira associar a este projecto inovador".

 

 Luís Caracinha, 22 anos, licenciado em Design e Comunicação, acha que pode "ajudar a dar a volta" à

forma como esta aldeia perto da serra se poderá ligar à "aldeia global" e aos milhares de

consumidores que procuram produtos ecológicos. A colega, Sandra Fernandes, que se licenciou em

Restauração e Catering e está a fazer um mestrado em Marketing, já pensa em comercializar "tartes

de frutos silvestres" e valorizar o património gastronómico.

 

 A visita do padre

 

 O padre Carlos Matos juntou-se aos jovens à hora do almoço e deixou uma sugestão: "Não se

esqueçam dos pratos típicos". Um dos mais conhecidos é o guisado de galo velho. A visita à igreja

ficou agendada para uma próxima oportunidade.

 

 Luís Caracinha, de Cuba, é membro de um conjunto de música erudita, Esfinge. Por isso, virou o

ouvido quando o pároco disse que existe um coro da igreja e que no final dos ensaios "come-se uns

bolinhos e bebe-se um licor", sugerindo que o licor, às vezes, pode ser trocado por medronho

 

 Durante a apresentação do projecto, que decorreu no auditório da Fundação Manuel Viegas Guerreiro,

os estudantes, um a um, subiram ao palco e esboçaram algumas ideias que se propõem desenvolver.

"O mundo à nossa volta parece desmoronar-se", vincou o professor António Covas, aludindo à

conjuntura económica nacional e internacional. "Mas há uma luz de esperança no alto desta colina",

continuou, referindo-se à sede da freguesia, situada no cimo de um monte, virada para a serra. A

média de idades dos 759 habitantes que restam (há dez anos eram 788) é superior a 65 anos, diz o
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presidente da junta. Há 16 crianças no pré-escolar e outras 16 no ensino básico. Os jovens, sentados

na primeira fila, atentos, parecem que vão, de novo, entrar na universidade. Só que agora vão viver

com aldeões e estabelecer laços de amizade para serem considerados "filhos ou amigos da terra ". De

resto, é esta designação de uma festa que se realiza todos os anos em Agosto. A primeira reacção foi

boa.

 

 "O projecto é interessante, mas já não é para a minha a idade", diz Manuel Veiga, 70 anos. A ideia do

finalista de Marketing, de criar uma marca para os produtos agrícolas dos vales verdes da Fonte da

Benémola, ou da finalista de Biotecnologia, que quer descobrir formas de valorizar o medronho e o

mel, "devia ter chegado há 20 anos", sentencia este agricultor.

 

 José Carlos Fernandes, um dos autores portugueses de banda de desenhos animados mais premiados

é um dos neo-rurais, que trocou a cidade por esta aldeia. "Vivo em Querença, por ser um lugar

agradável e com qualidade de vida." Desde há quatro anos, conjuga a ilustração para diversas

publicações com a escrita para a revista Time Out Lisboa. Após a apresentação do projecto, afirmou:

"Gostaria que tivesse sucesso."

 

 Praxe no campo

 

 Alberto Melo, professor universitário jubilado, liderou durante 13 anos projectos de desenvolvimento

rural. Em 1984, quando chegou à região, vindo de Bruxelas, pôs-se à descoberta do "outro Algarve" e

encontrou quatro quintos do território que nem sequer aparecia nas brochuras turísticas.

"Representavam o lado sombrio da Lua", diz. Vive em Querença há oito anos e faz parte da comissão

local de acompanhamento deste grupo de nove estudantes. Ontem, só oito é que estiveram presentes,

porque um encontra-se na Suécia, a concluir um mestrado na área da Biotecnologia. O presidente da

junta de freguesia, Viegas dos Santos, fez uma alusão à riqueza do património natural da terra: "Se as

árvores falassem, eu era deputado do Parlamento Europeu."

 

 João Marum, arquitecto paisagista, é o único da equipa natural e residente em Querença. No final do

projecto - durante o qual João e os companheiros vão receber dois salários mínimos por mês e criar o

seu próprio emprego -, quer erguer um viveiro para comercializar plantas autóctones, em vez das

palmeiras que invadiram jardins por toda a parte.

 

 Na hora da despedida, o grupo aproxima-se da esplanada do café da D. Rosa, para ouvir os

comentários. "Este é um agricultor cinco estrelas", observa Miguel da Silva, antigo presidente do Lar

da Terceira Idade, referindo-se a Carlos Faísca, produtor de hortaliças que envia o produto para

Espanha. "Um agricultor de cinco estrelas, e não é licenciado", reitera, sugerindo que os doutores e

engenheiros vão ter de ser "praxados" pelos agricultores locais, a cavar a horta.
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Nove licenciados e uma missão: inventar futuro para Querença
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/07/2011

Meio: Público Online

URL: http://www.publico.pt/Local/nove-licenciados-e-uma-missao-inventar-futuro-para-
querenca_1502908

 

14.07.2011 - 16:18 Por Idálio Revez

 

 No alto de uma colina nasce uma "luz de esperança" para inverter a tendência para o despovoamento

do interior do Algarve. Um grupo de nove finalistas universitários seleccionados pela Universidade do

Algarve apresentou-se ontem na aldeia de Querença, concelho de Loulé. Aqui vão viver e trabalhar

nos próximos nove meses, cada um com a sua missão. O objectivo global é dar nova vida a uma terra

que está a definhar.

 

 Querença tinha 788 residentes em 2001 e agora tem 759

 

 "Falta aqui gente", diz Marlene Martins, licenciada em Gestão de Empresas e uma das escolhidas.

Marlene, 22 anos, é a mais jovem da equipa de nove elementos. Esperava encontrar mais pessoas no

largo da igreja. "Estou habituada à confusão, ao barulho" de Almancil (Loulé), onde vive e onde

milhares de turistas se cruzam. Ontem, deu o primeiro passo em direcção ao Algarve dos contrastes,

que só descobre quem entra no coração da serra do Caldeirão.

 

 À chegada a Querença, Marlene deparou-se com "um lugar tranquilo", que puxou pelas memórias de

infância. "Passava férias no Alentejo, Almodôvar, terra dos meus pais, e ali também era tudo muito

calminho." O sino da igreja anuncia as 13h, quebra o silêncio e abafa o canto da cigarra. O calor

aperta, os aldeões juntam-se no café da D. Rosa, a olhar os forasteiros. Chega uma equipa de

reportagem da SIC para um "directo", as atenções, por momentos, viram-se para o carro de

exteriores da televisão. "O facto de estarmos num sítio isolado não nos limita, dá-nos mais

responsabilidade", diz o vice-reitor da Universidade do Algarve, Sérgio Jesus, no discurso de

apresentação do projecto.

 

 É a primeira vez que esta instituição universitário põe "à prova" os conhecimentos dos alunos, num

projecto que pretende contrariar a tendência para o despovoamento no interior. "Os desafios são

grandes", reconhece António Covas, coordenador científico do projecto. Francisco Ferro, 27 anos,

licenciou-se em Filosofia e em Engenharia Agronómica. Vem de Évora, prepara-se para recuperar

hortas dos vales verdes da fonte da Benémola. "É preciso é ter abertura de espírito para ir de encontra
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às novas realidades", diz, destacando a singularidade deste território rural, encaixado entre o barrocal

e a serra do Caldeirão. "Vamos trabalhar em equipa", sublinha.

 

 Queridos desconhecidos

 

 Nenhum dos elementos se conhecia até há dois dias. Fizeram uma espécie de "visita de estudo" à

aldeia, para se ambientarem um dia antes de enfrentarem aqueles que os vão acompanhar, a partir

de Setembro. Daqui por um mês, o grupo regressará - com a excepção de um deles, que é natural de

Querença - para escolherem a casa onde vão viver durante o tempo de duração do projecto.

 

 No final, António Covas prevê o surgimento de iniciativas que levem alguns destes estudantes a

desenvolverem a sua própria empresa na aldeia. É essa, também, a expectativa da Câmara de Loulé e

da Fundação Manuel Viegas Guerreiro que, em conjunto com a Universidade do Algarve, apresentaram

uma candidatura ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, para dar corpo a esta ideia, que

envolve diferentes áreas científicas. O financiamento, na ordem dos 150 mil euros, ainda não está

totalmente garantido. João Ministro, o gestor local da iniciativa, observa: "Falta uma empresa privada

que se queira associar a este projecto inovador".

 

 Luís Caracinha, 22 anos, licenciado em Design e Comunicação, acha que pode "ajudar a dar a volta" à

forma como esta aldeia perto da serra se poderá ligar à "aldeia global" e aos milhares de

consumidores que procuram produtos ecológicos. A colega, Sandra Fernandes, que se licenciou em

Restauração e Catering e está a fazer um mestrado em Marketing, já pensa em comercializar "tartes

de frutos silvestres" e valorizar o património gastronómico.

 

 A visita do padre

 

 O padre Carlos Matos juntou-se aos jovens à hora do almoço e deixou uma sugestão: "Não se

esqueçam dos pratos típicos". Um dos mais conhecidos é o guisado de galo velho. A visita à igreja

ficou agendada para uma próxima oportunidade.

 

 Luís Caracinha, de Cuba, é membro de um conjunto de música erudita, Esfinge. Por isso, virou o

ouvido quando o pároco disse que existe um coro da igreja e que no final dos ensaios "come-se uns

bolinhos e bebe-se um licor", sugerindo que o licor, às vezes, pode ser trocado por medronho
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A99

   	Meio: SIC - Jornal da Noite

 	Duração: 00:07:04

 	Hora de emissão: 20:34:00 
ID: 36484549

 
13/07/2011

Desafio colocado a 9 jovens licenciados:

mudar uma aldeia inteira

 

A Universidade do Algarve tem em marcha um projecto que pretende fixar jovens licenciados e

dinamizar a economia numa freguesia do interior algarvio. Durante 9 meses , jovens licenciados vão

viver na aldeia de Querença e pôr em prática ideias que poderão gerar emprego e riqueza.

Declarações de António Covas, professor de Economia na Universidade do Algarve, João Ministro,

Fundação Manuel Viegas Guerreiro.
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   	Meio: SIC - Jornal da Noite

 	Duração: 00:01:06

 	Hora de emissão: 20:00:00 
ID: 36484493

 
13/07/2011

Desafio colocado a 9 jovens licenciados:

mudar uma aldeia inteira

 

Hoje abrimos com o desafio colocado a 9 jovens licenciados. O desafio que a Universidade do Algarve

lançou a estes jovens é tão inédito quanto ambicioso. Eles vão ter uma aldeia inteira à sua disposição

para fazer dela um caso de sucesso.
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   	Meio: SIC Notícias - Edição da Tarde

 	Duração: 00:03:46

 	Hora de emissão: 15:15:00 
ID: 36481980

 
13/07/2011

Projecto contra a desertificação do interior

do Algarve

 

Está em marcha um projecto para combater a desertificação do interior do Algarve. São nove

licenciados que durante nove meses vão viver e trabalhar na aldeia de Querença, Loulé, uma das mais

envelhecidas. Os estágios são pagos pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Declarações

de António Covas, professor de Economia na Universidade do Algarve, João Ministro, Fundação Manuel

Viegas Guerreiro.
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   	Meio: SIC - Primeiro Jornal

 	Duração: 00:03:31

 	Hora de emissão: 13:42:00 
ID: 36479565

 
13/07/2011

Empreendedorismo no Algarve, na aldeia

de Querença

 

Directo de Querença, Loulé, com mais pormenores deste projecto que visa combater a desertificação

do interior algarvio através da fixação de nove estagiários na aldeia. Declarações de Sara Fernandes,

que estuda o Mestrado de Marketing, António Covas, coordenador do projecto.
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   	Meio: SIC - Primeiro Jornal

 	Duração: 00:03:47

 	Hora de emissão: 13:39:00 
ID: 36479561

 
13/07/2011

Projecto contra a desertificação do interior

do Algarve

 

Está em marcha um projecto para combater a desertificação do interior do Algarve. São nove

licenciados que durante nove meses vão viver e trabalhar na aldeia de Querença, uma das mais

envelhecidas. Os estágios são pagos pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Declarações

de António Covas, professor de Economia na Universidade do Algarve, João Ministro, Fundação Manuel

Viegas Guerreiro.
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   	Meio: Antena 1 - Antena Aberta

 	Duração: 00:54:26

 	Hora de emissão: 11:03:00 
ID: 36478277

 
13/07/2011

Realidade do sector das pescas em

Portugal

 

Programa "Antena Aberta" em directo de Olhão. Retrato da realidade do sector das pescas em

Portugal. A Comissão Europeia quer rever a actual política comum de pescas. Conversa com o biólogo

Carlos Reis, mestre António da Branca, engenheiro Castão Rodrigues, presidente da Direcção Regional

de Agricultura e Pescas do Algarve, Josué Marques da Federação do Sindicatos do Sector da Pesca,

professor Jorge Gonçalves da Universidade do Algarve, Raimundo Pedro, dirigente do Sindicato da

Pesca do Sul, e de vários ouvintes.
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Curso Livre "Da Guerra e da Paz - Perspectivas Contemporâneas"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/07/2011

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=a1b7f6c7d739aa48d5dfaacf54df3994

 

Tavira, 13 Jul (Rádio Horizonte Algarve)

 

 De 18 a 29 de Julho, realiza-se, no Quartel da Atalaia, em Tavira, o curso livre "Da Guerra e da Paz -

Perspectivas Contemporâneas", numa organização do Regimento de Infantaria nº 1 de Tavira e da

Universidade do Algarve.

 

 A acção visa fornecer, sobretudo a alunos universitários, uma compreensão alargada dos factores

relacionados com a guerra e com a manutenção da paz.

 

 Os temas serão variados (desde a história, ao estudo de línguas, as culturas e literaturas, passando

pela comunicação, a arte, o cinema, a saúde, a psicologia, até à estratégia, à geopolítica e defesa

nacional) e apresentados em forma de palestras de modo a perspectivar a guerra e a paz do mundo

contemporâneo.

 

 Os interessados podem contactar a organização através do e-mail cursotavira2011@ualg.pt

 

 Ademar Dias
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Lusitanistas debatem o ensino das Humanidades
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/07/2011

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-1&cat=educacao&scat=&id=12080

 

- 13.07.11

 

 A décima edição do Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas (AIL) decorre de 18 a 23

de Julho, na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, estando prevista a

participação de mais de 350 investigadores, provenientes de cerca de uma centena de Universidades,

com um total de 325 comunicações. Leia e veja mais em ou

 

 -
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Lusitanistas debatem o ensino das Humanidades
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/07/2011

Meio: CiênciaPT.net

URL: http://www.cienciapt.net/pt/index2.php?option=com_content&task=view&id=104195&p
op=1&page=0&Itemid=333

 

Escrito por Carmen de Jesus Dores Cavaco

 

 13-Jul-2011

 

 Para Petar Petrov, coordenador executivo do congresso, "a importância deste evento tem a ver com

internacionalização: num mundo globalizado, como o nosso, as Universidades devem estar abertas

para novos desafios e experiências, apostarem numa maior visibilidade do trabalho dos seus docentes

e investigadores".

 

 Questionado sobre o que poderão esperar os participantes, Petar Petrov realça a "oportunidade de

conhecer pessoalmente colegas de vários quadrantes geográficos e se inteirarem da produção

científica e de metodologias de investigação desenvolvidas em instituições estrangeiras". A troca de

experiências relativamente ao ensino das Humanidades, também foi realçada pelo coordenador

executivo, bem como os problemas associados à mudança de paradigmas nas Universidades na era

pós-moderna. "O convívio trará outras vantagens, como estabelecimento de  projectos de investigação

que envolvam várias instituições; programas comuns a nível de pós-graduações, como 2º e 3º ciclos,

tipo  Erasmus Mundus e Programas de Doutoramento.

 

 Sobre os pontos altos do Congresso, além da apresentação das comunicações, todas avaliadas

previamente, o que garante um elevado nível de cientificidade, Petar Petrov realça ainda as

conferências de abertura e de encerramento, a cargo de Reitor da Universidade de Cabo Verde e da

Profª. Anna Klobucka,  respectivamente; a mesa redonda com os seguintes escritores: Ana Paula

Tavares (Angola), Márcio Souza (Brasil), Germano Almeida (Cabo Verde), Lídia Jorge e Nuno Júdice

(Portugal) e Carlos Quiroga (Galiza); a mesa redonda sobre as Relações Literárias e Culturais Luso-

Afro-Brasileiras, com participação dos  professores e  investigadores: Gilberto Mendonça Teles e

Benjamin Abdala Júnior (Brasil), Francisco Noa (Moçambique), Fernando Cristóvão e Arnaldo Saraiva

(Portugal); e a apresentação de livros de poesia, de narrativa e de ensaio, revistas especializadas e

projectos de investigação.

 

 Sobre o Congresso:
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 Este congresso, cuja Comissão de Honra é presidida por Sua Excelência o Presidente da República,

chega à Universidade do Algarve depois de já ter passado por universidades tais como, Poitiers, Leeds,

Coimbra, Hamburgo, Oxford, Rio de Janeiro, Brown, Santiago de Compostela e Madeira.

 

 Do vasto programa destes cinco dias de congresso, fazem parte comunicações sobre Literatura

Portuguesa, Literatura Brasileira e Literatura Africana de Língua Portuguesa. Quinze comunicações

sobre o Prémio Nobel da Literatura, José Saramago, integram também este encontro.

 

 A Linguística estará igualmente em destaque, assim como sessões dedicadas ao Teatro, ao Cinema, à

Música, à Comunicação Social e às relações entre a Arte e a Sociedade.
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Algarve: célebre rochedo "Gago Coutinho" foi engolido pelo mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/07/2011

Meio: Expresso Online

URL: http://aeiou.expresso.pt/algarve-celebre-rochedo-gago-coutinho-foi-engolido-pelo-
mar=f661436

 

"Gago Coutinho", o rochedo mais célebre do Algarve e um ex-líbris da praia de Olhos de Água, que

ilustrou milhares de postais e fotografias, foi engolido durante o inverno.

 

 Lusa

 

 11:58Quarta feira, 13 de julho de 2011

 

 As tempestades deram as mãos à força do mar e engoliram este inverno "Gago Coutinho", o rochedo

mais célebre do Algarve e um ex-líbris da praia de Olhos de Água, que ilustrou milhares de postais e

fotografias de turistas.

 

 A destruição do 'monumento natural' podia ter sido travada, defendem os pescadores locais,

enquanto os especialistas dizem que se trata da evolução da natureza.

 

 Vicente Freitas, pescador reformado e ancorado à praia de Olhos de Água há 36 anos, está sentado

no muro do calçadão e olha com saudade para o local onde até dia 2 de dezembro passado se erigia o

leixão batizado com o nome do aviador português "Gago Coutinho".

 

 "Não sei se foi dos trovões se foi o destino que já estava marcado", lança o pescador septuagenário.

 

 Derrocada numa madrugada de temporal

 

 "Na maré-cheia parecia uma nau. Eu sentava-me aqui com o meu canito e ficava só a mirá-lo",

recorda, enquanto afaga o companheiro de quatro patas, um caniche velhinho.

 

 Segundo contam os moradores de Olhos de Água, foi numa madrugada de temporal e trovoada

intensa que ocorreu a derrocada do "Gago Coutinho", ícone regional e nacional para milhares de

veraneantes e turistas que viajam até ao Algarve.

 

 Os pescadores não se conformam com a partida do "Gago Coutinho" e argumentam que a situação
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podia ter sido evitada com betão na base e uma rede de metal à volta.

 

 "Manter o rochedo do ponto de vista artificial, acimentando-o, exigiria quase retirar-lhe todas as

caraterísticas naturais"

 

 Mas Óscar Ferreira, geólogo da Universidade do Algarve e especialista em erosão costeira discorda.

"Manter o rochedo do ponto de vista artificial, acimentando-o, exigiria quase retirar-lhe todas as

caraterísticas naturais. O que não é muito lógico, pois não seria isso que ia garantir mais segurança. O

melhor é deixar a evolução natural ocorrer", disse à Lusa.

 

 Ellaine Allen, uma turista inglesa que frequenta a praia há mais de uma década reparou na ausência

do rochedo, mal chegou férias este verão.

 

 "Cheguei hoje e dei logo pela falta dele. É uma pena, era o ícone desta praia, mas suponho que não

havia nada a fazer. É a natureza", afirmou conformada.

 

 Gago Coutinho era um rochedo mítico pela beleza e originalidade, mas servia também de "farol" para

quem procurava as nascentes de água doce que ainda brotam no areal de Olhos de Água quando a

maré está vazia.

 

 O famoso rochedo era também poiso para aves migratórias e chegou a servir de espécie de

plataforma para os mais destemidos darem mergulhos.

 

 "Acolá, à frente, está outro que qualquer dia também vai à vida", sentencia o velho pescador Vicente,

apontando para um rochedo no outro extremo da praia.

 

 Rochedos desaparecidos e derrocadas de arribas

 

 Muitos rochedos já desapareceram tendo o primeiro sido "Sacadura Cabral", em meados dos anos 60.

 

 Além do desaparecimento deste tipo de rochedo o Algarve tem assistido a derrocadas de arribas.

 

 A mais grave ocorreu em agosto de 2009, na praia Maria Luísa, em Albufeira, provocando a morte a

cinco pessoas. Desde essa altura que as autoridades procederam a cerca de 200 intervenções de

desmonte de blocos de arribas consideradas perigosas.

 

 Espalharam-se placas a alertar para o perigo e interdição ao longo da costa algarvia e foi decretada

uma lei que prevê coimas para quem desrespeite a sinalética e se coloque debaixo das arribas a

apanhar banhos de sol.
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 "É difícil dizer quais as zonas de perigo eminente", afirmou Óscar Ferreira, reconhecendo, no entanto

que "há várias arribas no Algarve com possibilidade de cair, quer em Olhos de Água, Galé ou

Carvoeiro.

 

 As quedas ocorrem, principalmente, no inverno, quando há tempestades marítimas e pluviosidade

elevada", lembra o geólogo.
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Apresentação do projecto-piloto na aldeia de Querença
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/07/2011

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=aae094199bf30b0b1a58e8ec1bbad5ec

 

Tavira, 12 Jul (Rádio Horizonte Algarve)

 

 "Da Teoria à Acção - Empreender o Mundo Rural" é o título do projecto que vai ser apresentado às

11h00 deste dia 13 de Julho, na Fundação Manuel Viegas Guerreiro, em Querença.

 

 

Desenvolvido por esta Fundação em parceria com a Universidade do Algarve e a Câmara Municipal de

Loulé, o projecto pretende aproximar jovens universitários do interior da região para desenvolver

actividades viáveis economicamente em torno dos recursos naturais e culturais.

A iniciativa tem como grande objectivo a dinamização da aldeia de Querença, do ponto de vista

económico, sociocultural e ambiental.

Para tal, nove jovens, de áreas de formação distintas, foram seleccionados para residir nove meses

nesta aldeia, durante os quais desenvolverão projectos articulados entre si.

PROGRAMA

10h00. Recepção dos convidados.

10h30. Da Teoria à Acção - Apresentação da ideia (Professor António Covas, Universidade do Algarve)

10h50. O projecto e sua execução (João Ministro, Fundação Manuel Viegas Guerreiro)

11h10. Estruturas de apoio ao projecto: a Comissão Científica (Dr. Alberto Melo) e a Comissão Local

(Dr. Viegas, Presidente da Junta de Freguesia de Querença)

11h15. A Equipa de Missão - apresentação dos elementos e respectivas missões

12h00. Momento de debate e troca de ideias

12h30. Encerramento

Ademar Dias
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Faro acolheu MED Technopolis
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/07/2011

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=6345a8841a72751d7a407a8cdb2b1111

 

Tavira, 12 Jul (Rádio Horizonte Algarve)

 

 A Câmara Municipal de Faro acolheu nos dias 6 e 7 de Julho de 2011, a 5ª reunião do Comité de

Pilotagem do Projecto Technopolis do Programa Europeu MED, subvencionado pelo FEDER, no qual se

insere a elaboração do Plano de Urbanização em curso para a implementação do futuro Pólo

Tecnológico Internacional do Algarve em Gambelas.

 

 Estiveram presentes os nossos parceiros da Andaluzia (PTA, SA de Málaga, enquanto líder do

projecto), do Algarve (UAlg, ANJE e APREDIN), da Úmbria - Itália (Região de Úmbria e

SviluppUmbria), da Sicília - Itália (PSTS) e PACA - França (TVT e CNE-CNAM), constituintes de um

trabalho em rede das iniciativas municipais e regionais promotoras do empreendedorismo na área das

tecnologias, com vista à dinamização do tecido económico local e regional, dinamizando-se ainda a

troca de experiências entre empresários das seis regiões envolvidas.
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O rochedo mais célebre do Algarve desapareceu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/07/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=18605&visual=8&id=0&print_article
=1

 

12-07-11

 

 As tempestades deram as mãos à força do mar e engoliram este inverno 'Gago Coutinho', o rochedo

mais célebre do Algarve e um ex-líbris da praia de Olhos de Água, que ilustrou milhares de postais e

fotografias de turistas.

 

 A destruição do 'monumento natural' podia ter sido travada, defendem os pescadores locais,

enquanto os especialistas dizem que se trata da evolução da natureza.

 

 Vicente Freitas, pescador reformado e ancorado à praia de Olhos de Água há 36 anos, está sentado

no muro do calçadão e olha com saudade para o local onde até dia 2 de Dezembro passado se erigia o

leixão baptizado com o nome do aviador português 'Gago Coutinho'.

 

 Não sei se foi dos trovões se foi o destino que já estava marcado, lança o pescador septuagenário.

 

 Na maré-cheia parecia uma nau. Eu sentava-me aqui com o meu canito e ficava só a mirá-lo,

recorda, enquanto afaga o companheiro de quatro patas, um caniche velhinho.

 

 Segundo contam os moradores de Olhos de Água, foi numa madrugada de temporal e trovoada

intensa que ocorreu a derrocada do 'Gago Coutinho', ícone regional e nacional para milhares de

veraneantes e turistas que viajam até ao Algarve.

 

 Os pescadores não se conformam com a partida do 'Gago Coutinho' e argumentam que a situação

podia ter sido evitada com betão na base e uma rede de metal à volta.

 

 Mas Óscar Ferreira, geólogo da Universidade do Algarve e especialista em erosão costeira discorda.

 

 Manter o rochedo do ponto de vista artificial, acimentando-o, exigiria quase retirar-lhe todas as

características naturais. O que não é muito lógico, pois não seria isso que ia garantir mais segurança.

O melhor é deixar a evolução natural ocorrer, disse à Lusa.
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 Ellaine Allen, uma turista inglesa que frequenta a praia há mais de uma década reparou na ausência

do rochedo, mal chegou férias este verão.

 

 Cheguei hoje e dei logo pela falta dele. É uma pena, era o ícone desta praia, mas suponho que não

havia nada a fazer. É a natureza, afirmou conformada.

 

 Gago Coutinho era um rochedo mítico pela beleza e originalidade, mas servia também de 'farol' para

quem procurava as nascentes de água doce que ainda brotam no areal de Olhos de Água quando a

maré está vazia.

 

 O famoso rochedo era também poiso para aves migratórias e chegou a servir de espécie de

plataforma para os mais destemidos darem mergulhos.

 

 Acolá, à frente, está outro que qualquer dia também vai à vida, sentencia O velho pescador Vicente,

apontando para um rochedo no outro extremo da praia.

 

 Muitos rochedos já desapareceram tendo o primeiro sido 'Sacadura Cabral', em meados dos anos 60.

 

 Além do desaparecimento deste tipo de rochedo o Algarve tem assistido a derrocadas de arribas.

 

 A mais grave ocorreu em Agosto de 2009, na praia Maria Luísa, em Albufeira, provocando a morte a

cinco pessoas.

 

 Desde essa altura que as autoridades procederam a cerca de 200 intervenções de desmonte de

blocos de arribas consideradas perigosas.

 

 Espalharam-se placas a alertar para o perigo e interdição ao longo da costa algarvia e foi decretada

uma lei que prevê coimas para quem desrespeite a sinalética e se coloque debaixo das arribas a

apanhar banhos de sol.

 

 É difícil dizer quais as zonas de perigo eminente, afirmou Óscar Ferreira, reconhecendo, no entanto

que há várias arribas no Algarve com possibilidade de cair, quer em Olhos de Água, Galé ou Carvoeiro.

 

 As quedas ocorrem, principalmente, no inverno, quando há tempestades marítimas e pluviosidade

elevada, lembra o geólogo.

 

 Algarve Primeiro/Lusa
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Célebre rochedo "Gago Coutinho" foi engolido pelo mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/07/2011

Meio: Destak.pt

URL: http://www.destak.pt/artigo/100836-celebre-rochedo-gago-coutinho-foi-engolido-pelo-
mar

 

Algarve

 

 12 | 07 | 2011   09.26H

 

 As tempestades deram as mãos à força do mar e engoliram este inverno "Gago Coutinho", o rochedo

mais célebre do Algarve e um ex-líbris da praia de Olhos de Água, que ilustrou milhares de postais e

fotografias de turistas.

 

 (Cecília Malheiro e Raquel Ponte da Lusa)

 

 A destruição do 'monumento natural' podia ter sido travada, defendem os pescadores locais,

enquanto os especialistas dizem que se trata da evolução da natureza.

 

 Vicente Freitas, pescador reformado e ancorado à praia de Olhos de Água há 36 anos, está sentado

no muro do calçadão e olha com saudade para o local onde até dia 02 de dezembro passado se erigia

o leixão batizado com o nome do aviador português "Gago Coutinho".

 

 "Não sei se foi dos trovões se foi o destino que já estava marcado", lança o pescador septuagenário.

 

 "Na maré-cheia parecia uma nau. Eu sentava-me aqui com o meu canito e ficava só a mirá-lo",

recorda, enquanto afaga o companheiro de quatro patas, um caniche velhinho.

 

 Segundo contam os moradores de Olhos de Água, foi numa madrugada de temporal e trovoada

intensa que ocorreu a derrocada do "Gago Coutinho", ícone regional e nacional para milhares de

veraneantes e turistas que viajam até ao Algarve.

 

 Os pescadores não se conformam com a partida do "Gago Coutinho" e argumentam que a situação

podia ter sido evitada com betão na base e uma rede de metal à volta.

 

 Mas Óscar Ferreira, geólogo da Universidade do Algarve e especialista em erosão costeira discorda.
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 "Manter o rochedo do ponto de vista artificial, acimentando-o, exigiria quase retirar-lhe todas as

caraterísticas naturais. O que não é muito lógico, pois não seria isso que ia garantir mais segurança. O

melhor é deixar a evolução natural ocorrer", disse à Lusa.

 

 Ellaine Allen, uma turista inglesa que frequenta a praia há mais de uma década reparou na ausência

do rochedo, mal chegou férias este verão.

 

 "Cheguei hoje e dei logo pela falta dele. É uma pena, era o ícone desta praia, mas suponho que não

havia nada a fazer. É a natureza", afirmou conformada.

 

 Gago Coutinho era um rochedo mítico pela beleza e originalidade, mas servia também de "farol" para

quem procurava as nascentes de água doce que ainda brotam no areal de Olhos de Água quando a

maré está vazia.

 

 O famoso rochedo era também poiso para aves migratórias e chegou a servir de espécie de

plataforma para os mais destemidos darem mergulhos.

 

 "Acolá, à frente, está outro que qualquer dia também vai à vida", sentencia O velho pescador Vicente,

apontando para um rochedo no outro extremo da praia.

 

 Muitos rochedos já desapareceram tendo o primeiro sido "Sacadura Cabral", em meados dos anos 60.

 

 Além do desaparecimento deste tipo de rochedo o Algarve tem assistido a derrocadas de arribas.

 

 A mais grave ocorreu em agosto de 2009, na praia Maria Luísa, em Albufeira, provocando a morte a

cinco pessoas. Desde essa altura que as autoridades procederam a cerca de 200 intervenções de

desmonte de blocos de arribas consideradas perigosas.

 

 Espalharam-se placas a alertar para o perigo e interdição ao longo da costa algarvia e foi decretada

uma lei que prevê coimas para quem desrespeite a sinalética e se coloque debaixo das arribas a

apanhar banhos de sol.

 

 "É difícil dizer quais as zonas de perigo eminente", afirmou Óscar Ferreira, reconhecendo, no entanto

que "há várias arribas no Algarve com possibilidade de cair, quer em Olhos de Água, Galé ou

Carvoeiro.

 

 As quedas ocorrem, principalmente, no inverno, quando há tempestades marítimas e pluviosidade

elevada", lembra o geólogo.
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Algarve: Célebre rochedo "Gago Coutinho" foi engolido pelo mar| Di&aacute;rio
Digital Castelo Branco
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/07/2011

Meio: Diário Digital Castelo Branco

Online

URL: http://www.diariodigitalcastelobranco.pt/detalhe.php?id=3555

 

Diario Digital Castelo Branco/Lusa | 2011-07-12 10:22:00

 

 As tempestades deram as mãos à força do mar e engoliram este inverno "Gago Coutinho", o rochedo

mais célebre do Algarve e um ex-líbris da praia de Olhos de Água, que ilustrou milhares de postais e

fotografias de turistas.

 

 A destruição do 'monumento natural' podia ter sido travada, defendem os pescadores locais,

enquanto os especialistas dizem que se trata da evolução da natureza.

 

 Vicente Freitas, pescador reformado e ancorado à praia de Olhos de Água há 36 anos, está sentado

no muro do calçadão e olha com saudade para o local onde até dia 02 de dezembro passado se erigia

o leixão batizado com o nome do aviador português "Gago Coutinho".

 

 "Não sei se foi dos trovões se foi o destino que já estava marcado", lança o pescador septuagenário.

 

 "Na maré-cheia parecia uma nau. Eu sentava-me aqui com o meu canito e ficava só a mirá-lo",

recorda, enquanto afaga o companheiro de quatro patas, um caniche velhinho.

 

 Segundo contam os moradores de Olhos de Água, foi numa madrugada de temporal e trovoada

intensa que ocorreu a derrocada do "Gago Coutinho", ícone regional e nacional para milhares de

veraneantes e turistas que viajam até ao Algarve.

 

 Os pescadores não se conformam com a partida do "Gago Coutinho" e argumentam que a situação

podia ter sido evitada com betão na base e uma rede de metal à volta.

 

 Mas Óscar Ferreira, geólogo da Universidade do Algarve e especialista em erosão costeira discorda.

 

 "Manter o rochedo do ponto de vista artificial, acimentando-o, exigiria quase retirar-lhe todas as

caraterísticas naturais. O que não é muito lógico, pois não seria isso que ia garantir mais segurança. O
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melhor é deixar a evolução natural ocorrer", disse à Lusa.

 

 Ellaine Allen, uma turista inglesa que frequenta a praia há mais de uma década reparou na ausência

do rochedo, mal chegou férias este verão.

 

 "Cheguei hoje e dei logo pela falta dele. É uma pena, era o ícone desta praia, mas suponho que não

havia nada a fazer. É a natureza", afirmou conformada.

 

 Gago Coutinho era um rochedo mítico pela beleza e originalidade, mas servia também de "farol" para

quem procurava as nascentes de água doce que ainda brotam no areal de Olhos de Água quando a

maré está vazia.

 

 O famoso rochedo era também poiso para aves migratórias e chegou a servir de espécie de

plataforma para os mais destemidos darem mergulhos.

 

 "Acolá, à frente, está outro que qualquer dia também vai à vida", sentencia O velho pescador Vicente,

apontando para um rochedo no outro extremo da praia.

 

 Muitos rochedos já desapareceram tendo o primeiro sido "Sacadura Cabral", em meados dos anos 60.

 

 Além do desaparecimento deste tipo de rochedo o Algarve tem assistido a derrocadas de arribas.

 

 A mais grave ocorreu em agosto de 2009, na praia Maria Luísa, em Albufeira, provocando a morte a

cinco pessoas. Desde essa altura que as autoridades procederam a cerca de 200 intervenções de

desmonte de blocos de arribas consideradas perigosas.

 

 Espalharam-se placas a alertar para o perigo e interdição ao longo da costa algarvia e foi decretada

uma lei que prevê coimas para quem desrespeite a sinalética e se coloque debaixo das arribas a

apanhar banhos de sol.

 

 "É difícil dizer quais as zonas de perigo eminente", afirmou Óscar Ferreira, reconhecendo, no entanto

que "há várias arribas no Algarve com possibilidade de cair, quer em Olhos de Água, Galé ou

Carvoeiro.

 

 As quedas ocorrem, principalmente, no inverno, quando há tempestades marítimas e pluviosidade

elevada", lembra o geólogo.
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Algarve: Célebre rochedo "Gago Coutinho" foi engolido pelo mar| Di&aacute;rio
Digital Castelo Branco
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/07/2011

Meio: Diário Digital Castelo Branco

Online

URL: http://www.diariodigitalcastelobranco.pt/detalhe.php?c=3&id=3555

 

As tempestades deram as mãos à força do mar e engoliram este inverno "Gago Coutinho", o rochedo

mais célebre do Algarve e um ex-líbris da praia de Olhos de Água, que ilustrou milhares de postais e

fotografias de turistas.

 

 A destruição do 'monumento natural' podia ter sido travada, defendem os pescadores locais,

enquanto os especialistas dizem que se trata da evolução da natureza.

 

 Vicente Freitas, pescador reformado e ancorado à praia de Olhos de Água há 36 anos, está sentado

no muro do calçadão e olha com saudade para o local onde até dia 02 de dezembro passado se erigia

o leixão batizado com o nome do aviador português "Gago Coutinho".

 

 "Não sei se foi dos trovões se foi o destino que já estava marcado", lança o pescador septuagenário.

 

 "Na maré-cheia parecia uma nau. Eu sentava-me aqui com o meu canito e ficava só a mirá-lo",

recorda, enquanto afaga o companheiro de quatro patas, um caniche velhinho.

 

 Segundo contam os moradores de Olhos de Água, foi numa madrugada de temporal e trovoada

intensa que ocorreu a derrocada do "Gago Coutinho", ícone regional e nacional para milhares de

veraneantes e turistas que viajam até ao Algarve.

 

 Os pescadores não se conformam com a partida do "Gago Coutinho" e argumentam que a situação

podia ter sido evitada com betão na base e uma rede de metal à volta.

 

 Mas Óscar Ferreira, geólogo da Universidade do Algarve e especialista em erosão costeira discorda.

 

 "Manter o rochedo do ponto de vista artificial, acimentando-o, exigiria quase retirar-lhe todas as

caraterísticas naturais. O que não é muito lógico, pois não seria isso que ia garantir mais segurança. O

melhor é deixar a evolução natural ocorrer", disse à Lusa.
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 Ellaine Allen, uma turista inglesa que frequenta a praia há mais de uma década reparou na ausência

do rochedo, mal chegou férias este verão.

 

 "Cheguei hoje e dei logo pela falta dele. É uma pena, era o ícone desta praia, mas suponho que não

havia nada a fazer. É a natureza", afirmou conformada.

 

 Gago Coutinho era um rochedo mítico pela beleza e originalidade, mas servia também de "farol" para

quem procurava as nascentes de água doce que ainda brotam no areal de Olhos de Água quando a

maré está vazia.

 

 O famoso rochedo era também poiso para aves migratórias e chegou a servir de espécie de

plataforma para os mais destemidos darem mergulhos.

 

 "Acolá, à frente, está outro que qualquer dia também vai à vida", sentencia O velho pescador Vicente,

apontando para um rochedo no outro extremo da praia.

 

 Muitos rochedos já desapareceram tendo o primeiro sido "Sacadura Cabral", em meados dos anos 60.

 

 Além do desaparecimento deste tipo de rochedo o Algarve tem assistido a derrocadas de arribas.

 

 A mais grave ocorreu em agosto de 2009, na praia Maria Luísa, em Albufeira, provocando a morte a

cinco pessoas. Desde essa altura que as autoridades procederam a cerca de 200 intervenções de

desmonte de blocos de arribas consideradas perigosas.

 

 Espalharam-se placas a alertar para o perigo e interdição ao longo da costa algarvia e foi decretada

uma lei que prevê coimas para quem desrespeite a sinalética e se coloque debaixo das arribas a

apanhar banhos de sol.

 

 "É difícil dizer quais as zonas de perigo eminente", afirmou Óscar Ferreira, reconhecendo, no entanto

que "há várias arribas no Algarve com possibilidade de cair, quer em Olhos de Água, Galé ou

Carvoeiro.

 

 As quedas ocorrem, principalmente, no inverno, quando há tempestades marítimas e pluviosidade

elevada", lembra o geólogo.
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Célebre rochedo «Gago Coutinho» foi engolido pelo mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/07/2011

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/print.asp?id_news=521018

 

terça-feira, 12 de Julho de 2011 | 10:02

 

 As tempestades deram as mãos à força do mar e engoliram este inverno "Gago Coutinho", o rochedo

mais célebre do Algarve e um ex-líbris da praia de Olhos de Água, que ilustrou milhares de postais e

fotografias de turistas.

 

 A destruição do 'monumento natural' podia ter sido travada, defendem os pescadores locais,

enquanto os especialistas dizem que se trata da evolução da natureza.

 

 Vicente Freitas, pescador reformado e ancorado à praia de Olhos de Água há 36 anos, está sentado

no muro do calçadão e olha com saudade para o local onde até dia 02 de dezembro passado se erigia

o leixão batizado com o nome do aviador português "Gago Coutinho".

 

 "Não sei se foi dos trovões se foi o destino que já estava marcado", lança o pescador septuagenário.

 

 "Na maré-cheia parecia uma nau. Eu sentava-me aqui com o meu canito e ficava só a mirá-lo",

recorda, enquanto afaga o companheiro de quatro patas, um caniche velhinho.

 

 Segundo contam os moradores de Olhos de Água, foi numa madrugada de temporal e trovoada

intensa que ocorreu a derrocada do "Gago Coutinho", ícone regional e nacional para milhares de

veraneantes e turistas que viajam até ao Algarve.

 

 Os pescadores não se conformam com a partida do "Gago Coutinho" e argumentam que a situação

podia ter sido evitada com betão na base e uma rede de metal à volta.

 

 Mas Óscar Ferreira, geólogo da Universidade do Algarve e especialista em erosão costeira discorda.

 

 "Manter o rochedo do ponto de vista artificial, acimentando-o, exigiria quase retirar-lhe todas as

caraterísticas naturais. O que não é muito lógico, pois não seria isso que ia garantir mais segurança. O

melhor é deixar a evolução natural ocorrer", disse à Lusa.
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 Ellaine Allen, uma turista inglesa que frequenta a praia há mais de uma década reparou na ausência

do rochedo, mal chegou férias este verão.

 

 "Cheguei hoje e dei logo pela falta dele. É uma pena, era o ícone desta praia, mas suponho que não

havia nada a fazer. É a natureza", afirmou conformada.

 

 Gago Coutinho era um rochedo mítico pela beleza e originalidade, mas servia também de "farol" para

quem procurava as nascentes de água doce que ainda brotam no areal de Olhos de Água quando a

maré está vazia.

 

 O famoso rochedo era também poiso para aves migratórias e chegou a servir de espécie de

plataforma para os mais destemidos darem mergulhos.

 

 "Acolá, à frente, está outro que qualquer dia também vai à vida", sentencia O velho pescador Vicente,

apontando para um rochedo no outro extremo da praia.

 

 Muitos rochedos já desapareceram tendo o primeiro sido "Sacadura Cabral", em meados dos anos 60.

 

 Além do desaparecimento deste tipo de rochedo o Algarve tem assistido a derrocadas de arribas.

 

 A mais grave ocorreu em agosto de 2009, na praia Maria Luísa, em Albufeira, provocando a morte a

cinco pessoas. Desde essa altura que as autoridades procederam a cerca de 200 intervenções de

desmonte de blocos de arribas consideradas perigosas.

 

 Espalharam-se placas a alertar para o perigo e interdição ao longo da costa algarvia e foi decretada

uma lei que prevê coimas para quem desrespeite a sinalética e se coloque debaixo das arribas a

apanhar banhos de sol.

 

 "É difícil dizer quais as zonas de perigo eminente", afirmou Óscar Ferreira, reconhecendo, no entanto

que "há várias arribas no Algarve com possibilidade de cair, quer em Olhos de Água, Galé ou

Carvoeiro.

 

 As quedas ocorrem, principalmente, no inverno, quando há tempestades marítimas e pluviosidade

elevada", lembra o geólogo.

 

 Diário Digital / Lusa
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  Corte: 1 de 1ID: 36443323 12-07-2011 | Universidades

Cluster do Mar
avança no Algarve
No II Seminário Transnacional do projecto
europeu KIMERAA, realizado na semana passada,
a Universidade do Algarve e a Comissão de
Coordenação de Desenvolvimento Regional do
Algarve sublinharam a importância de estruturar
e formalizar o Cluster doMar na região algarvia
com a criação de uma associação.
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Célebre rochedo "Gago Coutinho" foi engolido pelo mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/07/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=117847

 

As tempestades deram as mãos à força do mar e engoliram este inverno "Gago Coutinho", o rochedo

mais célebre do Algarve e um ex-líbris da praia de Olhos de Água, que ilustrou milhares de postais e

fotografias de turistas.

 

 A destruição do 'monumento natural' podia ter sido travada, defendem os pescadores locais,

enquanto os especialistas dizem que se trata da evolução da natureza.

 

 Vicente Freitas, pescador reformado e ancorado à praia de Olhos de Água há 36 anos, está sentado

no muro do calçadão e olha com saudade para o local onde até dia 02 de dezembro passado se erigia

o leixão batizado com o nome do aviador português "Gago Coutinho".

 

 "Não sei se foi dos trovões se foi o destino que já estava marcado", lança o pescador septuagenário.

 

 "Na maré-cheia parecia uma nau. Eu sentava-me aqui com o meu canito e ficava só a mirá-lo",

recorda, enquanto afaga o companheiro de quatro patas, um caniche velhinho.

 

 Segundo contam os moradores de Olhos de Água, foi numa madrugada de temporal e trovoada

intensa que ocorreu a derrocada do "Gago Coutinho", ícone regional e nacional para milhares de

veraneantes e turistas que viajam até ao Algarve.

 

 Os pescadores não se conformam com a partida do "Gago Coutinho" e argumentam que a situação

podia ter sido evitada com betão na base e uma rede de metal à volta.

 

 Mas Óscar Ferreira, geólogo da Universidade do Algarve e especialista em erosão costeira discorda.

 

 "Manter o rochedo do ponto de vista artificial, acimentando-o, exigiria quase retirar-lhe todas as

caraterísticas naturais. O que não é muito lógico, pois não seria isso que ia garantir mais segurança. O

melhor é deixar a evolução natural ocorrer", disse à Lusa.

 

 Ellaine Allen, uma turista inglesa que frequenta a praia há mais de uma década reparou na ausência
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do rochedo, mal chegou férias este verão.

 

 "Cheguei hoje e dei logo pela falta dele. É uma pena, era o ícone desta praia, mas suponho que não

havia nada a fazer. É a natureza", afirmou conformada.

 

 Gago Coutinho era um rochedo mítico pela beleza e originalidade, mas servia também de "farol" para

quem procurava as nascentes de água doce que ainda brotam no areal de Olhos de Água quando a

maré está vazia.

 

 O famoso rochedo era também poiso para aves migratórias e chegou a servir de espécie de

plataforma para os mais destemidos darem mergulhos.

 

 "Acolá, à frente, está outro que qualquer dia também vai à vida", sentencia O velho pescador Vicente,

apontando para um rochedo no outro extremo da praia.

 

 Muitos rochedos já desapareceram tendo o primeiro sido "Sacadura Cabral", em meados dos anos 60.

 

 Além do desaparecimento deste tipo de rochedo o Algarve tem assistido a derrocadas de arribas.

 

 A mais grave ocorreu em agosto de 2009, na praia Maria Luísa, em Albufeira, provocando a morte a

cinco pessoas. Desde essa altura que as autoridades procederam a cerca de 200 intervenções de

desmonte de blocos de arribas consideradas perigosas.

 

 Espalharam-se placas a alertar para o perigo e interdição ao longo da costa algarvia e foi decretada

uma lei que prevê coimas para quem desrespeite a sinalética e se coloque debaixo das arribas a

apanhar banhos de sol.

 

 "É difícil dizer quais as zonas de perigo eminente", afirmou Óscar Ferreira, reconhecendo, no entanto

que "há várias arribas no Algarve com possibilidade de cair, quer em Olhos de Água, Galé ou

Carvoeiro.

 

 As quedas ocorrem, principalmente, no inverno, quando há tempestades marítimas e pluviosidade

elevada", lembra o geólogo.

 

 Redacção / Lusa

 

 11:22 terça-feira, 12 julho 2011
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Workshop Biotecnologia e o Mar - Soluções para problemas do Séc. XXI a decorrer na
UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/07/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=117855

 

O Centro de Ciências do Mar do Algarve, anunciou a realização do Workshop Biotecnologia e o Mar -

Soluções para problemas do Séc. XXI, evento que está a decorer na Universidade do Algarve, Campus

de Gambelas esta terça-feira, dia 12 de Julho entre as 09:30 e as 13:00 horas.

 

 O Workshop realiza-se no âmbito do projecto ShareBiotech, que visa promover o acesso à tecnologia

e infra-estruturas nas áreas das ciências da vida e da biotecnologia e tem como objectivo aumentar a

interligação entre empresas e institutos de investigação, bem como contribuir para o desenvolvimento

da biotecnologia marinha no Espaço Atlântico.

 

 Redacção/RS

 

 12:21 terça-feira, 12 julho 2011
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Célebre rochedo "Gago Coutinho" engolido pelo mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/07/2011

Meio: Impresso Online

URL: http://www.jornalimpresso.com/?p=10735

 

Terça-feira, 12 Julho 2011 | 16:28 Europe/Lisbon

 

  |

 

 As tempestades e a força do mar engoliram este inverno "Gago Coutinho", o rochedo mais célebre do

Algarve e um ex-líbris da praia de Olhos de Água, que ilustrou milhares de postais e fotografias de

turistas.

 

 Foto: DR

 

 A destruição do "monumento natural" podia ter sido travada, defendem os pescadores locais. Os

especialistas dizem que se trata da evolução da natureza.

 

 Vicente Freitas, pescador reformado e ancorado à praia de Olhos de Água há 36 anos, está sentado

no muro do calçadão e olha com saudade para o local onde até dia 02 de dezembro passado se erigia

o leixão batizado com o nome do aviador português "Gago Coutinho".

 

 "Não sei se foi dos trovões se foi o destino que já estava marcado", lança o pescador septuagenário.

"Na maré-cheia parecia uma nau. Eu sentava-me aqui com o meu canito e ficava só a mirá-lo",

recorda.

 

 Segundo contam os moradores de Olhos de Água, foi numa madrugada de temporal e trovoada

intensa que ocorreu a derrocada do "Gago Coutinho", ícone regional e nacional para milhares de

veraneantes e turistas que viajam até ao Algarve.

 

 Óscar Ferreira, geólogo da Universidade do Algarve e especiealista em erosão costeira afirmou que

"manter o rochedo do ponto de vista artificial, acimentando-o, exigiria quase retirar-lhe todas as

caraterísticas naturais. O que não é muito lógico, pois não seria isso que ia garantir mais segurança. O

melhor é deixar a evolução natural ocorrer".
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 Fonte: Jornal de Noticias

 

 URL curta: http://www.jornalimpresso.com/?p=10735
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Célebre rochedo "Gago Coutinho" engolido pelo mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/07/2011

Meio: Jornal de Notícias Online

URL: http://www.jn.pt/Common/print.aspx?content_id=1905338

 

As tempestades e a força do mar engoliram este inverno "Gago Coutinho", o rochedo mais célebre do

Algarve e um ex-líbris da praia de Olhos de Água, que ilustrou milhares de postais e fotografias de

turistas.

 

 A destruição do "monumento natural" podia ter sido travada, defendem os pescadores locais. Os

especialistas dizem que se trata da evolução da natureza.

 

 Vicente Freitas, pescador reformado e ancorado à praia de Olhos de Água há 36 anos, está sentado

no muro do calçadão e olha com saudade para o local onde até dia 02 de dezembro passado se erigia

o leixão batizado com o nome do aviador português "Gago Coutinho".

 

 "Não sei se foi dos trovões se foi o destino que já estava marcado", lança o pescador septuagenário.

"Na maré-cheia parecia uma nau. Eu sentava-me aqui com o meu canito e ficava só a mirá-lo",

recorda.

 

 Segundo contam os moradores de Olhos de Água, foi numa madrugada de temporal e trovoada

intensa que ocorreu a derrocada do "Gago Coutinho", ícone regional e nacional para milhares de

veraneantes e turistas que viajam até ao Algarve.

 

 Óscar Ferreira, geólogo da Universidade do Algarve e especiealista em erosão costeira afirmou que

"manter o rochedo do ponto de vista artificial, acimentando-o, exigiria quase retirar-lhe todas as

caraterísticas naturais. O que não é muito lógico, pois não seria isso que ia garantir mais segurança. O

melhor é deixar a evolução natural ocorrer".

 

 Ellaine Allen, uma turista inglesa que frequenta a praia há mais de uma década reparou na ausência

do rochedo, mal chegou de férias este verão.

 

 "Cheguei hoje e dei logo pela falta dele. É uma pena, era o ícone desta praia, mas suponho que não

havia nada a fazer. É a natureza", afirmou conformada.
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 Gago Coutinho era um rochedo mítico pela beleza e originalidade, mas servia também de "farol" para

quem procurava as nascentes de água doce que ainda brotam no areal de Olhos de Água quando a

maré está vazia.

 

 O famoso rochedo era também poiso para aves migratórias e chegou a servir de espécie de

plataforma para os mais destemidos darem mergulhos.

 

 Muitos rochedos já desapareceram tendo o primeiro sido "Sacadura Cabral", em meados dos anos 60.

 

 "Acolá, à frente, está outro que qualquer dia também vai à vida", sentencia O velho pescador Vicente,

apontando para um rochedo no outro extremo da praia.

 

 Além do desaparecimento deste tipo de rochedo o Algarve tem assistido a derrocadas de arribas. A

mais grave ocorreu em agosto de 2009, na praia Maria Luísa, em Albufeira, provocando a morte a

cinco pessoas.

 

 Desde essa altura que as autoridades procederam a cerca de 200 intervenções de desmonte de

blocos de arribas consideradas perigosas.

 

 publicado a 2011-07-12 às 15:02

 

 Para mais detalhes consulte:

 

http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Faro&Concelho=Albufeira&Option=Interior

&content_id=1905338

 

 GRUPO CONTROLINVESTE

 

 Copyright © - Todos os direitos reservados
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Algarve: Rochedo na Praia dos Olhos de Água engolido pelo mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/07/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=46383

 

12-07-2011 10:08:00

 

 As tempestades deram as mãos à força do mar e engoliram este inverno o "Gago Coutinho", o

rochedo mais célebre do Algarve e um ex-líbris da praia de Olhos de Água, que ilustrou milhares de

postais e fotografias de turistas.

 

 A destruição do 'monumento natural' podia ter sido travada, defendem os pescadores locais,

enquanto os especialistas dizem que se trata da evolução da natureza.

 

 Vicente Freitas, pescador reformado e ancorado à praia de Olhos de Água há 36 anos, está sentado

no muro do calçadão e olha com saudade para o local onde até dia 02 de dezembro passado se erigia

o leixão batizado com o nome do aviador português "Gago Coutinho".

 

 "Não sei se foi dos trovões se foi o destino que já estava marcado", lança o pescador septuagenário.

"Na maré-cheia parecia uma nau. Eu sentava-me aqui com o meu canito e ficava só a mirá-lo",

recorda, enquanto afaga o companheiro de quatro patas, um caniche velhinho.

 

 Segundo contam os moradores de Olhos de Água, foi numa madrugada de temporal e trovoada

intensa que ocorreu a derrocada do "Gago Coutinho", ícone regional e nacional para milhares de

veraneantes e turistas que viajam até ao Algarve.

 

 Os pescadores não se conformam com a partida do "Gago Coutinho" e argumentam que a situação

podia ter sido evitada com betão na base e uma rede de metal à volta.

 

 Mas Óscar Ferreira, geólogo da Universidade do Algarve e especialista em erosão costeira discorda.

"Manter o rochedo do ponto de vista artificial, acimentando-o, exigiria quase retirar-lhe todas as

caraterísticas naturais. O que não é muito lógico, pois não seria isso que ia garantir mais segurança. O

melhor é deixar a evolução natural ocorrer", disse à Lusa.

 

 Ellaine Allen, uma turista inglesa que frequenta a praia há mais de uma década reparou na ausência
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do rochedo, mal chegou férias este verão. "Cheguei hoje e dei logo pela falta dele.

 

 É uma pena, era o ícone desta praia, mas suponho que não havia nada a fazer. É a natureza",

afirmou conformada.

 

 O Gago Coutinho era um rochedo mítico pela beleza e originalidade, mas servia também de "farol"

para quem procurava as nascentes de água doce que ainda brotam no areal de Olhos de Água quando

a maré está vazia.

 

 O famoso rochedo era também poiso para aves migratórias e chegou a servir de espécie de

plataforma para os mais destemidos darem mergulhos.

 

 "Acolá, à frente, está outro que qualquer dia também vai à vida", sentencia O velho pescador Vicente,

apontando para um rochedo no outro extremo da praia.

 

 Muitos rochedos já desapareceram tendo o primeiro sido o "Sacadura Cabral", em meados dos anos

60.

 

 Além do desaparecimento deste tipo de rochedo o Algarve tem assistido a derrocadas de arribas. A

mais grave ocorreu em agosto de 2009, na praia Maria Luísa, em Albufeira, provocando a morte a

cinco pessoas.

 

 Desde essa altura que as autoridades procederam a cerca de 200 intervenções de desmonte de

blocos de arribas consideradas perigosas.

 

 Espalharam-se placas a alertar para o perigo e interdição ao longo da costa algarvia e foi decretada

uma lei que prevê coimas para quem desrespeite a sinalética e se coloque debaixo das arribas a

apanhar banhos de sol.

 

 "É difícil dizer quais as zonas de perigo eminente", afirmou Óscar Ferreira, reconhecendo, no entanto

que "há várias arribas no Algarve com possibilidade de cair, quer em Olhos de Água, Galé ou

Carvoeiro. As quedas ocorrem, principalmente, no inverno, quando há tempestades marítimas e

pluviosidade elevada", lembra o geólogo.
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Rochedo ´Gago Coutinho´ foi engolido pelo mar algarvio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/07/2011

Meio: Sol Online

URL: http://sol.sapo.pt/inicio/Vida/Interior.aspx?content_id=23897

 

12 de Julho, 2011

 

 As tempestades deram as mãos à força do mar e engoliram este inverno 'Gago Coutinho', o rochedo

mais célebre do Algarve e um ex-líbris da praia de Olhos de Água, que ilustrou milhares de postais e

fotografias de turistas.

 

 A destruição do 'monumento natural' podia ter sido travada, defendem os pescadores locais,

enquanto os especialistas dizem que se trata da evolução da natureza.

 

 Vicente Freitas, pescador reformado e ancorado à praia de Olhos de Água há 36 anos, está sentado

no muro do calçadão e olha com saudade para o local onde até dia 2 de Dezembro passado se erigia o

leixão baptizado com o nome do aviador português 'Gago Coutinho'.

 

 Não sei se foi dos trovões se foi o destino que já estava marcado, lança o pescador septuagenário.

 

 Na maré-cheia parecia uma nau. Eu sentava-me aqui com o meu canito e ficava só a mirá-lo,

recorda, enquanto afaga o companheiro de quatro patas, um caniche velhinho.

 

 Segundo contam os moradores de Olhos de Água, foi numa madrugada de temporal e trovoada

intensa que ocorreu a derrocada do 'Gago Coutinho', ícone regional e nacional para milhares de

veraneantes e turistas que viajam até ao Algarve.

 

 Os pescadores não se conformam com a partida do 'Gago Coutinho' e argumentam que a situação

podia ter sido evitada com betão na base e uma rede de metal à volta.

 

 Mas Óscar Ferreira, geólogo da Universidade do Algarve e especialista em erosão costeira discorda.

 

 Manter o rochedo do ponto de vista artificial, acimentando-o, exigiria quase retirar-lhe todas as

características naturais. O que não é muito lógico, pois não seria isso que ia garantir mais segurança.

O melhor é deixar a evolução natural ocorrer, disse à Lusa.
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 Ellaine Allen, uma turista inglesa que frequenta a praia há mais de uma década reparou na ausência

do rochedo, mal chegou férias este verão.

 

 Cheguei hoje e dei logo pela falta dele. É uma pena, era o ícone desta praia, mas suponho que não

havia nada a fazer. É a natureza, afirmou conformada.

 

 Gago Coutinho era um rochedo mítico pela beleza e originalidade, mas servia também de 'farol' para

quem procurava as nascentes de água doce que ainda brotam no areal de Olhos de Água quando a

maré está vazia.

 

 O famoso rochedo era também poiso para aves migratórias e chegou a servir de espécie de

plataforma para os mais destemidos darem mergulhos.

 

 Acolá, à frente, está outro que qualquer dia também vai à vida, sentencia O velho pescador Vicente,

apontando para um rochedo no outro extremo da praia.

 

 Muitos rochedos já desapareceram tendo o primeiro sido 'Sacadura Cabral', em meados dos anos 60.

 

 Além do desaparecimento deste tipo de rochedo o Algarve tem assistido a derrocadas de arribas.

 

 A mais grave ocorreu em Agosto de 2009, na praia Maria Luísa, em Albufeira, provocando a morte a

cinco pessoas. Desde essa altura que as autoridades procederam a cerca de 200 intervenções de

desmonte de blocos de arribas consideradas perigosas.

 

 Espalharam-se placas a alertar para o perigo e interdição ao longo da costa algarvia e foi decretada

uma lei que prevê coimas para quem desrespeite a sinalética e se coloque debaixo das arribas a

apanhar banhos de sol.

 

 É difícil dizer quais as zonas de perigo eminente, afirmou Óscar Ferreira, reconhecendo, no entanto

que há várias arribas no Algarve com possibilidade de cair, quer em Olhos de Água, Galé ou Carvoeiro.

 

 As quedas ocorrem, principalmente, no inverno, quando há tempestades marítimas e pluviosidade

elevada, lembra o geólogo.

 

por Cecília Malheiro e Raquel Ponte, Agência Lusa
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117 Universidades no Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/07/2011

Meio: Universia.pt

URL: http://noticias.universia.pt/vida-universitaria/noticia/2011/07/12/844770/117-
universidades-no-congresso-da-associaco-internacional-lusitanistas.html

 

12/07/2011

 

 A décima edição do Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas (AIL) decorrerá na

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve de 18 a 23 de Julho, estando

prevista a participação de mais de 350 investigadores, provenientes de 117 Universidades, com um

total de 325 comunicações.

 

 Fonte: Universidade do Algarve
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Apresentação do projecto-piloto na aldeia de Querença
 

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

Meio: CiênciaPT.net

URL: http://www.cienciapt.net/pt/index2.php?option=com_content&task=view&id=104171&p
op=1&page=0&Itemid=302

 

Escrito por CienciaPT

 

 11-Jul-2011

 

 A iniciativa tem como grande objectivo a dinamização da aldeia de Querença, do ponto de vista

económico, sociocultural e ambiental. Para tal, nove jovens, de áreas de formação distintas, foram

seleccionados para residir nove meses nesta aldeia, durante os quais desenvolverão projectos

articulados entre si.

 

 Programa

 

 10h00. Recepção dos convidados.

 

 10h30. Da Teoria à Acção - Apresentação da ideia (Professor António Covas, Universidade do Algarve)

 

 10h50. O projecto e sua execução (João Ministro, Fundação Manuel Viegas Guerreiro)

 

 11h10. Estruturas de apoio ao projecto: a Comissão Científica (Dr. Alberto Melo) e a Comissão Local

(Dr. Viegas, Presidente da Junta de Freguesia de Querença)

 

 11h15. A Equipa de Missão - apresentação dos elementos e respectivas missões

 

 12h00. Momento de debate e troca de ideias

 

 12h30. Encerramento
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Ligar os Parques Tecnológicos às cidades, levar a tecnologia às pessoas
 

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

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=117805

 

Na reunião internacional realizada na Câmara Municipal de Faro, nos dias 6 e 7 de Julho, do projecto

Med Technopolis, foram apresentadas as diversas estruturas de interface tecnológica a dinamizar nas

regiões que participam no projecto - Algarve (Portugal), Andaluzia (Espanha), Poliponésia (Grécia),

Provença, Alpes e Côte d'Azur (França) e Umbria e Sicília (Itália).

 

 De acordo com a Universidade do Algarve, estas estruturas "servirão como centros de inovação

económica, social e ambiental, abertos ao público, especialmente a empreendedores e a pequenas

empresas".

 

 O objectivo do Med Technopolis é criar uma rede de estruturas de interface tecnológica, da geração

"Technopolis," para a renovação das estruturas existentes e a sua extensão a novas áreas, incluindo

cidades de média e pequena dimensão no espaço mediterrânico.

 

 A estrutura Algarve Technopolis funciona no CRIA - Divisão de Empreendedorismo da Universidade do

Algarve, no Campus de Gambelas, em Faro e disponibiliza um leque de serviços que inclui:

aconselhamento empresarial, apoio à elaboração de plano de negócios, incubação, procura de

instalações e licenciamento, registo de marcas e patentes e propriedade industrial, transferência de

tecnologia e ligação a outras infra-estruturas de interface tecnológica.

 

 O Med Technopolis é co-financiado pelo programa de cooperação MED

 

 Redacção/RS

 

 14:25 segunda-feira, 11 julho 2011
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Projecto-piloto para a Aldeia de Querença
 

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

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=117804

 

Desenvolvido por esta Fundação Manuel Viegas Guerreiro em parceria com a Universidade do Algarve

e a Câmara Municipal de Loulé, o projecto "Da Teoria à Acção - Empreender o Mundo Rural" pretende

aproximar jovens universitários do interior da região para desenvolver actividades viáveis

economicamente em torno dos recursos naturais e culturais.

 

 O projecto que vai ser apresentado às 11:00 horas do próximo dia 13 de julho, na Fundação Manuel

Viegas Guerreiro, em Querença, tem como grande objectivo a dinamização daquela Aldeia, do ponto

de vista económico, sociocultural e ambiental. Nesse âmbito, nove jovens, de áreas de formação

distintas, foram seleccionados para residir nove meses nesta aldeia, período durante o qual

desenvolverão projectos articulados entre si.

 

 Redacção/RS

 

 14:59 segunda-feira, 11 julho 2011
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Bolsa de Pós-Doutoramento (m/f) (11-07-11)
 

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

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=39108&bl=1&viewall=true

 

Centro de Ciências do Mar do Algarve

 

 Referência: CCMAR/BPD/0030/2011

 

 Área científica genérica: Biological sciences

 

 Resumo do anúncio:

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR) - Grupo de Endocrinologia Comparada e Molecular,

abre concurso para atribuição de uma Bolsa de Pós-Doutoramento no âmbito do projecto

PTDC/MAR/113608/2009, designado por "Plasticidade dos receptores olfactivos na enguia Europeia",

financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), nas seguintes condições:

 

 Identificar, caracterizar e desorfanizar receptores olfactivos na enguia, utilizando técnicas de

sequenciação de nova geração,  neurobiologia e biologia molecular

 

 Doutora Maria del Mar Huertas, Investigadora no CCMAR e coordenadora do projecto; Professor

Doutor Adelino V. M. Canário, Professor Catedrático na Universidade do Algarve e Investigador no

CCMAR e Doutor Peter Colin Hubbard, Investigador Auxiliar do CCMAR.

 

 1. Doutoramento Ciências Biológicas, Biotecnologia ou área relacionada;

 

 2. Experiência demonstrada em biologia molecular.

 

 3. Experiência demonstrada em bioinformática.

 

 1. Currículo científico e publicações;

 

 2. Experiência relevante de biologia molecular e genómica funcional;
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 3. Experiência relevante de bioinformática;

 

 4. Experiência em biologia de peixes.

 

 Duração de 12 meses, com inicio previsto para 15 de Setembro de 2011, eventualmente, prorrogada

até ao máximo total de 22 meses, em regime de exclusividade, 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. (1495.00EUR/mês - Bolsa de Pós-Doutoramento).

 

 De 26 de Julho a 19 de Agosto 2011.

 

 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 para Centro de Ciências do Mar, Ref. ª: CCMAR/BPD/0030/2011,

Secretariado, Gab. 2.90, Edifício 7, Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro ou

por e-mail para. 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.

 

 Doutora Maria del Mar Huertas, Investigadora no CCMAR e coordenadora do projecto (Presidente do

Júri), Professor Doutor Adelino Vicente Mendonça Canário, Professor Catedrático na Universidade do

Algarve e Investigador no CCMAR (vogal), e Doutor Peter Colin Hubbard, Investigador Auxiliar do

CCMAR (vogal).

 

 Número de vagas: 1

 

 Tipo de contrato: Outro

 

 País: Portugal

 

 Localidade: Gambelas, Faro, Algarve

 

 Instituição de acolhimento: Centro de Ciências do Mar do Algarve

 

 Campus de Gambelas
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 Faro - 8005-139 Faro

 

 Portugal

 

 Email:

 

 Website:

 

 (Publicado ema 10-07-11)

 

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

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

Twitter em]
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A150

Apresentação do projecto-piloto na aldeia de Querença
 

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

Meio: Planeta Algarve.net

URL: http://www.planetalgarve.net/index.php?option=com_content&view=article&id=326%3A
apresentacao-42&Itemid=66&lang=pt

 

13 de Julho, 11h00, Fundação Manuel Viegas Guerreiro, Querença

 

 "Da Teoria à Acção - Empreender o Mundo Rural" é o título do projecto que vai ser apresentado às

11h00 do próximo dia 13, na Fundação Manuel Viegas Guerreiro, em Querença. Desenvolvido por esta

Fundação em parceria com a Universidade do Algarve e a Câmara Municipal de Loulé, o projecto

pretende aproximar jovens universitários do interior da região para desenvolver actividades viáveis

economicamente em torno dos recursos naturais e culturais.

 

 A iniciativa tem como grande objectivo a dinamização da aldeia de Querença, do ponto de vista

económico, sociocultural e ambiental. Para tal, nove jovens, de áreas de formação distintas, foram

seleccionados para residir nove meses nesta aldeia, durante os quais desenvolverão projectos

articulados entre si.

 

 PROGRAMA

 

 10h00. Recepção dos convidados.

 

 10h30. Da Teoria à Acção - Apresentação da ideia (Professor António Covas, Universidade do Algarve)

 

 10h50. O projecto e sua execução (João Ministro, Fundação Manuel Viegas Guerreiro)

 

 11h10. Estruturas de apoio ao projecto: a Comissão Científica (Dr. Alberto Melo) e a Comissão Local

(Dr. Viegas, Presidente da Junta de Freguesia de Querença)

 

 11h15. A Equipa de Missão - apresentação dos elementos e respectivas missões

 

 12h00. Momento de debate e troca de ideias

 

 12h30. Encerramento
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 Fonte: Laura Alves, Gabinete de Comunicação e Protocolo da Universidade do Algarve
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A152

  Tiragem: 300000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Interesse Geral

  Pág: 48

  Cores: Cor

  Área: 20,26 x 26,90 cm²

  Corte: 1 de 4ID: 36419537 10-07-2011
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  Tiragem: 300000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Interesse Geral

  Pág: 49

  Cores: Cor

  Área: 20,14 x 26,94 cm²

  Corte: 2 de 4ID: 36419537 10-07-2011
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  Tiragem: 300000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Interesse Geral

  Pág: 50

  Cores: Cor

  Área: 20,15 x 27,45 cm²

  Corte: 3 de 4ID: 36419537 10-07-2011
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  Tiragem: 300000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Interesse Geral

  Pág: 3

  Cores: Cor

  Área: 8,93 x 14,88 cm²

  Corte: 4 de 4ID: 36419537 10-07-2011
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A156

  Tiragem: 7500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 27,55 x 18,98 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 36420233 07-07-2011

Associação Académica arruma as contas 
sem despedir funcionários
A AAUAlg está numa situação 
financeira delicada e está a preparar 
um plano de reestruturação para 
se manter viável. Guilherme Portada 
garante que deixará tudo «num 
brinco» para quem vier a seguir 
hugo rodrigues/carlos lopes*

A Associação Académica da 
Universidade do Algarve vai 
levar a cabo uma reestrutura-
ção interna que permita fazer 
face aos problemas financei-
ros com que se debate e orga-
nizar melhor a sua estrutura 
orgânica. A medida não vai 
implicar despedimentos, em-
bora alguns serviços possam 
ser concessionados, garantiu 
o presidente da AAUAlg.

Guilherme Portada foi o 
convidado desta semana do 
programa radiofónico «Im-
pressões», dinamizado em 
conjunto pelo «barlavento» e 
pela Rádio Universitária do 
Algarve RUA FM. O progra-
ma pode ser ouvido no sába-
do, às 12 horas, em 102.7 FM 
ou www.rua.pt. 

Guilherme Portada ad-

mitiu que a situação finan-
ceira da AAUAlg é defici-
tária, mas assegurou que a 
associação «não se encontra 
em situação de insolvência». 
Quanto a dados mais con-
cretos, remeteu a divulgação 
dos valores do passivo «para 
a Assembleia Magna que va-
mos marcar hoje (quarta-fei-
ra)», considerando que esse 
é o local indicado para o fa-
zer. «Lá vai ser tudo mostra-
do, para as pessoas tirarem as 
suas ilações. Não vamos es-
conder nada», garantiu.

«Nós estamos neste mo-
mento a pensar como oti-
mizar a associação em tem-
po de crise, tendo sempre 
dois grandes objetivos: em 
primeiro lugar, a defesa dos 
direitos dos estudantes. Em 

segundo lugar, garantir a 
continuidade e fazer a rees-
truturação com os atuais co-
laboradores da Universidade 
do Algarve. 

Neste momento, despe-
dimentos não estão em cima 
da mesa», garantiu Guilher-
me Portada.  E foi mais lon-
ge, assegurando que, quando 
acabar o seu mandato no fi-
nal de 2011, a AAUAlg vai 
estar tão bem como há dois 
anos, «ou melhor ainda». «A 
próxima direção vai ter a 
casa perfeitamente arruma-
da a nível orgânico, de fun-
cionamento e financeiro. No 

final de 2011, a AAUAlg vai 
estar num autêntico brinco», 
assegurou Guilherme Porta-
da. 

As dificuldades vividas 
pela AAUAlg já vêm des-
de há alguns anos, mas terão 
sido agravadas pelos prejuí-
zos nas principais festas orga-
nizadas este ano letivo, a Re-
ceção ao Caloiro e a Semana 
Académica. Segundo o que o 
«barlavento» apurou, a der-
rapagem poderá ter chegado 
aos 75 mil euros, no primeiro 
caso, e aos 160 mil, no segun-
do, números liminarmen-
te rejeitados por Guilherme 

Portada. «Esses números não 
correspondem à verdade. Na 
Assembleia Magna, vamos 
divulgar todas as contas», re-
forçou.

«A Semana Académica 
não correu como nós esperá-
vamos, mas não foi a primei-
ra vez que isso aconteceu em 
13 anos de Associação Aca-
démica. Houve vários fatores 
que o causaram. Saímos de 
Faro não porque quisemos, 
mas porque as duas alterna-
tivas que nos deram eram 
fora da cidade. Sabíamos que 
os encargos com o novo es-
paço eram superiores. No se-

guimento de todas as conver-
sas que tivemos, quer com a 
autarquia, quer com o Gover-
no Civil, esperávamos que o 
apoio fosse bastante supe-
rior, ou pelo menos o mes-
mo de outros anos», justifi-
cou Guilherme Portada.

Apoios que acabaram por 
não surgir. «Falei com a Go-
vernadora Civil Isilda Gomes 
no final de 2010 e ela garan-
tiu-me que iria apoiar o even-
to. Mas depois, nada. Zero! 
Nem cartazes, nem nada», 
revelou. Já a autarquia, terá 
respondido negativamente 
ao pedido de apoio «já a meio 
de abril, numa altura em que 
não podíamos mudar nada». 

Mesmo sendo conheci-
das as dificuldades que as 
entidades em questão atra-
vessam, Guilherme Portada 
defendeu que isso não justi-
fica a falta de apoio.  «Inde-
pendentemente do processo 
de insolvência técnica que a 
autarquia atravessa e das di-
ficuldades que o Governo Ci-
vil possa ter, se sabiam que 
não nos podiam apoiar num 
recinto com mais encargos, 
não nos tinham mandado 
para fora de Faro»,defendeu.

                    |*da RUA FM
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  Tiragem: 7500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,60 x 5,20 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 36420233 07-07-2011

Associação Académica
arruma as contas sem
despedir funcionários

A AAUAlg está numa situação fi-
nanceira delicada e prepara plano 
de reestruturação para se manter 
viável. Guilherme Portada garante 
que deixará tudo «num brinco». 

r e g i o n a l  | 08
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A158

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 14,00 x 18,01 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36420614 06-07-2011

O Instituto Politécnico de Castelo
Branco (IPCB) é uma das institui-
ções de Ensino Superior público
mais eficientes, apresentando um
custo com pessoal por aluno di-
plomado abaixo da média nacio-
nal. De acordo com o INDEZ 2010
- Inquérito realizado aos Estabele-
cimentos de Ensino Superior Pú-
blico, publicado pela Direção Ge-
ral do Ensino Superior, o IPCB é a
quarta instituição de natureza
politécnica que menos gastos
teve com pessoal, docente e não
docente, ficando apenas atrás da
Escola Superior de Enfermagem
de Lisboa, do IP do Cávado e Ave
e IP de Coimbra.

Todos os restantes institutos
politécnicos apresentaram valo-
res superiores enquanto no uni-
verso universitário apenas o ISC-
TE foi mais eficiente que o IPCB.
Considerando todo o universo de
Ensino Superior, incluindo as uni-
versidades, em 35 instituições
públicas o IPCB situa-se em 5.º
lugar.

Em 2010, o IPCB apresentou
um custo com pessoal de 14.401
milhões de euros, valor que ficou
bastante abaixo da média (18.362
milhões) das instituições de natu-

INQUÉRITO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICO

IPCB é a quinta instituição
mais eficiente a nível nacional

reza politécnica e das universida-
des (20.802 milhões).  Carlos
Maia, presidente do IPCB, salien-
ta que “apesar das despesas com
pessoal terem um peso muito ele-

vado no orçamento da institui-
ção, tem havido um enorme esfor-
ço de rentabilização dos recursos,
que se reflete também nos núme-
ros que são agora apresentados”.
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A159

  Tiragem: 3750

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 9,52 x 24,64 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36421012 06-07-2011

Ciclo de Passeios 
Natureza assinalou 97.º 
aniversário do município 
de São Brás de Alportel 

«Um Passeio através da Toponímia» à descoberta da história 
de São Brás de Alportel, realizado a 26 de junho, foi a sugestão 
do Ciclo de Passeios Natureza 2011 «Retratos na Paisagem» para 
assinalar o 97.º aniversário do município de São Brás de Alportel.

Foram muitos os que aceitaram o convite e, pé ante pé, por 
nomes e topónimos, ficaram a conhecer melhor a história do tem-
po e dos lugares, em mais um passeio de um ciclo que se reali-
za pelo quarto ano consecutivo, sempre nos últimos domingos de 
cada mês.

«Um passeio através da toponímia» foi realizado em colabora-
ção com uma especialista da Universidade do Algarve, Maria Alice 
Fernandes, num percurso a pé entre os Barrabés, o Cerro de Espar-
to, as Mealhas e as Mesquitas, entre outras localidades.

“Esta foi também uma bonita homenagem ao ilustre filho de 
São Brás de Alportel, Estanco Louro, patrono da Biblioteca Munici-
pal, e um dos mais singulares investigadores deste património ima-
terial, ímpar que é a língua portuguesa”, salientou a autarquia.

O ciclo de passeios retomará em Setembro para mais um con-
junto de convites à descoberta do território são-brasense.
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A160

  Tiragem: 15500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Preto e Branco

  Área: 14,05 x 12,30 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36433416 01-07-2011
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  Tiragem: 15500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 4

  Cores: Cor

  Área: 24,54 x 34,81 cm²

  Corte: 1 de 7ID: 36433089 01-07-2011
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  Tiragem: 15500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 5

  Cores: Cor

  Área: 24,54 x 32,13 cm²

  Corte: 2 de 7ID: 36433089 01-07-2011
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  Tiragem: 15500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 6

  Cores: Cor

  Área: 23,86 x 31,80 cm²

  Corte: 3 de 7ID: 36433089 01-07-2011
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  Tiragem: 15500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 7

  Cores: Cor

  Área: 24,61 x 16,07 cm²

  Corte: 4 de 7ID: 36433089 01-07-2011
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  Tiragem: 15500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 9,54 x 30,19 cm²

  Corte: 5 de 7ID: 36433089 01-07-2011
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  Tiragem: 15500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 9

  Cores: Cor

  Área: 24,06 x 14,86 cm²

  Corte: 6 de 7ID: 36433089 01-07-2011
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  Tiragem: 15500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,03 x 3,89 cm²

  Corte: 7 de 7ID: 36433089 01-07-2011
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A168

  Tiragem: 15500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,97 x 12,64 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36433305 01-07-2011
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A169

  Tiragem: 15500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 10

  Cores: Cor

  Área: 14,18 x 12,23 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36433269 01-07-2011
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A170

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Sociedade

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 22,30 x 26,12 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 36435251 01-07-2011
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  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Sociedade

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 21,82 x 14,34 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 36435251 01-07-2011
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A172

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Sociedade

  Pág: 92

  Cores: Cor

  Área: 22,11 x 26,75 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 36436188 01-07-2011
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  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Sociedade

  Pág: 93

  Cores: Cor

  Área: 20,49 x 27,35 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 36436188 01-07-2011
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  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Sociedade

  Pág: 5

  Cores: Cor

  Área: 12,24 x 4,76 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 36436188 01-07-2011
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A175

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Sociedade

  Pág: 50

  Cores: Cor

  Área: 22,11 x 26,24 cm²

  Corte: 1 de 4ID: 36435407 01-07-2011
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  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Sociedade

  Pág: 51

  Cores: Cor

  Área: 21,00 x 26,70 cm²

  Corte: 2 de 4ID: 36435407 01-07-2011
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  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Sociedade

  Pág: 52

  Cores: Cor

  Área: 20,80 x 26,33 cm²

  Corte: 3 de 4ID: 36435407 01-07-2011
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  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Sociedade

  Pág: 53

  Cores: Cor

  Área: 21,60 x 13,69 cm²

  Corte: 4 de 4ID: 36435407 01-07-2011
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A179

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Sociedade

  Pág: 60

  Cores: Cor

  Área: 21,48 x 27,86 cm²

  Corte: 1 de 5ID: 36435447 01-07-2011
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  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Sociedade

  Pág: 61

  Cores: Cor

  Área: 21,12 x 13,30 cm²

  Corte: 2 de 5ID: 36435447 01-07-2011
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  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Sociedade

  Pág: 62

  Cores: Cor

  Área: 21,94 x 27,74 cm²

  Corte: 3 de 5ID: 36435447 01-07-2011
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  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Sociedade

  Pág: 5

  Cores: Cor

  Área: 10,51 x 8,18 cm²

  Corte: 4 de 5ID: 36435447 01-07-2011

Página 182



  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Sociedade

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 6,96 x 3,64 cm²

  Corte: 5 de 5ID: 36435447 01-07-2011
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A184

Carteia   Tiragem: 4500

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Preto e Branco

  Área: 16,07 x 19,23 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36473363 01-07-2011
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A185

  Tiragem: 4000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 5

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,66 x 14,90 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36464720 01-07-2011

Associação 
de Pais 
programa 
actividades
A Associação de pais da EBI 
Alcoutim tem já várias actividades 
programadas para o próximo ano 
lectivo. As actividades passam 
por uma visita à Universidade do 
Algarve para todos alunos da EBI 
de Alcoutim, formação de Paren-
talidade e Relação Escola Família 
e o VII Congresso Internacional de 
Saúde, Cultura e Sociedade.

A associação vai manter e 
desenvolver todas as acções efec-
tuadas até à data. É o caso dos 
cursos para adultos (pós laboral): 
inglês, português para estrangei-
ros e informática. 

 EBI Alcoutim
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A186

  Tiragem: 4000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Cor

  Área: 28,91 x 36,92 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36464921 01-07-2011

Aconteceu a «I Mostra 
de Teatro Escolar do 
Baixo Guadiana». O 
certame durou uma 
tarde e uma noite e 
envolveu cerca de 
80 alunos e perto 
de 10 professores. A 
organização conjunta 
foi do «TeatroTeca», 
CLDS «+ Inclusão» 
e Jornal do Baixo 
Guadiana.

I Mostra de Teatro 
Escolar do Baixo Guadiana

O Jornal do Baixo Guadiana 
produziu em parceria com a 
TeaTroTeca (Grupo de Teatro 
Escolar EB 2,3 Castro Marim) 
e o Contrato Local de Desen-
volvimento Social (CLDS) «+ 
Inclusão» a «I Mostra de Teatro 
Escolar do Baixo Guadiana». 
No passado dia 11 de Junho a 
mostra prolongou-se entre as 
16h e as 23h. 

Para começar, e entre as 16h 
e as 18h, o Grupo de Teatro 
do Oprimido do Algarve, do 
núcleo Paulo Freire da UAlg 
ministrou dois workshops em 
simultâneo para 50 pessoas, 
entre alunos e professores. 
Diversas técnicas de teatro 
foram ministradas, sendo que 
foram introduzidas as técnicas 
do Teatro do Oprimido onde 
alunos e professores pude-
ram experimentar o lado mais 
arcaico do mundo cénico. “Um 
workshop que ensina técnicas 
arcaicas do teatro e que atri-
bui competências na área do 
improviso”, explicou aos for-
mandos a actriz e formadora, 
Aurora Coelho, do Grupo de 
Teatro que se encontra sedeado 
na Universidade do Algarve. 

Depois de um lanche, alunos, 
professores e organização 
partilharam ideias, emoções 
e experiências na tertúlia que 
deu pelo nome «A experiência 
de representar». Entre as 20h 
e as 20h45 foi hora de jantar 
e de descompressão antes do 
início das actuações. 

As actuações

Pelas 21h teve início o ciclo 
de actuações dos vários grupos, 
em que se envolveram alunos 
desde o 1.º ciclo até ao ensino 
secundário. As vertentes 
teatrais variaram entre teatro 
de fantoches, contadores de 
histórias, comédias de autor e 
adaptações literárias. Em palco 
esteve «O Ataque a Santarém» 

que recentemente arrecadou três 
prémios em Lisboa na iniciativa 
«Uma Aventura Literária 2011». 
No teatro Maria Matos o grupo 
TeaTroTeca arrecadou a «melhor 
peça adaptada»; o «melhor espec-
táculo» e o «melhor actor». 

No total pelo auditório da 
Biblioteca Municipal de Castro 
Marim passaram cerca de 80 
«alunos/actores».  

Mais grupos 
interessados em 
participar

Nesta primeira Mostra, que 
acolheu uma grande divulgação 
por parte da comunicação social 
é de referir que as actuações con-
taram com grupos de teatro de 
escolas dos concelhos de Castro 
Marim e VRSA. No decorrer da 
produção foram vários os projec-
tos que se mostraram interessa-
dos em participar numa segunda 
mostra. Alcoutim esteve repre-
sentado no evento pelo professor 
Amorim, director do Agrupa-
mento de Escolas de Alcoutim, 
que explicou que apesar de não 
haver nenhum grupo de teatro 
escolar em Alcoutim que pudesse 
estar representado na mostra 
“são eventos como este que dão 
força para começarmos novos 
projectos”.

Os apoios fundamentais

De referir que esta Mostra 

só foi possível face ao apoio 
do Rotary Clube de VRSA, que 
cedeu verba para aquisição de 
t-shirts que equiparam os par-
ticipantes; também da câmara 
municipal de Castro Marim 
que disponibilizou o espaço da 
biblioteca municipal local, bem 
como ofereceu os lanches e 
jantares  aos participantes.

Para além dos apoios acima 
referidos, que se mostraram 
determinantes para a produção 
do evento, esta Mostra conse-
guiu angariar junto de empre-
sários locais alguns patrocínios. 
Foi o caso da gráfica «AHP», 
localizada em Monte Gordo 
que imprimiu o material grá-
fico do evento e do «Atelier de 
Moldura, AJV Pereira» da Zona 
Industrial de Vila Real de Santo 
António, que cedeu uma mol-
dura para que a organização 
oferecesse uma fotografia ao 
Grupo de Teatro do Oprimido 
do Algarve, que participou a 
título gratuito e com um exce-
lente contributo neste evento.

“Em tempos de crise só assim 
faz sentido; em parceria numa 
comunhão de esforços para 
levar por diante iniciativas 
que são estruturantes para o 
melhor desenvolvimento da 
comunidade”, afirmou a orga-
nização em jeito de agradeci-
mento.

Mostra cénica reuniu perto de uma centena de participantes, entre alunos e professores

Alunos mais novos de Castro Marim representaram «O Sapo Apaixonado»

Grupo de Teatro do Oprimido partilhou o lado mais arcaico do teatro
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Luz verde 
para a  
Associação 
Empresarial 
do território

 No âmbito das Jornadas Empresariais do Baixo Guadiana

O primeiro mote foi dado pela Associação 
Odiana e o passo seguinte foi da 
responsabilidade dos empresários do 
Baixo Guadiana, incluindo os concelhos 
de Alcoutim, Castro Marim, Vila Real de 
Santo António e Mértola. Para já ainda há 
muitas arestas por limar mas o principal 
objectivo da Odiana foi alcançado: reunir 
empresários e criar a associação empresarial 
do território. O painel foi de luxo, os 
contributos e colaborações foram muitas; no 
final a última palavra foi dos empresários. A 
Associação empresarial tem luz verde 
e vai avançar.

Joana Germano
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O ambiente de crise, a vontade 
de união de alguns empresários 
e a necessidade de se estabelecer 
uma ligação coesa para o desen-
volvimento do sector empresa-
rial, foram algumas das premissas 
para a realização das «Jornadas 
Empresariais do Baixo Guadiana», 
que tiveram lugar no dia 21 de 
Junho na Estalagem do Guadiana 
em Alcoutim. Por parte da orga-
nização [Associação Odiana] os 
objectivos consideram-se cumpri-
dos, desde a participação, refle-
xão, debate, esclarecimentos e 
a discussão das necessidades do 
território e as metas para o tecido 
empresarial como dinamizador e 
incubador de desenvolvimento 
do território. O programa contou 
com presenças como a Direcção 
Regional de Economia do Algarve, 
a CCDR, IAPMEI, ANJE, NERA, 
CRIA – UAlg, entre outras. 

O grande propósito deste 
encontro foi a criação de uma 
plataforma de debate da qual 
surgiram algumas linhas de orien-
tação para a criação da associação 
empresarial no território do Baixo 
Guadiana. A organização contou 
com a colaboração das associa-
ções Alcance e ATBG de Alcoutim 
e ADPM de Mértola. As «Jornadas 
Empresariais» realizaram-se no 
âmbito da estratégia de eficiência 
colectiva PROVERE «Âncoras do 
Guadiana, uma iniciativa QREN, 
co-financiada pelo Programa Ope-
racional, PO Algarve 21 e o fundo 
FEDER.

Autarcas críticos na 
actuação do Estado 
apelam ao uso racional 
dos fundos

Francisco Amaral, autarca 
alcoutenejo e anfitrião do evento, 
fez as honras da casa e proferiu 
severas críticas ao estado actual 
do país, sobretudo ao ordena-
mento do território que diz ter 
«obstaculizado» o desenvolvi-
mento. “O Estado ao invés de 
ajudar e apoiar as pequenas e 
médias empresas faz o contrá-
rio, exerce sobre elas uma carga 
fiscal insustentável, obrigando 
ao encerramento das portas de 
muitas delas”, revela, referindo 
que apesar de carenciada e em 
desertificação, o território do  
Baixo Guadiana encontra enor-
mes potencialidades no turismo 
fluvial, cinegético e ambiental.

“Quem arrisca o seu dinheiro, 
trabalho e ideias não pode 
encontrar nas entidades estatais, 
entraves e desconfiança ao seu 
investimento”, disse deixando 
também um recado aos empre-
sários; “também os investidores, 
com os constrangimentos que 
conhecemos têm que ser sérios 
e cumprir os compromissos assu-
midos e respeitar a legislação em 

vigor”.
Em mais uma dura crítica ao 

não desenvolvimento da navega-
bilidade do Guadiana, bem como 
outros projectos a si alicerçados, 

Francisco Amaral deixou um 
lamento. “Dá dó ver este rio, de 
VRSA a Mértola, a maior marina 
natural da Europa, não gerar um 
tostão de riqueza devido aos ins-
trumentos de ordenamento do 
território que são controladores 
de desenvolvimento”.

José Fernandes Estevens, edil 
castromarinense e presidente da 
Odiana rumou o seu discurso aos 
tão afamados fundos comunitários 
que assegura serem «desaprovei-
tados» num ambiente de profunda 
crise que se abate sobre o país, 
sobretudo no Algarve onde a taxa 
de desemprego é galopante e a 
tendência é crescer. “Devíamos 
fazer o uso racional dos meios 
colocados à nossa disposição”, 
diz José Estevens considerando 
que devido a “anos de benefícios 
de fundos com dinheiro estra-
gado, que se bem aplicado não 
estaríamos na situação em que nos 
encontramos hoje”.

Ambos os autarcas apelaram ao 
desenvolvimento, à exploração 
das potencialidades do território, 
e a um grito de alerta de incon-
formismo, força e esperança num 
“Baixo Guadiana com futuro”. 

Coisas megalómanas 
carecem de 
investidores

José Leite Pereira, Director 
Regional de Economia do Algarve, 
também presidiu à mesa de aber-

tura, juntamente com os autar-
cas e tal facto não o inibiu de 
tecer considerações sobre o 
panorama económico nacional 
atestando confiança no governo 

recentemente empossados “que 
certamente irá tomar as medidas 
necessárias que as vertentes da 
crise impõem”.

Confessa que é dever estatal 

estar presente em iniciativas como 
a criação de associações empresa-
riais que defendam os interesses 
do tecido, no entanto afirma que 
também os empresários têm um 
papel fundamental de dinamizado-
res, pró-activos, o que nem sempre 
acontece. “As autarquias devem 
ser facilitadoras, mas terão que ser 
os promotores privados a actuar 
neste sentido”, diz acrescentando 
que julga “fundamental a criação 
de uma associação deste cariz a 
funcionar em rede e alavancar 
investimentos públicos, contudo 
não esqueçamos que coisas mega-
lómanas depois não têm investido-
res nem investimento”, disse não 
esquecendo que as dificuldades 
ainda mais se acentuam visto que 
o Algarve é já considerada pela 
União Europeia como uma região 
rica, e como tal, os fundos serão 
ainda mais reduzidos ou nulos.

Valter Matias finalizou a mesa 
de abertura, elucidando o objec-
tivo das «Jornadas Empresariais», 
como promotora do encontro de 
empresários e uma plataforma de 
debate que pretendeu essencial-
mente, incentivar à união entre 
a classe empresarial. “A Odiana 
organizou este encontro e foi 
este o nosso papel; agora cabe 
aos empresários avançar com a 
associação e a nós cabe-nos apoiar 
e facilitar os mecanismos, agora 
que as condições foram reunidas”, 
rematou o director executivo da 
Odiana.

Ordenamento do Território 
duramente criticado 

A mesa de abertura reuniu os autarcas do território, juntamento com o director regional de economia do Algarve

“Quem 
arrisca o seu 
dinheiro, 
trabalho 
e ideias 
não pode 
encontrar 
nas entidades 
estatais, 
entraves e 
desconfiança 
ao seu 
investimento”
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Patrícia Martins e Sónia Sequeira da 
Comissão de Coordenação e Desen-
volvimento da Região do Algarve 
[CCDRAlg] abriram o primeiro 
painel da manhã e falaram dos sis-
temas de incentivos às empresas no 
âmbito do PO Algarve 21. O tema 
é complexo, mas da maior relevân-
cia para quem pretende criar uma 
empresa ou apostar no desenvolvi-
mento de uma já existente. Foram 
apresentadas as tipologias dos pro-
jectos e os processos de candida-
turas; falou-se sobretudo do vasto 
leque de incentivos existentes, na 
legislação do enquadramento, das 
inúmeras actividades elegíveis e de 

No segundo painel ligado à cultura 
empresarial e Empreendedorismo, 
o primeiro momento foi de Paulo 
Bernardo, director regional da Asso-
ciação Nacional de Jovens Empre-
sários [ANJE] do Algarve e também 
director da Globalgarve, Agência de 
Desenvolvimento.

“Ando há 23 anos na vida associa-
tiva, é algo muito bom, mas também 
desgastante, tem que se gostar 
muito e há que ter consciência das 
dificuldades; temos que puxar todos 
para o mesmo lado e não cada um 
para o seu”; foi assim que começou 
a apresentação do director regional 
da ANJE que confessou que hoje em 
dia é cada vez mais difícil ganhar 
dinheiro, ao contrário do passado; 
«época de maiores facilidades». O 
responsável confirmou que, ao con-
trário do que se pensa, “em Alcoutim 

Carolina Travassos, a coordenadora 
do Centro de Desenvolvimento 
Empresarial do Algarve – IAPMEI, 
falou sobre o instituto para o qual 
trabalha, os seus objectivos e fez 
uma breve análise histórica e con-
textual à região algarvia, afirmando 
que “na região a grande dose é efec-
tivamente de microempresas”. Para 
melhor explicar e dar a entender 
o trabalho realizado em conjunto, 
entre as várias entidades, a coorde-
nadora ilustrou com exemplos. “O 
IAPMEI é um organismo intermedi-
ário, portanto vejamos desta forma; 
se a CCDR é a dona de uma obra, 
nós somos os empreiteiros, temos 
sempre larga responsabilidade no 
processo”, garantiu. Entre os vários 
objectivos a responsável enumerou 

alguns exemplos de empresas bene-
ficiadas com este tipo de apoio. O 
desenvolvimento, tecnologia, inves-
tigação e qualificação das PME’s 
são os três grandes alicerces deste 
programa. Patrícia Martins referiu 
que todos os projectos apresentados 
são exclusivos da região do Algarve 
e não se devem cruzar com outras 
regiões. Sónia Sequeira, já no final 
da sua intervenção, elucidou os pre-
sentes com um gráfico no qual era 
notório a pouca adesão do Baixo 
Guadiana a este sistema de incen-
tivos. Alcoutim com 1 projecto. Vila 
Real de Santo António com e Castro 
Marim sem representação. Faro é o 

estamos mais perto dos aeroportos 
do que na maioria das capitais euro-
peias”, diz. “A nossa cultura e tradi-
ções são as nossas maiores riquezas, 
pois temos muito potencial e não 
podemos esquecer as nossas raízes”, 
assegurou, considerando que “ não 
olhamos o nosso potencial com visão 
e para o rentabilizar. O que nos falta 
é vender e valorizar o que temos de 
bom e para isso falta o mais impor-
tante, as pessoas”. Paulo B. afiança 
que os constrangimentos não são de 
acessos, mas sim constrangimentos 
legais que impedem o desenvolvi-
mento da região e instiga veemente 
a deixar a crítica e passar a actuar. 
O orador mostrou-se crítico dos 
que muito falam e nada fazem, mas 
também afirmou que os políticos 
não podem resolver tudo. “Temos 
que nos manifestar que crescemos, 

dois como alguns dos mais impor-
tantes; a promoção do desenvolvi-
mento empresarial e a valorização 
dos recursos humanos.

Quanto a questões como as expor-
tações e internacionalizações das 
empresas algarvias e seus produtos, 
Carolina Travassos é peremptória. 
“É fácil falar, mas na maioria as 
empresas não tem capacidade para 
tal, nem sequer a competitividade 
necessária, e quando não tem não 
o podemos encaminhar pois pode 
significar o fim”. Neste âmbito o 
IAPMEI desenvolveu alguns encon-
tros para a competitividade que em 
primeira instância seriam uma ten-
tativa de encontro para estímulo, 
sobretudo dirigida às indústrias com 
grande potencial e predominância no 

concelho com a maior aposta dos 
empresários com 34 projectos, logo 
a seguir Loulé com 29 e depois Albu-
feira e Portimão com 9 projectos. 
Face aos sectores de actividade o 
Turismo continua a representar na 
maior fatia a região abrangendo 41 
projectos; em seguida os Serviços 
com 39, Comércio com 26, Indústria 
com 20, Construção com 4, Trans-
portes com 2 e outros sectores com 
apenas um projecto. Fica desde já a 
hiperligação para todas as informa-
ções aos empresários em: 

www.poalgarve21.qren.pt

que somos capazes, temos é que ter 
as condições necessárias para tudo 
isso, agora o que não podemos estar 
à espera é que os políticos resol-
vam tudo; os empresários têm que 
começar a actuar e devem ser eles a 
ajudar os políticos a decidir”.

No segundo momento da sua 
apresentação Paulo B. deu a conhe-
cer alguns do projectos que têm 
sido desenvolvidos pela ANJE em 
parcerias, enfatizando o «Docu-
mento Estratégico» do projecto 
PIDETRANS. Trata-se de um docu-
mento que é quase um historial 
clínico do Algarve e Andaluzia aos 
níveis económicos, financeiros, 
sociais e de potencialidades para a 
consolidação adequada e estrutu-
rada de mais empresas no território. 
Conheça outros projectos da ANJE 
em: www.anje.pt

Algarve, desde o Sal, à Construção 
e Indústria Naval; porém os resul-
tados não têm sido os esperados. 
“ Queremos ouvir os empresários, 
esclarecê-los e trabalhar estraté-
gias e planos de acção que passam 
também por uma valorização dos 
recursos humanos; contudo, ainda 
não surtiu o efeito necessário. Entre 
as inúmeras informações prestadas 
durante a apresentação a coorde-
nadora não esqueceu a «Academia 
das PME» [espaço vocacionado para 
formação de gestores], a assistên-
cia empresarial, a certificação das 
e linhas de investimento nas PME 
e por último a «Loja da Exporta-
ção» que trata de um pacto para a 
internacionalização. Saiba mais em: 
www.ipamei.pt

CCDR Algarve: Os apoios às empresas

ANJE: “Cultura e tradições são as nossas maiores riquezas”

IAPMEI: Interacção mais directa com as empresas

Patrícia Martins e Sónia Sequeira elucidaram os empresários sobre os 
incentivos disponíveis 

Paulo Bernardo aconselhou os empresários a passar da crítica à acção

A coordenadora referiu a elevada existência de microempresas na região

+  I n c e n t i v o s 
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Para finalizar o segundo painel de 
intervenções foi a vez do CRIA – 
Centro Regional para a Inovação, uma 
estrutura inserida na Universidade 
do Algarve, cujo Gestor de Projectos 
Hugo Barros, teve a seu cargo a apre-
sentação e também divulgação deste 
centro que privilegia a investigação e 
conhecimento como eixos económi-
cos fundamentais.

“Sem valorização do conheci-
mento não há mais-valias economi-
camente directas da actividade. A 
grande importância aqui é capacitar 
o território com boas práticas”, sus-
tenta Hugo Barros revelando que a 
universidade, a administração e as 
empresas são as bases de um trabalho 
em rede. O responsável alerta para 
a necessidade e urgência da investi-
gação como meio de optimizar pro-
dutos. E é aqui que entra o CRIA, na 
optimização e dotação de recursos 
que constituam mais-valias em ter-
ritório luso e internacional e que 
gerem capacidade de alicerçar uma 
empresa, avaliando para tal as boas 
ideias, mas também medindo todos 
os riscos. Hugo B. salienta um novo 
papel da universidade do Algarve na 
região. “A universidade já não tem um 
papel fechado em si próprio, agora há 
sim toda uma cadeia de transferência 
de conhecimentos e disponibilização 
de contactos internacionais parceiros 
de projectos”. De acordo com o orador 
«o empreendedorismo não é a solução 
para todos os males», porém deve ser 
visto com uma valorização das com-
petências profissionais e pessoais, 
valorizando projectos inovadores e 
diferenciadores. Quanto a grandes 
ideias são extremamente importantes 
mas há todo o resto. “Muitas vezes 
encontramos um supra-sumo no 
átomo, o problema é que não sabe 
nada de IVA, e é aqui que o traba-
lho de coaching é fundamental”, diz 
o gestor revelando que desde a sua 
criação [CRIA] em 2005 já foram 
criadas 30 novas empresas. Aponta 
ainda a má gestão, a incapacidade 
de delegar, a ineficácia e gastos exa-
gerados como fortes razões para o 
insucesso, frisando que «a ideia é o 
primeiro cheque».

Vítor Neto, Presidente do NERA -  Asso-
ciação de Empresários do Algarve, ulti-
mou as apresentações do dia no painel 
dedicado ao associativismo empresa-
rial e a sua importância. O empresário 
e dirigente associativo é conhecido por 
não ter «papas na língua» e assim foi. 
“Estou aqui para dizer o que penso, 
sou um empresário”, referindo que  
“o associativismo empresarial tem 
pouco interesse a não ser para o dia 
dos municípios, serve apenas para o 
prestígio, mas o importante é que só 
têm interesse se reflectirem as empre-
sas, o emprego e a inovação”, disse 
revelando que “o associativismo tem 
todo o meu apoio, mas quando gera 
emprego, riqueza e dinamismo. Sem 
querer ferir quaisquer susceptibilida-
des o presidente do NERA refere que 
tem que haver uma estratégia e con-
solidada; “o empresário tem que ter 
visão, estratégia e sustentabilidade; é 
claro que tem que estar também prepa-
rado para o mau, mas navegar à vista 
ao invés de ter visão a perspectiva de 
um vendedor ambulante”.

Para propiciar o clima em que se 
vive e a que acredita ser “uma aposta 
errada e desordenada no turismo cujas 
estatísticas corroboram”, o responsável 
trouxe para as Jornadas uma fotografia 
de um cesto com figos e amêndoas 
que diz ter encontrado à venda no 
Algarve, num hipermercado, intitu-
lado «Algarve Souvenir». À primeira 
salta apenas à vista o nome, mais um 
estrangeirismo, mas a história reside 
no rótulo da embalagem: os figos são 
da Turquia, as amêndoas do Estados 
Unidos e o cesto é made in China… 
O rótulo deixou por certo toda a 
sala indignada e estupefacta, visto o 
Algarve ter os melhores frutos secos, 
bem como cestaria, levando um turista 
estrangeiro não uma amostra do ver-
dadeiro Algarve para casa, mas antes 
uma «falsa verdade» que Vítor Neto 
admite derrubar os turistas interessa-
dos na região.

Quanto à criação da associação 
empresarial o apoio foi dado de forma 
incondicional. “Avancem e sugiro que 
para todos os empresários de todos os 
sectores, unidos na defesa, pois é este 
o caminho”, revelou sustentando uma 
estratégia de cooperação regional em 
rede e sugerindo, antes de mais, um 
estudo sobre o território que dê ideias 
aos jovens sobre o que há e onde se 
possa apostar.

“Sem valorização 
do conhecimento 
não há 
mais-valias” Entre os dois momentos de debate 

é certo que as 80 pessoas que cons-
tituíram a plateia, nomeadamente 
cerca de 25 empresários interessa-
dos na criação da associação empre-
sarial, foram muito interventivas e 
sobretudo críticas pela morosidade 
no surgimento da associação.

Levantaram-se questões desde o 
problema da fixação de jovens, o 
crescente desinteresse estatal face 
à agricultura e pescas, a defesa de 
uma associação que esqueça os lob-
bies políticos e financeiros e parar a 
mentalidade do português de «cada 
um puxa a brasa à sua sardinha». 
Surgiram muitos apoios à criação 
da marca «Baixo Guadiana». Outros 
comentários ainda de empresários 
que lamentam a fraca mão-de-
obra existente, causa atribuída à 
subsídio-dependência que dizem 
não poder fazer concorrência. Ouve 
vozes que se ergueram mais alto 
referindo até que “o principal con-
corrente dos empresários é o fundo 
de desemprego”. Houve tempo para 
ouvir Marta Cabral, da «Associação 
Casas Brancas», que deu o seu teste-
munho como dirigente de uma asso-
ciação já com 60 empresários, ainda 
que apenas direccionados para o 
turismo. “As pequenas empresas não 
conseguem visibilidade se não se 
juntarem e é indispensável ver a 
associação como um contínuo tra-

balho em rede”, explicou, acrescen-
tando ainda o grande atraso dos 
portugueses nesta matéria face aos 
espanhóis.

A participação mais polémica 
das Jornadas foi a de Almeida 
Pires, Vice Presidente da Entidade 
Regional de Turismo do Algarve 
[ERTA] que se mostrou reticente 
na criação de mais uma associação 
empresarial. 

As críticas surgiram de 
todos os flancos e os empresá-
rios revelaram-se indignados, 
considerando a posição do diri-
gente “um elemento castrador de 
um esforço e debate estóicos”.

No acolhimento das críticas, o 
vice-presidente da ERTA não se 
demoveu, defendendo, a este pro-
pósito, a união entre a Associação 
de Turismo do Algarve e a ERTA 
numa única entidade, represen-
tando mais-valias para a região e 
para os empresários.

Luz Verde para a 
associação

Após todo o debate, por vezes 
mais aceso e extremamente crítico, 
sendo revelador do forte desconten-
tamento dos empresários que não 
vêm os seus negócios valorizados, 
foi época de se reunirem, não em 
diferentes grupos de trabalho, como 

previamente previsto, mas num só 
grupo, a uma só voz. Da reunião que 
surgiu nas Jornadas Empresariais a 
organização atesta que o objectivo 
primordial foi alcançado. “A Odiana 
deu apenas um passo. O ambiente de 
crise, a vontade de união de alguns 
empresários e a necessidade de se 
estabelecer uma ligação coesa para 
o desenvolvimento do sector empre-
sarial, foram algumas das premis-
sas para a realização das «Jornadas 
Empresariais do Baixo Guadiana”, 
refere Valter Matias, director da 
Odiana. Acrescenta ainda que o pro-
pósito inicial era que o mesmo fosse 
uma plataforma de debate da qual 
possam surgir as primeiras linhas de 
orientação para a criação da asso-
ciação empresarial no território do 
Baixo Guadiana e consequente cons-
tituição de uma Comissão de Insta-
lação da Associação Empresarial do 
Baixo Guadiana. E assim foi.

A Comissão Instaladora da Asso-
ciação Empresarial do Baixo Gua-
diana vai ser constituída. Entretanto 
os empresários vão voltar a reunir 
no dia 8 de Julho (sexta-feira), 
pelas 18h no auditório do Castelo 
de Alcoutim. A ordem de trabalhos 
concerne ao estudo e aprovação dos 
estatutos da futura associação; e 
ainda na constituição de listas candi-
datas à direcção. Para os empresários 
interessados fica a informação.

Debate entre 
empresários locais foi aceso

+ Visão e Empreendedorismo
Estratégia e sus-
tentabilidade

Hugo Barros alertou para a  
importância do trabalho em rede

Vítor N.referiu que uma associação 
empresarial só tem interesse se 
reflectir emprego e inovação

A fraca fixação de jovens no território e o desinteresse pela agricultura e pescas geraram debate 
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TASA apresentou 
os 20 produtos concebidos 

No evento final do TASA, que acon-
teceu no passado dia 27 de Junho 
na Escola de Hotelaria e Turismo de 
Faro foi dada uma retrospectiva das 
actividades desenvolvidas, ilustrada 
por vídeos realizados no âmbito do 
projecto, debater-se perspectivas 
para o futuro do Artesanato do 
Algarve. Foi inaugurada a exposição 
dos 20 produtos finais do projecto 
que se manteve patente até dia 30 
de Junho.

Entre os vários produtos con-
cebidos estão saleiros, malas de 
mão, apito dos namorados, garrafa 
medronho, clips de cana e muitos 
outros. Para conhecer a lista dos 
produtos deve consultar o link 
http://www.projectotasa.com/
produtos/ 

Promovido pela 
CCDRAlg

O TASA é um projecto promo-
vido pela Comissão de Coordena-
ção e Desenvolvimento Regional do 
Algarve (CCDR Alg), desenvolvido 
pela empresa de design The Home 
Project GbR, e documentado por 
intermédio de materiais audiovisu-

ais produzidos pela empresa CESO 
CI Portugal. O projecto contou com o 
co-financiamento do PO Algarve 21 
e uma parceria alargada que envol-
veu, nomeadamente, Autarquias e 
Associações de Artesãos, sendo de 
destacar os parceiros de investiga-

ção: Centro de Estudos de Patrimó-
nio da Universidade do Algarve, 
Centro de Investigação e Informação 
do Património de Cacela, o Museu 
do Trajo de S. Brás de Alportel e o 
Museu Municipal de Tavira.

Afirmar o artesanato 
como profissão de 
fututo

O objectivo principal do TASA é 
“afirmar o artesanato como uma 
profissão de futuro”, valorizando, 
re-identificando e re-intrepretando 
os produtos artesanais no sentido 
de valorizar o seu estatuto cultural 
e responder a necessidades contem-
porâneas que reabilitem igualmente 
o seu estatuto comercial. Foi com os 
olhos postos nesse futuro da activi-
dade artesanal que foram envolvi-
dos 35 jovens no TASA em áreas tão 
diversas como o desenvolvimento de 
materiais e instrumentos de comu-
nicação, a promoção e divulgação 
de produtores e produtos artesanais 
e também enquanto participantes 
em workshops onde puderam expe-
rimentar materiais, aprender técni-
cas e executar artefactos.

Exposição dos produtos esteve  pa- 
tente até 30 de Junho

O objectivo principal do TASA é “afirmar o artesanato como uma profissão 
de futuro”, valorizando, re-identificando e re-intrepretando os produtos 
artesanais. Um projecto da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Algarve (CCDRAlg).
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A Assembleia Municipal de 
Monchique promoveu, no pas-
sado dia 23 de junho, uma ses-
são de esclarecimento sobre as 
licenças de pesquisa e prospeção 
de feldspatos que tinham sido 
pedidas para as zonas da Corte 
Grande e das Carapitotas, no 
concelho de Monchique.

As intervenções de fundo 
ficaram a cargo de Eduardo 
Duarte, geógrafo, Município de 
Monchique, de Carlos Sousa, 
professor da Universidade do 
Algarve - Centro de Investigação 
Marinha e Ambiental, e de Carlos 
Caixaria, subdiretor da Direção 
Geral de Energia e Geologia, 
sendo moderador Fernando Reis 
Luís, presidente da Assembleia 
Municipal local.

Os dois primeiros focaram as 
consequências de uma possível 
exploração daquele mineral nas 
encostas da Picota, atendendo 
principalmente aos impactos pos-
síveis no ambiente e na economia 
da região.

A exposição do terceiro inci-
diu principalmente no enquadra-
mento jurídico, sem perder a 

oportunidade de classificar de 
“românticas” as intervenções dos 
antecedentes, embora sem des-
montar os aspectos focados.

Das intervenções e do debate 
que se lhes seguiu com os as-
sistentes, em número de várias 
dezenas, poderá concluir-se que a 
fase que está a decorrer é apenas 
para pesquisa e prospeção, para 
avaliação e inventariação dos 
recursos, sendo só para a even-
tual fase seguinte, de exploração, 
que é necessário e obrigatório o 
estudo de impacto ambiental.

De qualquer forma, segundo 
Reis Luís, a Assembleia Mu-

Mais debate 
sobre feldspatos

nicipal quis antecipar-se e tomou, 
publicamente e por unanimidade, 
uma posição contra.

Ficou também esclarecido 
que, comparativamente à área de 
proteção existente às termas das 
Caldas de Monchique, só o será 
possível em relação às fontes da 
Fornalha e da Malhada Quente 
se houver concessionário, dando 
a entender que a preservação 
das termas dependerá dos inter-
esses económicos dos conces-
sionários e não da existência dos 
recursos.r

J.M.F.

Página 199



A200

  Tiragem: 11500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 8,72 x 19,61 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36437366 30-06-2011

Página 200


