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Dezembro

Agora que o ano de 2007 está a chegar ao fim e 

andamos todos numa correria porque o tempo 

escasseia para tratar das muitas coisas que todos 

precisamos de fazer, lembramos que não é preciso 

entrar em pânico por causa do tempo. Para que não 

precise de andar numa aflição faça um memorando 

de tarefas para toda a semana e assinale os assuntos 

diários, ou prioritários, para ir tratando deles 

durante a semana. Para facilitar as coisas até pode 

fazer duas listas distintas, uma para os assuntos de 

trabalho e outra para os assuntos domésticos ou 

pessoais. Vai ver que desta forma estará mais 

organizado/a e terá menos esquecimentos. Não 

vamos dizer-lhe aqui para não se esquecer das 

lembranças de Natal para os seus familiares e 

amigos, e em especial para os seus clientes se estiver 

à frente de um negócio. Já sabe que é importante ter 

sempre uma pequena lembrança, nem que seja um 

bilhete postal de Boas Festas, ou enviar uma 

mensagem por  e e-mail, isto, porque todos gostamos 

de ser lembrados.

Outra coisa importante que queremos dizer-lhe é 

que no mês de Dezembro, a propensão para 

acontecerem acidentes na estrada é muito maior, 

não só por causa das condições do tempo chuvoso e 

o frio que provocam lençóis de água na estrada, mas 

também gelo, mas sobretudo porque no mês de 

Dezembro toda a gente tem tendência a circular 

mais depressa, exactamente pela crónica falta de 

tempo da nossa sociedade, e porque as pessoas não 

querem chegar atrasadas, ou querem chegar a 

muitos sítios antes dos outros. Neste mês de 

Dezembro de 2007 dê você um exemplo de 

cavalheirismo ao volante, e se é uma senhora 

também não lhe fica nada mal ser mais feminina e 

gentil na estrada em vez de querer competir com o 

machismo dos homens. A uns e outros, homens e 

mulheres, que conduzem pelas estradas do nosso 

Algarve pedimos para conduzirem com moderação, 

respeitando as regras, os limites de velocidade, 

particularmente dentro das localidades, por causa 

das passadeiras que por vezes estão mal sinalizadas 

ou que não damos atenção porque se olha para os 

outros carros, o da  frente, o do lado, e para a 

publicidade colorida que nos aparece diante dos 

olhos. E por favor enquanto estiver a conduzir não 

atenda o telemóvel a não ser se tenha sistema mãos 

livres ou auricular, mesmo assim há sempre o risco 

de o teor da conversa o distrair da condução. 

Sobretudo pense que você com o seu comportamento 

e bons exemplos de condução pode ajudar a reduzir 

a sinistralidade nas nossas estradas. Não se esqueça 

de pedir aos seus familiares e amigos para andarem 

mais devagar, e que se lembrem dum antigo 

provérbio do nosso povo, de muito antes de haver 

automóveis, “Devagar se Chega ao Longe!” E por 

fim dizemos-lhe que quando algum condutor/a fizer 

uma asneira ou aselhice á sua frente sem 

consequências, deixe lá isso, desde que não a 

repitam não vale a pena buzinar nem chamar a 

atenção do/a incompetente, porque se esse 

condutor/a for inteligente aperceber-se-á do erro 

que cometeu, e do seu civismo para que aja também 

do mesmo modo com outros condutores. No mês de 

Dezembro de 2007 e seguintes de 2008 não se 

esqueça destes pequenos conselhos e desejo-lhe 

aqui muito Boas Festas e sobretudo Feliz Ano Novo 

a si, aos seus familiares e amigos.

Desejamos-lhe
Boas Festas e
Feliz Ano Novo
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A diferença na
Construção e Decoração

Eventos no Município de Tavira
Com votos de Com votos de Boas

Festas!
Boas
Festas!

Estamos fechados
de 17/12 a 7/1/2008

Até 2 XV Campeonatos Internacionais de Portugal. Ténis de 

Mesa. Pavilhão Municipal Dr. Eduardo Mansinho. 

Até 29 Exp. "Homenagem a Henri Cartier-Bresson" de Gérard 

Castello-Lopes. Palácio da Galeria . 10h00 às 17h30

1 Inauguração da Exposição "A Ciência da Arte/ Arte da 

Ciência". Exp. multimédia de Nuno Maya e Carolle Purnell. 

Palácio da Galeria e Museu Municipal de Tavira. 18h30

1 e 2 Corpo e Movimento. Oficinas de Teatro no Outono  AL-

MaSRAH. Espaço da Corredoura. 11h00 às 12h30

1 e 2 15º Campeonatos Internacionais de Portugal de Ténis de 

Mesa (Cadetes e Juniores). Pavilhão Dr. Eduardo Mansinho

1, 2, 8 e 9 Interpretação / Construção da Personagem. Oficinas 

de Teatro no Outono  AL-MaSRAH. Espaço da Corredoura. 

15h00 às 17h30

1 até 19 Exposição de Meninos Jesús. Igreja do Carmo em 

Tavira. 10h30 às 13h00 - 14h30 às 17h30. Sábado: 11h00 às 

13h00 - 15h00 às 17h30. Domingo: 14h30 às 17h30.

4 “Geologia e Arqueologia” pelo Prof.Fernando Real. Ciência 

na cidade de Tavira. Produção : Associação campo 

Arqueológico de Tavira.

7 Peça "Mulheres só". ACTA - Companhia de Teatro do 

Algarbe. Cine-Teatro António Pinheiro. 21h30

8 e 9 Expr. Dramática para Crianças. Oficinas de Teatro no 

Outono  AL-MaSRAH. Esp. da Corredoura. 11h00 às 13h30

8, 9, 15 e 16 Oficina de Marionetas. Oficinas de Teatro no 

Outono  AL-MaSRAH. Esp. da Corredoura. 15h00 às 17h30

15 até 23 Festividade de N. Senhora do

Livramento de Tavira. 

22 Concerto de Natal. Igreja do Carmo. 21h30.

Mercado:

3.º Sábado do mês. Mercado.Vale Caranguejo
Loja 1-  E.N. 125 Junto à Conceição de Tavira • Tel/Fax. 281 370 084 
Loja 2 - E.N. 125 Vale Carangueijo • Tel: 281 381 803/4 Fax: 281 381 805  
Loja 3 - Rua 25 de Abril 18 • Conceição de Tavira • Tel: 281 370 084 • 8800 Tavira

T. Móvel Móveis, Lda.
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Deseja-lhe Boas Festas

Começámos a edição desta publicação há mais de um ano e desde alguns meses a esta parte passámos a ter a colaboração da Isilda Nunes com 
a sua rúbrica “Dicas da Isilda”. Estas dicas têm sido muito úteis para as nossa leitoras porque as informa ou relembra nas páginas da nossa 
revista como fazer para resolver pequenos problemas domésticos.
Com  este apontamento queremos agradecer publicamente a colaboração da Isilda, e sobretudo prestar-lhe homenagem  pela sua permanente 
e disponibilidade e boa vontade para ajudar quem dela precisa.
E já agora para quem não sabe a Isilda Nunes é a locutora residente na RCS, Rádio Clube do Sul, 101.6  em Faro, e é ela que faz o programa 
“Sem Fronteiras” e o “Juke Box sem Moeda” , o programa de discos pedidos que vai para o AR todas as tardes de segunda a sexta feira. Para os 
ouvintes da RCS a quem a Isilda faz companhia todos os dias com música e informações úteis, deixamos aqui o n.º de telefone 289 898882 
para lhe desejarem Boas Festas, o endereço electrónico, isildanunes@sapo.pt , para lhe mandarem uma mensagem, e também o endereço da 
estação, RCS sítio do Pão Branco 8005-510 Faro,  para o caso dos ouvintes que quiserem mandar, um bilhete postal de Boas Festas, flores, 
bombons ou outra prenda de Natal porque, afinal, ela bem o merece, e os colegas também pelos 365 dias de música e informação que dão aos 
algarvios sem nada lhes pedir em troca. 
E como falámos na Isilda da RCS, também não custa nada lembrar a todos aqueles que sintonizam e gostam de ouvir as rádios do Algarve, 
para não se esquecerem de enviar para essas rádios e para os seus locutores preferidos os votos de Boas Festas, porque aqueles que fazem a 
rádio que você gosta de ouvir também vão gostar de saber que você, uma vez,  se lembrou deles.

Boas Festas Isilda Nunes!



  Isilda Nunes

E este mês é tudo...é tudo também por este ano de 2007. Temos de novo encontro marcado em Janeiro de 2008...Entretanto pode ouvir estes e outros 
conselhos na RCS  em 101.6 FM no Sem Fronteiras de 2ª a 6ª das 10h às 13h ou em www.radio.com.pt. Até Janeiro.           / 

Dezembro

O NatalO Natal

Para si votos de um Santo e Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.

Este mês, como não poderia deixar de ser, este espaço é inteiramente dedicado à 
Quadra que estamos a passar...o tão desejado Natal...tempo de Paz, Amor, 
Confraternização...
Lembro então que deve decorar toda a sua casa...sem esquecer os locais menos 
comuns a tais prácticas como a casa de banho, o guarda-roupa ou o camiseiro. 

...e a terminar deixo-lhe algumas das tradições na 
mesa dos portugueses por este país fora.

• O centro de mesa, que poderá também ser utilizado 
num aparador ou noutro móvel da sala de jantar, 
poderá ser composto por um candelabro de metal 
dourado em forma de cesto, caso não tenha um, pode 
utilizar uma taça dourada e rodea-la de pequenos 
castiçais onde se colocam velas vermelhas, 

•  No Norte, onde as mesas são fartas, come-se na Noite da Consoada 
o polvo guisado, cozido ou assado no forno e também, claro, o 
bacalhau com todos. Mas existem famílias da região do Douro cuja 
consoada consta de sete ou oito pratos de bacalhau. Quanto à 
doçaria, baseia-se nos "Formigos" ou "Mexidos", Bolos 
Conventuais e ainda os Sonhos e Bolinhos de Abóbora-Menina.

trabalhadas ou simples. Depois encha com laranjas e limões e 
guarneça com azevinho mas atenção, porque o azevinho é uma 
espécie protegida, logo não deve ser retirada do seu habitat. Pode 
arranjar outras espécies similares ou artificiais.

• Na casa de banho, para além de umas velas 
colocadas sobre o lavatório, guarneça-o com 
raminhos de cedro. Decore a parte superior do 
espelho com hastes de cedro ligadas entre si e 
decoradas com paus de canela e pinhas.

• Já na zona Centro de Portugal, a tradição não é 
tão vincada, embora seja bastante semelhante à 
do Norte. à mesa vamos encontrar o bacalhau 
com todos (batata, cenoura, couves ou brócolos 
e ovos cozidos). No Dia de Natal, a "Roupa 
Velha", que é feita com o bacalhau que sobrou 
da véspera, é servida antes do perú ou do 

cabrito. As Filhós, os sonhos e outras iguarias adoçam a mesa nesta 
época festiva.

• O guarda-roupa e o camiseiro poderão ser 
guarnecidos com raminhos de louro-cerejo, também 
conhecido por loureiro real. Ate depois esses raminhos 
com fita de seda vermelha e prenda-os aos puxadores 
das gavetas ou do armário, com um nó. •

•

•

 No Sul predomina um contraste na Noite de 24 e no Dia de Natal. 
Hoje em dia o bacalhau está generalizado, mas no passado, no Baixo 
Alentejo serviam-se carnes de porco fritas com ameijôas abertas. 
Sendo a véspera de Natal um dia de jejum, só se comia depois da 
Missa do Galo, mas não se chamava Consoada, era Ceia ou Missa 
Dura.
 No Algarve, destaque para Olhão, onde apesar de ser servido o 

bacalhau, este divide o protagonismo na mesa dos olhanenses com o 
famoso "Litão", uma espécie de Cação que depois de seco é 
demolhado e servido de várias maneiras.
 No dia de Natal, para o Norte, tomando como linha de fronteira o 

Tejo, serve-se muito o cabrito, o perú e o capão, e abaixo do rio é o 
borrego e a carne de porco, em especial no Alentejo. No Algarve, e 
na fronteira entre as duas regiões do Sul, é o galo que vai à mesa.
•  Nas casas abastadas abaixo do Tejo encontramos o perú assado e 
recheado, já a classe média e a mais pobre opta pelo perú ou galo 
acerejados.
• De Norte a Sul, as célebres Rabanadas são indespensáveis. A 
Aletria é mais comum no Porto, onde ninguém passa sem ela. O 
Bolo Podre ou de Mel, é mais frequente nas casas alentejanas e o 
famoso Bolo-Rei, de origem francesa, já invadiu todas as mesas do 
país.

• Para a noite da consoada, prepare um 
deslumbrante centro de mesa, recorrendo a 
algumas ramadas de abeto (o arranjo pode ser 
oval ou circular), flores, frutos e caules secos, 
para além de outros adereços tais como bolas de 
natal, cordões de contas, velas e fitas de seda 
douradas. Utilize também pinhas pequenas, 
abertas e fechadas, avelãs, paus de canela, 

• Sobre as ramadas verdes do abeto, previamente 
colocadas na mesa de jantar e a respectiva toalha, 
disponha as bolas de natal douradas e verdes, por 
exemplo, um ou mais pequenos bouquets de 
cápsulas de papoila, laçarotes de fita dourada e as 
flores e os frutos secos. Depois os cordões de 
contas e a fita de seda displicentemente sobre o 
abeto e por fim as velas douradas. O resultado é 
muito bonito e único.

curcuma, aniz estrelado, pés de alfazema, líquenes, gengibre, rosas, 
raminhos de hortênsia e espigas previamente douradas. Se preferir 
também pode fazer um arranjo mais simples com apenas alguns 
destes materiais.

Conselhos e Dicas da Isilda



Apartamentos para
alugar ao mês.

Informações: 289 70 13 27
Olhão - Algarve

Apartamentos para
alugar ao mês.

Informações: 289 70 13 27
Olhão - Algarve
www.aldeiademarim.com

Email: geral@aldeiademarim.com

Se está em Olhão, ou próximo, para o mês de Dezembro 

recomendamos a Capital da Ria Formosa e Cidade do Mar 

para fazer compras. Este mês faça as compras das suas ofertas 

de Natal  no comércio tradicional da Cidade Cubista. As 

principais ruas da cidade têm uma bonita iluminação de Natal, 

as lojas do comércio tradicional também já tem as suas 

decorações, luzes e cores  para a grande festa e, sobretudo, têm 

novidades e promoções com artigos ao alcance de todas as 

bolsas para que você possa comprar mais prendas para 

familiares e amigos gastando menos. 

Começamos a nossa recomendação pelos restaurantes e embora 

hajam mais restaurantes em todo o concelho, nós 

recomendamos estes restaurantes não só porque têm apoiado 

várias edições da nossa revista mas também porque são os 

restaurantes que costumamos ir e que nos tratam bem.

O restaurante Cantinho do Carlos, é um amplo e acolhedor 

restaurante em Brancanes (veja Mapa). Tem uma excelente 

cozinha, uma boa ementa e boa lista de vinhos. O Cantinho do 

Carlos especializou-se em casamentos, baptizados e servir 

almoços e jantares para grandes grupos. Este mês O Cantinho 

do Carlos tem preparadas várias opções de ementas com preços 

 diversificados, para que os seus clientes e outros novos clientes 

tenham um óptimo restaurante para fazer o jantar de convívio de 

fim de ano da sua empresa, com os seus colegas de trabalho, 

amigos ou familiares. O cantinho do Carlos até oferece a 

possibilidade de escolher o prato de peixe e carne da ementa que 

vais ser servida ao grupo.

O restaurante “O Monte, Steak House” junto à rotunda de 

acesso à via do Infante, também se recomenda porque tem 

sempre pratos tradicionais da região, tem sempre petiscos, e 

também confecciona a gostosa pizza da “Massa Fina”. “O 

Monte” também tem ementas para almoços e jantares de Natal e 

aceita reservas para grupos em número limitado.

Novo! Novo! É a Marisqueira Restaurante Capital do 

Marisco que abriu no mês de Novembro na Av. 5 de Outubro 

mesmo ao lado dos Mariscos Flóris. A marisqueira não é grande 

em espaço físico, mas tem uma grande cozinha e uma excelente 

Chefe que prepara como ninguém, o Arroz de Marisco, Paella, 

Açorda de Marisco, Caril de camarão, e outros  pratos de 

marisco. Mas a Capital do Marisco também tem outras 

especialidades que fazem as delícias de quem aprecia a 

gastronomia do Algarve, como por exemplo a Raia Alhada, 

Em Olhão o comércio tradicional espera por si.
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Massinha de Peixe, Lulas Recheadas, Lulinhas ou choquinhos 

fritos, caldeirada ou Cataplana de Peixe. Também há Bifes. 

Conforme se pode ver no cartão de visita da Marisqueira Capital 

do Marisco, alguns das especialidades estão assinalados, 

porque só são servidos por encomenda prévia. Um destes dias 

marque encontro com os seus amigos na Marisqueira 

Restaurante Capital do Marisco, e surpreenda-os.

Dos nossos outros Patrocinadores, também temos algumas 

recomendações a fazer como por exemplo começando pela: 

Allianz de António Carvalho, lembrando que um velho ditado 

da gente do mar que é “quem vai para o mar, avia-se em terra!” 

isto para dizer que nos dias que correm todo o cuidado é pouco e 

por isso “mais vale prevenir que remediar”. Dito isto também 

lhe dizemos que para fazer qualquer tipo de seguros, ou 

aplicações de capitais, consulte em Olhão a Allianz de António 

Carvalho, na Rua Marquez de Pombal n.º 12. 

A Mobilar durante todo o ano tem sempre boas campanhas de 

descontos em mobiliário e colchões Molaflex. Este mês a 

Mobilar tem mais ainda para oferecer aos seus clientes para 

além do mobiliário e sofás com descontos especiais a Mobilar, 

na compra de um colchão Molaflex  oferece-lhe 50 € pelo seu 

velho colchão. E já agora onde quer que esteja no Algarve, 

conheça um pouco da história desta empresa que está no 

mercado há mais de três décadas com fabrico próprio e 

comercializando mobiliário de estilo clássico e moderno das 

mais prestigiadas marcas nacionais. Com três pisos, e mais de 

6000 m2 de exposição a Mobilar orgulha-se de apresentar 

mobiliário de moderno design e de qualidade indiscutível, a 

preços muito competitivos. Para além dos espaços para 

exposição de mobílias de quarto, sala de jantar, sofás e móveis 

decorativos, a Mobilar tem outras secções como a de colchões 

em que apresenta uma larga gama de modelos e medidas de 

colchões Molaflex, almofadas e travesseiros. Secção de 

Electrodomésticos Candeeiros e decoração. A secção de artigos 

de menage, com louças decorativas, conjuntos de café e 

chávenas de chá, peças decorativas, e balanças de cozinha, a par 

de bibelots e jarras. Na Mobilar tem todo o tipo de móveis que 

possa precisar para a sua casa, e destes destacamos os conjuntos 

de sofás 3+2 a preços de campanha de Natal. Os colchões da 

Molaflex também estão com preços de campanha de Natal, e 

porque este é o mês de se oferecer prendas ás pessoas mais 

chegadas e amigas, recomendamos que vá ver o que a Mobilar 

tem para as suas ofertas. São prendas muito úteis, são giras e 

melhor ainda, são muito económicas. Já agora lembramos que 

por cima da Mobilar, está a Residencial Hotel, Armona que 

oferece muito boas condições para a estadia de quem vem a 

Olhão em passeio. Deste hotel destacamos também as vistas que 

se desfrutam dos quartos virados a sul para as Ilhas e a norte para 

a Serra.  

A Aldeia de Marim também está connosco este mês, não só 

para lembrar aos Olhanenses que têm neste aldeamento 
Continuação pag 9
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 Tel.  289 702 505 / 289 706 186   Fax.  289 703 627 EN 125  OLHÃO www.mobilar.pt • algarvemobilar@sapo.pt

Este mês há muitas prendas de Boas Festas para si! Este mês há muitas prendas de Boas Festas para si! 

Na Mobilar  até 30 de Dezembro, na compra de um 
colchão Molaflex, o seu colchão usado vale 50 Euros!

Compre as suas prendas de Natal na Mobilar

deseja-lhe
Boas Festas
deseja-lhe
Boas Festas

8€

6,55€

2,30€

2,50€

0,70€

7,45€
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Eventos no
Município de Olhão

Até 28 Exposição de Pintura de Irina Kondratyuk. Casa da 
Juventude de Olhão. 2ª a 6ª das 10h00 às 20h00 - Sábado 
das 10h00 às 1300h 
1 Encontro Biocombustíveis do Algarve na rota das energias 
regionais. Ecoteca (Chalé João Lúcio, junto ao Parque de 
Campismo de Olhão). 15h00
1 XXVIII Corta Mato do Algueirão. Aaalg. Pechão.
7 e 8 Concerto de Blues pelo duo Mingo Balaguer & Feliz 
Slim. Cantaloupe Bar, Mercados de Olhão. 22h00
15 Música de Pais para Filhos: "Violoncelo". Auditório 
Municipal de Olhão. 11h00 às 12h00
15 Concerto de Natal Coro St.º Amaro de Oeiras
22 Ciclo "Música de Pais para Filhos" com Ana Maria 
Moura. Auditório Municipal de Olhão 11h15 e às 12h15

Mercados e Feiras:
1.º Domingo do mês. Feira de Velharias. Fuzeta: Junto ao 
Parque de Campismo.
4.º e 5.º Domingo do mês. Feira de Velharias. Quelfes.
1.ª Quinta-feira do mês. Mercado. Fuzeta: Junto ao Parque 
de Campismo.
1.º Domingo do mês. Mercado. Moncarapacho: Junto à Rua 
das Olarias.
4.º e 5.º Domingo do mês. Mercado. Quelfes: Frente à 
Escola EB1 de Quelfes.

Preparação:

 

1. Unte com manteiga uma forma e polvilhe-a com farinha. Peneire a farinha com o chocolate em pó num recipiente à parte. 

2. Numa tigela, bata muito bem o açúcar com os ovos inteiros até obter um creme fofo e volumoso; junte-lhe primeiro a mistura 

de farinha e chocolate, mexendo cuidadosamente, depois o óleo e, por fim, a água fervida, continuando sempre a mexer bem.

3. Deite a massa na forma e leve a cozer, cerca de 50 minutos, em forno a 180 graus. Quando o bolo estiver cozido, retire-o e 

deixe-o arrefecer.

4. Depois, desenforme o bolo sobre um prato de serviço, polvilhe-o com açúcar em pó e decore-o a gosto, por exemplo com 

bombons de chocolate. 

Almendrados do Algarve 

• 250 g amêndoa(s)

• 250 g açúcar glacé

• 2 clara(s) de ovo(s)

• 1 c. sopa manteiga

• 2 c. sopa farinha

• q.b. canela em pó
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EN 125 • R. Dâmaso Encarnação, 162 • 4 Estradas • OLHÃO • Tel/Fax. 289702145 Tlm. 919 595 987
www.campilar.com • campilar@campilar.com

Candeeiros e Lustres • Móveis Soltos • Serviços de Jantar 
Serviços de Café • Jarras • Garrafas • Copos de Cristal, Jarrões

Bibelots • Carpetes e Tapetes • Quadros Espelhos • Arranjos Florais
  

I L U M I N A Ç Ã O

E.N. 125 Olhão • Rotunda acesso Via Infante • 289 704 416

Vale 1 bebida com a sua refeiçãoVale 1 bebida com a sua refeição

Bem-Vindo • BienvenidoBem-Vindo • Bienvenido

apartamentos de férias que podem recomendar aos amigos que 
vêm passear ao Algarve, e também podem informar que na 
época baixa  Aldeia de Marim tem apartamentos para alugar ao 
mês a pessoas que vêm para o Algarve em trabalho, professores 
ou estudantes que vêm para a região por alguns meses. 

O stand Camiauto apoia-nos nesta edição só para desejar aos 
seus clientes e amigos Boas Festas e Bom Ano Novo, e já agora 
porque você também merece uma boa prenda de Natal, passe no 
Stand da Camiauto na EN 125 (Veja planta de Olhão) e dê uma 
vista de olhos nas máquinas em exposição.

Transportes Pereira Granja Unipessoal Lda. Materiais de 
Construção também apoia a “A melhor Opção” e este mês 
aproveita este espaço para lembrar que espera a sua visita, 
(perto do Intermarché, veja a planta) e para desejar Boas Festas 
e Feliz Ano Novo a todos os seus clientes e amigos.   

A Ibéricafrio com stand de exposição e venda de equipamentos 
para a indústria hoteleira, na EN 125 e oficinas na zona 
industrial, aproveita o espaço nesta edição para desejar Boas 
Festas a todos os seus clientes.

A Óptica Nascente este mês, porque é o mês de Natal e de Fim 
de Ano, espera a sua visita para você ver como estão os seus 
olhos, e aproveitar para oferecer a si mesmo/a uns novos óculos 
ou novas lentes. O anúncio da Óptica Nascente na rua da 
Soledade, n.º 9, já lhe oferece um desconto especial nas 

Continuação pag 10

E.N. 125 - 8700 Olhão - Tel 289 703 702 Tlm 939 212 100
standcamiauto@hotmail.com

Vende-se c/ou sem arrendatário  (livre)

Há mais de 20 anos  ao seu serviço!
Comércio de
Automóveis

Com votos de
   Boas Festas
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Transportes Pereira
Granja Unipessoal, Lda

Sede: Quatrim do Sul Fontes Santas Cx. Postal 496 Z
8700-128 Moncarapacho • Tlm. 912 257 647 / 912 257 603

Materiais de ConstruçãoMateriais de Construção

TPG
Av. 5 de Outubro, 156 • Tel.: 289 098 757 • Olhão

Restaurante Marisqueira

 

Almoços e Jantares. Cozinha Tradicional  Casamentos, baptizados e grupos

289 722 739 • 912 510 066 • Brancanes, Quelfes, Olhão

L O G O S •  C A M I S E T A S •  G O R R A S  •  E t c .L O G O S •  C A M I S E T A S •  G O R R A S  •  E t c .

C A R L AC A R L A
F A R R O B AF A R R O B A BORDADOSBORDADOS
Criação e Fabricação de Fardas

Creación y Fabricación de Uniformes

Rua António Malafaia Teles, 10 B • OLHÃO

ffarroba.carla@clix.pt

preços de Boas Festas.

Os Mariscos Floris, que agora está paredes meias com a 

Marisqueira Restaurante Capital do Marisco, continua a ter o 

melhor marisco do Algarve, marisco vivo. E como não podia 

deixar de ser tem sempre camarão cozido, pronto para você 

levar para casa e fazer um grande petisco. Claro que os Mariscos 

Floris tem sempre marisco congelado, para que você na sua 

casa, com familiares ou amigos, confeccione a seu gosto, cozido 

grelhado, ou frito á moda de Moçambique. Não esqueça que o 

anúncio na nossa revista para além das Boas Festas lhe dá 

também um bónus de 5% de desconto.

Heládio Henrique Transportes Lda. Transportes Nacionais e 

Internacionais e Materiais de Construção em Quelfes 

aproveitam este espaço para desejar Boas Festas a todos os seus 

clientes e amigos, com votos que 2008 seja um ano bom para 

todos. 

A Rádio Atlântico que todos os dias, faça chuva ou faça sol, dá 

música a toda a cidade de Olhão e ao Algarve, sendo por isso 

uma companhia constante para muitos milhares de algarvios, 

também aproveitam este espaço de papel impresso para lhe 

desejar a si Boas Festas e Próspero Ano Novo. Aos empresários 

que também ouvem a Atlântico, esta rádio espera e deseja-lhes 

que tenham um melhor ano de 2008 e que não esqueçam que 

esta Rádio os pode ajudar a ganhar mais mercado com 

económicas campanhas de publicidade das suas empresas de 

modo promoverem mais e melhor os seus negócios.

Da Campilar basta dizer que tem muito boas “Ideias que 

Iluminam” e por isso aos nossos leitores que procuram soluções 

de iluminação para as suas residências ou estabelecimentos 

comerciais e hotelaria recomendamos que visitem a Campilar 

na EN 125, esquina com a Rua Dâmaso Encarnação, (Quatro 

Estradas). Lembramos também que a Campilar embora sendo 

uma casa especializada em iluminação, decoração e móveis 

soltos, tem peças decorativas de muito bom gosto e de valor 

para as suas ofertas de Natal. Quando passar na Campilar repare 

nos bibelots, copos de cristal, garrafas e jarras. Na Mobilar tem 

muita coisa linda para si mesma e para oferecer neste Natal.

 

Como dissemos no início, se não vive no município de Olhão e 

onde quer que esteja no Algarve, venha fazer compras em 

Olhão, a Cidade Cubista, também a Cidade do Mar e Capital da 

Ria Formosa. Venha ver o ex-libris da cidade, os mercados 

municipais do peixe e da verdura. Dê um passeio pelos jardins 

que estão ao lado dos mercados e pare num daqueles Cafés ou 

esplanadas, ou se gostar de gelados? Pare na Gelvi e delicie-se 

com um gelado produzido em Olhão que é comparável ao que 

de melhor se faz na Europa e em particular na Itália, o país das 

pizzas e do gelado. Para vir a Olhão há sempre muito boas 

razões, estas que enumerámos, mais as que você vai descobrir.    

Boas 
Festas
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Com o apoio dos Estúdios e Fotografia Côrte Real • Av. da República • OLHÃO

Arquivo

Arquivo



Este anúncio vale 5 % desc.

Facilidades de Pagamento, Transporte e Montagem gratuita no Algarve

12 Dezembro

Até 2 Camp. Europa de KickBoxing. Ass. Portuguesa de Kempo.
Até 3 I ExpoSocorro - Feira de Materiais, Equipamentos e serviços 
de protecção, segurança e socorro. Feira realizada no âmbito dos 
125 anos do Corpo de Bombeiros Municipais de Faro. ExpoFaro - 
Junto às Piscinas Municipais de Faro. Quinta-feira  a Domingo: 
15h00 às 23h00. Segunda-feira: 15h00 às 21h00. 
Até 3 ALGARDECOR - 2ª Feira de Decoração, Moveís e 
Equipamentos do Lar. ExpoFaro - Junto às Piscinas Mun. de Faro. 
Até 5 Exposição de Pintura "Historias de las cosas de los hombres" 
do pintor cubano Aiser Martinez. Galeria do Conservatório 
Regional do Algarve Maria Campina. 20h30
Até 10 Exposição “BD+ILUSTRAÇÃO+CARTOON”, Luís Peres, 
Phermad, Rocha e Serafim. Sala de Exposições da Direcção 
Regional do Algarve do IPJ. 9h00 às 20h00
Até 12 Peça "See how they run!" de Philip King. Comédia 
Britânica. Teatro Lethes. 20h00
Até 15 Exp. “Quando a Estrada Acaba". Artadentro. 15h00 às 
19h00
Até 31 Exposição colectiva «BD+Cartoon+Ilustração», dos artistas 
algarvios Luís Peres, Phermad, Rocha e Serafim. Dias úteis: 9h30 
às 12h30 e das 14h00 às 17h30
1 Concerto de Guto Pires. Organizado pela "Artistas" - Sociedade 
Recreativa Artística Farense.
1 “Malgré Nous, Nous Étions Lá...” Companhia Paulo Ribeiro. 
CAPA  Centro de Artes Performativas do Algarve (junto à 
Metalofarense).
2 Dez. até 6 Jan. Nova atracção na baixa de Faro: uma rampa de 
neve gigante para dar mais animação à zona. Praça da Pontinha. 
15h00 às 21h:00 
3 até 22 Feira de Natal da Associação Algarvia de Pais e Amigos de 
Crianças Diminuidas Mentais de Faro. Clube Farense, R. Santo 
António, n.º 30. Segunda a Sexta-feira: 10h00 às 19h00 - Sábados - 
10h00 às 15h00. 
4 2ª Gala Maria Campina. Espectáculo de Solidariedade a favor da 
Delegação Distrital de Faro da Sociedade Portuguesa de Esclerose 
Múltipla. Auditório Pedro Ruivo. 21h00
4 Concerto Pedag. Orquestra do Algarve. Teatro das Figuras. 10h30
5 “Começar a Acabar” de Samuel Beckett. Teatro Lethes, 21h30
5 Recital de Poesia "Poetas do Séc. XX" com o Actor Diogo Dória. 
Biblioteca Municipal de Faro António Ramos Rosa.21h30
6 Ciclo de Conferências: FARO 2020 "Novas políticas urbanas e de 
cidades" Prof. Doutor João Ferrão - Secretário de Estado do 
Ordenamento do Território e das Cidades. Auditório da Biblioteca 
Municipal António Ramos Rosa. 21h30
7 “Uma peça Vulgar”. Teatro das Figuras.21h30
7 e 8 Micro Festival de Jazz no Inverno. Teatro Lethes. 21h30

8 Torneio Interno de Karaté. Karaté Clube de Faro.
8 e 9 Torneio, Ténis Juvenil  Sub 14/Sub 18. Centro de Ténis Faro.
11 “See How They Run” (falado em Inglês), Grupo de Teatro 'A 
Portada'. Teatro Lethes. 20h00
11 e 12 Inova 200 - Exposição e Conferências sobre Inovação e 
Transferência de Tecnologia no Algarve. Campus de Gambelas da 
Universidade do Algarve. 
12 Vis. Encenadas. Teatro das Figuras. 10h30; 11h15; 14h30; 18h00
13, 14 e 15 Oficina  Escrita para Teatro. Solar do Capitão Mor. 
18h30 às 21h30. Aos sábados: 10h30-13h30 e 14h30-18h30
15 Dez. até 15 Jan. 2008 Exposição de Pintura de Carlos Louça. 
Regional Algarve Maria Campina. 21h30
15 Exposição de Pintura de Carlos Louça Rodrigues. Fundação 
Pedro Ruivo. 
15 Victor Zamora & Paulo de Carvalho  Piano & Voz. Teatro das 
Figuras. 21h30
15 Festas Natalícias e do Presépio da Aldeia de Estoi. Inauguração 
do Presépio da Aldeia, actuação de grupos corais natalícios e festa 
de Natal das crianças. Largo da Liberdade. Estoi
15 Torneio de Natal Xadrez. AXAL.
16 Concertos do Grupo Coral Ossónoba. Participação no Concerto 
de Natal da Orquestra do Algarve. 
18 European Movement Jazz Orchestra. Teatro da Figuras. 21h30
20 e 21 “O Retábulo das Maravilhas” de Jacques Prevert  Te-Atrito. 
Teatro Lethes. 21h30.
21 e 22 “A Rainha da Neve”. Bailado Original pela Companhia de 
Dança do Algarve, baseado no conto homónimo de Hans Christian 
Andersen. Teatro das Figuras. 21h30.
22 Concertos do Grupo Coral Ossónoba. Concerto no Mercado 
Municipal de Faro.
23 Festas Natalícias e do Presépio da Aldeia de Estoi. : Actuação de 
grupos. corais natalícios. Largo da Liberdade.  Estoi.
26 "Ivan, o Terrível" de Sergei Eisenstein. No âmbito do Ciclo 50 
Anos, 50 Filmes. Sociedade Recreativa Artística Farense "Os 
Artistas".  Entrada Gratuita. 22h00

Exposição Permanente:

«Caminhos do Algarve Romano» é o tema da exposição 
permanente, que pode ser vista no Museu Municipal. Outras mostras 
permanentes no mesmo local são «Pintura antiga dos séculos XVI a 
XIX» e «O Algarve encantado na obra de Carlos Porfírio». 

Mercado:

2.º Domingo do mês. Mercado. Estói: Junto ao Mercado 
Abastecedor.

Eventos  no Município de Faro
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Geometrias de Mercado

R

Rua Serpa Pinto nº 68 B • 8100-715 Loulé, PORTUGAL
Tel.: (+351) 289 412 610 • Fax: (+351) 289 417 605

geometriasdemercado@century21.pt
www.century21.pt

O Mercado Imobiliário 
nunca mais será o mesmo em Portugal

Geometrias de Mercado - Med. Imobiliária, Lda. AMI nº 7686

289 366 327 • tresjotas@mail.telepac.pt • www.moveistresjotas.com

Dezembro

Boas Festasdeseja-lhe 
    Boas Festas!
deseja-lhe 
    Boas Festas!Visite-nos!Visite-nos!

Clínica dos Olhos • Saúde dos seus Olhos

CENTRALCENTRAL
ÓPTICA ÓPTICA 

CARLOS ALFEU & JULIETA, LDA.

Av. 25 de Abril - Blc. B - r/c dtº 8100-508 Loulé
Tel. / Fax: 289 414 524 • 962 459 943
E-mail: carlosalfeu-julieta@sapo.pt

         Promoções:
• Óculos Sol - 15 % a 50 %Desc.
• Aros Quiksilver
  Oferta das lentes de stocks

Boas Festas
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Para si cara leitora que apesar de ir muitas vezes às grandes 
superfícies fazer compras ou apenas passear, queremos aqui 
lembrar-lhe o papel e a importância que tem na sua vida o 
tradicional mini-mercado da sua rua ou do seu bairro. Já pensou 
no que seria a sua vida se não tivesse um mini-mercado perto da 
sua casa? Quando lhe faz falta alguma coisa que esqueceu de 
comprar? Quando lhe falta o leite? O pão? A manteiga ou 
aparece mais gente para jantar e lhe falta ingredientes, ou 
bebidas, vai num pulinho ao mini-mercado da esquina e resolve 
esse pequeno problema doméstico. Imagine o que seria se não 
existisse perto de si esse mini-mercado tradicional, seria o caos! 
Já imaginou o que seria ter que vestir-se, arranjar-se, tirar o 
carro da garagem ou do estacionamento, para ir a uma grande 
superfície comprar essas pequenas coisas que se acabam todos 
os dias? É por isso que nós dizemos que deve acarinhar e dar 
preferência ao comércio tradicional que existe na esquina da sua 
rua, no seu bairro, e na sua cidade, não só porque essas lojas são 
uma boa ajuda no seu dia a dia, mas também porque elas 
contribuem para o bem estar sócio económicos da sua vila ou 
cidade porque criam empregos, e geram receitas que ficam na 
região.
Nesta edição recomendamos que repare e dê preferência à Loja 
Fresca que tem mais perto de si. Este grupo de lojas do comércio 
de distribuição alimentar distribuídas um pouco por todo o 
Algarve, e que eram Lojas Unicofa, cujos proprietários 

decidiram, e bem, remodelar e aderir ao projecto Loja Fresca, 
para acompanhar a evolução natural do mercado que é dar plena 
satisfação ao cliente, quer na apresentação das lojas, arrumação, 
higiene, iluminação, variedades de produtos e garantia de 
qualidade. As Lojas Frescas são já hoje uma referência no 
Algarve da moderna distribuição alimentar e devem merecer a 
sua preferência porque estão mais perto de si, porque a servem 
melhor e também porque são um grupo de Lojas algarvias que 
contribuem e ajudam a economia da região. De Vila Real de St.º 
António até ao Portimão encontra sempre uma Loja Fresca.

Informação

Cabaz Económico Cabaz Familiar Cabaz Prestige

Adquira a sua cesta de Natal numa 

Com votos de 
Boas Festas

Loja Unicofa



15Faro

Senhor comerciante da restauração, hotelaria e afins, esta 
mensagem é-lhe dirigida a si independentemente do município 
onde tem o seu estabelecimento. E este apontamento é só para 
lhe dizer que a Unicofa CRL com cashes em Faro, Tavira, Algoz 
e Lagos oferece-lhe um apoio logístico e uma gama de produtos 
destinados aos profissionais da restauração e hotelaria, que vão 
preencher todas as necessidades de matérias primas que possa 
precisar para a cozinha do seu estabelecimento. Os cashes da 
Unicofa desde há algum tempo têm vindo a aumentar a gama e a 
oferta de produtos em embalagens industriais para a restauração 
e hotelaria de modo a servir melhor os seus clientes desta área de 
actividade em todo o Algarve. Para complementar a oferta de 
produtos industriais á restauração a Unicofa adaptou os seus 
serviços de venda e entregas ao domicílio para servir também 
este importante sector. Com os seus Cashes em Faro e Tavira, 
dois cashes no sotavento e dois no barlavento, no Algoz e Lagos, 
a Unicofa oferece condições impares para servir melhor a 
hotelaria e restauração porque está mais próximo dos seus 
clientes, poupando-lhes tempo em deslocações que 
representam custos.
Aos empresários e profissionais da restauração, hotelaria e 
distribuição alimentar, a Unicofa lembra que os seus cashes no 
Algarve estão ao seu serviço, e que devem sempre contar com 
este grupo grossista algarvio. E aproveita o espaço desta 
mensagem para desejar a todos Boas Festas, e Feliz Ano Novo. 

Vale Formoso •  Santa Maria
8800 TAVIRA • Tel.:  281 320 770
unicofa@mail.telepac.pt 

Boa Esperança de Lagos, Crl.
Rua Lima Leitão, 5-1º. 8600 LAGOS
Tel.: 282769096 Fax.:351 282769635

Areal Gordo • 8005-409 FARO
Tel.:  289 893 000 Fax: 289 893 089
unicofa.faro@netc.pt  

Vale Amoreira • Algoz
8365-070 Silves • Tel.:  282 570 700
unicofa@mail.telepac.pt

Lojas Unicofa

Senhor Comerciante  defenda o seu negócio e os seus clientes, 

preferindo produtos         e conte sempre com os Cashs da                  

Senhor Comerciante  defenda o seu negócio e os seus clientes, 

preferindo produtos         e conte sempre com os Cashs da                  

em Faro, Tavira, Algoz e Lagosem Faro, Tavira, Algoz e Lagos

Faro • Tavira • Algoz • Lagos

Informação

Silves

Tavira

Faro
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Até 10 Exposição de arte contemporânea da artista 

norueguesa Ingerid P. Kuiters. Galeria de Arte Vale do Lobo.

Até 22 Exposição de Pintura de John Lamonby. Galeria de 

Arte do Convento de Espirito Santo. Seg. a Sex.: 9h00 

às17H00; Sáb./ Feriados: 10h00 às 14h00.

Até 27 Exposição de pintura «...3 geraçõpes 1 só paixão». 

Colectiva de Rosa Pereia, Marco Ayres e Maria Custódia. 

Espaço D'Arte Silva Guerreiro. Terça a sábado: 14h30 às 

19H00 - Segunda-feira: 15h00 às 19h00.

Até 30 Exposição “10 Anos X 10 Autores” no âmbito das 

comemorações dos 10 anos de existência desta instituição.  

Sala polivalente Casa Museu João de Deus,Messines.

1 até 31 Espectáculo "Amor Latino". Casino de Vilamoura - 

Salão Miralago. Vilamoura. 22h00

1 até 31 Espectáculo "Dream". Casino de Vilamoura - Hotel 

Algarve Casino - Salão Aladino. Vilamoura. 22h00

2 'Passeio BTT Loulé - Tôr'. 9h00 

2 Torneio de Abertura da A.A. Algarbe. Aaalg. Quarteira.

3 até 6 XX Grande Troféu Vilamoura. Golfe - torneio de 

amadores.

4 até 21 Sub-Terras de Loulé. 2 ª Fase  Batida Fotográfica na 

Mina de Sal Gema de Loulé - R. quinta de Betunes, às 15h00.

7 até 9 Feira da Serra - Loulé 2007. Expoalgarve (zona 

industrial de Loulé). 

7 "Dreams in Colour", David Fonseca. CT Louletano. 21h30

8 5º Ciclo/Concertos “Música de Pais para filhos. Paulo Girão 

(Flauta Transversal). Cine-teatro Louletano. 11h00 e 12H00.

8 1000 Metros da Juventude. Torneio Algarve Ecléctico 1ª 

Jornada. Pista. Aaalg. Quarteira.

8 Cozinha ao Vivo. Mercado Municipal de Loulé. 11h00

8 Maratona/Raid "Raid BARBOT Casa Jesuíno” - BTT- 

Finibanco". 7h00

9 Missa Credo em Dó KV257 de W.A. Mozart. Orquestra do 

Algarve. Igreja de São Pedro do Mar. 10h00 

15 Cozinha ao Vivo. Mercado Municipal de Loulé. 11h00

23 'Passeio BTT Loulé - Passeio Natal'. 9H00

Mercado e Feiras:

1.º e 4.º Dom./mês. Mercado. Almancil: Junto à Escola C+S.

2.º e 5.º Dom./mês. Feira de Velharias. Almancil: Junto à 

Escola C+S.

3.ª Quinta-feira/mês. Mercado. Alte: Lg José Cavaco Vieira. 

1.ª Quinta-feira do mês. Mercado. Ameixial: E.N. 2

Último sábado do mês. Mercado. Azinhal: Junto à Escola 

Primária.

1.º Sábado do mês. Mercado. Benafim: Rua 25 de Abril.

Última quinta-feira do mês. Mercado. Boliqueime.

2.º Sábado do mês. Mercado. Cortelha.

Todos os Sábados do mês. Feira de velharias. Loulé: Terreno 

localizado no final da R. da Nossa Senhora da Piedade, na 

zona frontal ao Convento de St. António, na saída da cidade 

para Boliqueime/Albufeira.

Todos os Sábados do mês. Mercado. Loulé: perto de 

mercado municipal.

Todas as Quartas-feiras. Mercado. Quarteira: Junto ao 

Jardim Filipe Jonas.

Eventos  no Município de Loulé

Colaboração: Eng.ª Lina Sousa • F. Sousa Neto,Unipessoal Lda.

Dezembro

È uma planta decorativa muito utilizada na época do Natal. Requer 
um solo rico em húmus e moderadamente húmido. O azevinho tem 
folhas muito brilhantes, a floração é na primavera e as suas bonitas 
“bagas” vermelhas crescem no Outono. È uma arbusto muito utilizado 
em sebes.

Es una planta decorativa muy utilizada en la época de 
Navidad.Requiere un suelo rico en humus y moderadamente húmido. 
El acebo tiene hojas muy brillantes, la floración es en la primavera y 
sus bonitas “bayas” rojas crecen en Otoño. Es un arbusto muy utilizado 
en sebes.

Azevinho Acebo - Ilex aquifolium

Limpeza de Injecção | Auto Diagnóstico

Reparação de Viaturas

Ligeiras, Pesadas, Máquinas Agrícolas e Industriais

Venda: Máquinas Agrícolas e respectivos acessórios

Jorge Martins
Centro Empresarial de Loulé, n. 4A • Campina de Baixo • 8100 Loulé

Tel. 289 435 104 • Tlm. 962 320 080 

Boas Festas
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Onde fazer compras é um prazer!

Faz mais pela sua cidade

The best wines Great Choice Good Prices Fruits of all Seasons

Vilamoura,  tel. 280 313 324 •   tel. 289 389 071  tel. 289 388 425 Aldeia do Mar Rua 25 de Abril e Quinta do RomãoQuarteira:

Para estar mais perto de si em Quarteira abrimos uma nova Loja  em frente à Praça 

Estamos também na Rua 25 de Abril, Qt.ª do Romão e Aldeia do Mar - Vilamoura.

Este é o mês em que aumenta exponencialmente o 

consumo do Vinho do Porto, e você sabe porquê! Mesmo 

para quem habitualmente não toca em álcool, no mês de 

Natal toada a gente acaba por beber um copinho deste 

generoso vinho, e até é muito comum nesta época 

oferecer-se uma garrafa de Vinho do Porto aos amigos 

que se estimam.

Neste mês aumenta também o consumo de vinhos 

espumantes ou champanhes, isto porque nas festas se 

brinda com este vinho espirituoso, e sobretudo porque se 

festeja a chegada do novo ano abrindo uma garrafa de 

espumante ou champanhe.

Sobre o espumante só lhe dizemos que se você é daqueles 

que pensam que o espumante é um vinho com borbulhas 

por causa de meterem gás artificialmente na garrafa, está 

muito enganado. A diferença entre um vinho normal e um 

vinho espumante é que este fermenta uma segunda vez 

dentro da garrafa fechada com o apoio do açúcar e 

leveduras naturais. Como a segunda fermentação ocorre 

em ambiente fechado (S/oxigénio) a pressão no interior é 

tal que provoca a libertação de gás carbónico que se 

transforma nas douradas borbulhas, desejavelmente 

persistentes e finas quando se verte o espumante no copo. 

Assim já sabe que pode festejar à vontade com espumante 

português ou champanhe francês porque são bebidas 

naturais.

Este mês veja nos Supermercados Jafers as diferentes 

marcas de Espumantes e champanhes a muito bom preço, 

e festeje com muita alegria 

a chegada de 2008. Já agora 

veja também a grande 

variedade de vinhos de 

mesa e licorosos, bem 

c o m o  a s  b e b i d a s  

espirituosas, e os produtos 

característicos desta época 

que os Supermercados  

Jafers comercializam com 

preços de Boas Festas. 

Dicas do              sobre Vinhos

deseja-lhe 
Boas Festas
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• Marquises 
• Cabines de Duche 
• Resguardos de Banheira

Bairro Mendonça 6A (Est. da Penha) 8005-114 FARO • Tel/Fax 289865867 Tlm. 912210844

www.ospalgarve.com

Flores em geral • Tapetes de relva

Construção e Manuntenção de jardins

Construção de mini golf

Hydroseeder • Limpeza de matas

Limpeza de piscinas e moradias

Será um prazer tê-lo como nosso cliente!

Sede: Bairro do Parente 8000-076 FARO Filial: R. José Regio Queluz, MONTE ABRAÃO

Tel: 351- 912079210 E-mail: realjardins@realjardins.com Site: www.realjardins.com

Mobiliário ComercialMobiliário Comercial

Idealizamos espaços para
qualquer ramo de comércio

com harmonia, estética
e funcionalidade.

E.N.125 • Vale da Venda • 8135-032 Almancil • Tel.: 289 816 989 • Fax: 289 815 383

email: 125.dec@mail.telepac.pt   •   www.125dec.pt

Visite-nos! Mobiliário, equipamentos 
     e acessórios práticos e versáteis.

Orçamentos Grátis. Obras chave na mão.

VIRGÍLIO REIS

Transporte
Nacional
e Internacional

Transporte
Nacional
e Internacional

Besouro • Conceição de Faro • 8000 Faro
Tel. 289997289 Tel./Fax 289997296 Tlm. 966 012 864

As empresas que em Faro têm apoiado a edição de “A Melhor 
Opção” também aproveitam este espaço para desejar a todos 
os seus estimados clientes, a familiares e amigos muito Boas 
Festas, e que o novo ano a todos traga mais saúde, trabalho, 
paz e mais tranquilidade, para enfrentarem o dia a dia e a 
incerteza do que o novo ano vai trazer ao Algarve.

A casa Amaro Móveis, no Montenegro, no mês de Natal como 
habitualmente, vai oferecer aos seus clientes preços muito 
competitivos, facilidades de pagamento, e oferta do transporte 
e montagem no Algarve. Veja que o anúncio na nossa revista 
também lhe oferece um desconto de 5%.

A RCS, e todo o seu “staff” também lhe desejam muito Boas 
Festas e para isso vai dar-lhe música e fazer-lhe companhia 
todos os dias em 101.6 para que você nunca se sinta só.   

Com a 125Dec, Mobiliário Comercial, os empresários do 
Algarve já sabem que podem contar com uma moderna 
empresa, capaz de idealizar o espaço para qualquer ramo de 
negócio, garantido a realização do projecto com chave na mão 
dentro do prazo acordado.

A gerência e colaboradores da Ospalgarve Alumínios, 
também desejam a todos os seus clientes e amigos muito Boas 
Festas. E para si também faz os mesmos votos lembrando-lhe 
que em 2008 também gostariam de contar consigo como 
cliente da Ospalgarve.

Virgílio Reis Transportes de Mercadorias, nacionais e 
internacionais, no sítio do Besouro, agradece a preferência dos 
seus clientes e todos deseja Feliz Natal e Bom Ano Novo.

A Real Jardins diz no anúncio que publicamos que, “será um 
prazer tê-lo como cliente” e não é de admirar que assim seja 
porque a Real Jardins trata os clientes e amigos com o mesmo 
cuidado e carinho que tratam as plantas. A Real Jardins 
desejam a todos um Santo Natal e Feliz Ano Novo.    

Com votos de
Boas Festas
Com votos de
Boas Festas

Com votos de
Boas Festas
Com votos de
Boas Festas

Boas FestasBoas Festas

Com votos de Boas FestasCom votos de Boas Festas

Em Faro...

"Natal é tempo de alegria. De paz, felicidade e 

muito amor. Que você possa viver esses bons 

momentos todos os dias do Ano Novo!”



Até 2 Exp. de Pintura "O Algarve" George Landmann. 

Museu Municipal de Arqueologia de Albufeira. 10h30 às 

16h30

Até 34 Jan Exposição de Fotografia «Mondo Cane». Leila 

Mendez, um ensaio fotográfico sobre paisagens mundanas e 

personagens marginais. Fnac, no Algarve Shopping.

Até 2 Jan. 2008 33ª Edição do Salão Internacional de Arte 

Fotográfica do Algarve, organizado pelo Racal Clube desde a 

sua primeira edição em 1975. Bibl. Municipal de Albufeira.

Até 2 Jan. 2008  Exp. de Pintura "Pinceladas d' Emoção" de 

Artemisa Rita e Alunas. Gal. de Arte Pintor Samora Barros. 

10.30h às 16.30h. Encerra aos Domingos e Feriados.

Até 2 Jan. 2008  Exposição da autoria de Leila Mendez, 

«Mondo Cane», um ensaio fotográfico sobre paisagens 

mundanas e personagens marginais. Na Fnac, no Algarve 

Shopping. Guia.

Até 31 “Silves... Uma História Interminável”. Museu 

Municipal de Arqueología. 2ª a sábado,  09h00 às 18h00

Até 14 Pintura de Gabriela Eufrasio. Igreja da Misericordia. 

segunda-feira a sexta-feira,  09h00 às 13h00  14h00 às 17h00

8 A Escola da Noite 2005 / 2008  digressão nacional. 

"Matéria de Poesia". Teatro Mascarenhas Gregório, 21:30h

14 Concerto de “Natal - Manifestações do Amor Divino”. 

Associação Vox Angelis. Igreja da Misericordia. 21h00

21 Orquestra Jazz de Lagos realiza um Concerto de Natal 

único com temas alusivos a esta época festiva. Igreja da 

Misericordia. 21h30

Eventos de Silves

Eventos de Albufeira
A melhorA melhor
La mejorLa mejor          pción          pción

19Albufeira / Silves

Deseja-lhe Boas Festas

“Modos de falar dos algarvios antes do Bué e outros modernismos”

Bafum  O bafum que se desprende de alguém ou de 

algo  O mau cheiro que emanam.

Baila  Peixe pequeno muito parecido com o robalo, 

com pintas pequenas e escuras na pele.

Balaio  Espécie de cesta pequena, feita de palma 

que as mulheres do campo usavam para pôr frutos 

secos.

Bandear  Palavra usada para dizer que alguém ou 

algo está a balançar ou oscilar. Também pode 

querer dizer que alguém está a mudar de opinião  

“está a bandear-se de um lado para outro”

Barimbar  Usa-se no Algarve quando se pretende 

dizer que não se quer saber, ou não se está 

interessado no assunto, também pode significar 

tramar,  lixar ou burlar alguém.

Bolacha suína  Termo utilizado por brincadeira  

para  tremoço.         

Borrefa  É uma bolha que aparece quando a pele 

empola por queimadura, ou outro qualquer 

motivo.

Bortoeja Palavra que se usa em vez de 

comichão.” Está com bortoeja” - está com 

comichão. Também pode querer dizer estar 

incomodado.

Brando  Diz-se do pão, do tempo, da roupa ou de 

qualquer outra coisa, quando estão húmidos.

Britar  Acção de esmagar as azeitonas sem lhe 

partir os caroços, com vista a prepará-las para 

serem conservadas.

deseja-lhe Boas Festasdeseja-lhe Boas Festas

Vale 10% desc.
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Alemanha: Fröhliche Weihnachten
China: Sheng Tan Kuai Loh (mandarín)
América Latina: Feliz Navidad
Estados Unidos: Merry Christmas
Inglaterra: Happy Christmas
Finlândia: Hauskaa Joulua

 
França: Joyeux Noel
Grécia: Eftihismena Christougenna
Itália: Buon Natale
Japão: Shinnen Omedeto
Portugal: Boas Festas
Rússia: Hristos Razdajetsja

Por que missa do galo? Assim se conhece a missa celebrada na noite de Natal. A Missa do Galo 
é tão importante quanto o Presépio e a Árvore de Natal para os católicos. Sua denominação 
provém de uma fábula que afirma que foi um galo o primeiro a presenciar o nascimento de Jesus, 
ficando encarregado de anunciá-lo ao mundo. A celebração é realizada à meia-noite para lembrar 

que muitos acontecimentos importantes na vida de Jesus aconteceram na calada 
da noite. O próprio nascimento e a sua ressurreição aconteceram em plena 
madrugada, antes que o sol nascesse e que o galo anunciasse o fim das trevas e 
surgimento de um novo dia.

Boas Festas
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A sua publicidade em “A Melhor Opção” pode ser vista por 10.000 pessoas. Está também na Internet em 

www.amelhoropcao.com e o nome da sua firma é ouvido num spot de rádio diário. Mas têm mais!...

...Por um contrato mínimo (3 meses) o logotipo ou nome da sua empresa é assinalado no mapa das estradas do Algarve 

e na planta que faz parte da revista, e ainda tem como prenda de Natal oferta de 300 ou 500 cartões de visita.

Publicação Mensal de divulgação publicitária, bilingue português espanhol, e de distribuição gratuita. 

Tiragem 2000 exemplares. Distribuídas  em estabelecimentos comerciais do Algarve e Ayamonte.

Contém: agenda cultural por município patrocinado, Planta das cidades e mapa das estradas do 

Algarve. Cada cópia é vista no mínimo por 5 pessoas.

100 €

200 €

200 €

350 €

700 €

800 €

850 €

1000 €

96,5 x 63,4 mm

129 x 96,0 mm 

63,4 , 197 mm

129 x 197 mm

197 x 260,5 mm

197 x 260,5 mm

197 x 260,5 mm

197 x 260,5 mm

Pág/par

125 € + iva

250 € + iva

250 € + iva

390 € + iva

750 € + iva

850 € + iva

875 € + iva

1000 € + iva

Pág/ímparMedidas

1/8 página

1/4 página

Rodapé

½ página

1 página

Verso Capa

Verso Contra Capa

Contra Capa

Tabela de Preços Aproveite esta
oportunidade 
e faça-se ver!

Aproveite esta oportunidade e faça-se ver!

Contacte-nos para tratar dos brindes que vai

oferecer aos seus melhores clientes em Dezembro / Janeiro
Publicitários e
Promocionais

... brindes muito económicos 
Os preços incluem impressão 1 face 1 cor (Acrescentar IVA 21%) 

www.inalves.com  /  www.amelhoropcao.com 
Rua António Henrique Cabrita,  Lt.2 r/c dt. 8700-247 OLHÃOTel.289 72 10 50 / Tlm  968 639 468 / (917 292 576)E-mail: inalves@mail.telepac.pt • 

A nossa prenda de natal na sua encomenda de brindes,  de valor igual ou superior a 1250 € + IVA

é a oferta de 1/8 de pág (par) na edição da “A Melhor Opção”  em Novembro ou Dezembro.

Consulte-nos para brindes de luxo e brindes promocionais que ajudam nas suas vendas.

Diga-nos qual a sua área de actividade e nós damos idéias!
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Ainda vai a tempo!



Faça já a sua reserva!

Venha fazer a festa aqui!...
...Com a família,
amigos, ou
colegas de trabalho!

Reservas 

91 868 45 65

RR
oodd

íízzii  o o à à BBrraassiill

Faça já a sua reserva 

2007 | 2008

2007 | 2008

Tlm. 918 684 565 • Tel.: 289 395 547 Fax. 289 388 341   


