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Não pensava nestes apontamentos editoriais alguma vez abordar 

assuntos de futebol, porque de facto essa arte e os seus actores 

não me interessam, nem contribuem de modo nenhum para a 

melhoria da minha actividade profissional, ou qualidade de vida, 

embora reconheça que algumas equipas contribuem para a 

economia da região, com os estágios que aqui fazem. A minha 

indiferença pelo futebol, pelos jogos, pelas equipas, por quem 

ganha ou quem perde, ou pelos nomes dos jogadores e técnicos. 

Deve-se ao facto das verbas que esta modalidade envolve, as 

dúvidas que suscitam os resultados de alguns jogos, a violência 

associada á pratica da modalidade e as suas claques, mas 

sobretudo pelos exorbitantes ganhos dos jogadores que, em 

alguns casos roçam o obsceno. 

No entanto tenho que me congratular pelo facto de um jovem 

madeirense, Cristiano Ronaldo, ser hoje na Inglaterra o jogador 

de futebol mais bem pago do mundo. Fico feliz por Ronaldo ser 

um jovem português que, com apenas 22 anos, com a fama que 

tem e o que ganha por minuto, não deixou de ser humilde e 

simpático, e sobretudo pelo amor que devota à sua Ilha da 

Madeira. Acredito que o Cristiano Ronaldo muito irá fazer pela 

sua Ilha, investindo parte do que ganha em negócios na sua terra e 

também no desenvolvimento de empreendimentos sociais que 

apoiem os muitos jovens carenciados da Madeira, e outros jovens 

que com uma pequena ajuda poderão ir mais longe nos seus 

estudos e contribuírem assim para o bem e prestígio de uma ilha 

que se afirma pela diferença que faz o Dr. Alberto João Jardim.

Neste apontamento quero também testemunhar o meu apreço por 

Luís Figo que está em final de carreira. Ao longo destes anos 

como exímio executante  na arte de jogar futebol, soube também 

ser um Senhor e exemplo de Homem, com carácter, honesto, e 

ainda assim humilde, qualidades que vão rareando cada vez mais 

nos homens. Por fim  também preciso de me penitenciar por há 

alguns anos ter escrito umas linhas sobre  José Mourinho, 

dizendo que não chegaria aos calcanhares de outro treinador que, 

na altura havia sido convidado para o Real Madrid, pela antipatia 

que me causava o seu estilo de linguagem trauliteiro, arrogante e 

agressivo. Hoje também me congratulo e fico feliz não só pelo 

sucesso de José Mourinho como Treinador de Futebol no país 

que  inventou este desporto, mas sobretudo por José Mourinho 

ser hoje uma pessoa mais calma a falar, mais humilde e mais 

simpática. Acredito que a fleuma do povo britânico tenha 

ajudado Mourinho a modificar o seu comportamento. De génio e 

de louco todos temos um pouco, José Mourinho já provou ser as 

duas coisas. Hoje para alegria dos portugueses que se revêem 

nele, Mourinho é um génio mais comedido e simpático. Termino 

este apontamento com um Long Life para o Mourinho e Ronaldo 

em Inglaterra e, um até breve, a Luís Figo que venha para o 

Algarve onde tem muitos amigos e tem negócios.

Aos nossos leitores, e só como nota de rodapé, lembro que só 

atingimos o sucesso e o reconhecimento dos outros quando nos 

esforçamos, na procura permanentemente de atingir a 

excelência, no desempenho da nossa actividade profissional, e 

no equilíbrio da nossa vida afectiva e social. Em suma, grandes e 

extraordinárias vidas começam sempre de pequeninos sonhos.

En estos apuntes editoriales nunca pensé que fuese abordar 

asuntos de fútbol, porque de hecho esa arte así como sus actores 

no me interesan, ni contribuyen de ninguna manera para la 

mejoría de mi actividad profesional, o calidad de vida, si bien que 

reconozco que algunas equipas contribuyen para la economía de 

la región, con los períodos del entrenamiento que aquí hacen. 

Mi indiferencia para el fútbol, los juegos, por las equipas, para 

quién gana o quién pierde, o para los nombres de los jugadores y 

técnicos. Se debe al hecho de que las verbas que esta modalidad 

implica, las dudas que suscitan los resultados de algunos juegos, 

la violencia asociada a la practica de la modalidad y de sus 

claques, pero sobretodo por las exorbitantes ganancias que los 

jugadores adquieren, que en algunos casos rozan lo obsceno.

No obstante me tengo que congratular por el hecho de que un 

jugador madeirense, Cristiano Ronaldo, sea hoy en Inglaterra el 

jugador de fútbol mejor pago del mundo. Me quedo feliz por 

Ronaldo ser un joven portugués que, con solamente 22 anos, con 

la fama que tiene y lo que gana por minuto, no ha dejado de ser 

humilde y simpático, y más que todo por el amor que devota a su 

Isla Madeira. Creo que Cristiano Ronaldo mucho hará por su Isla, 

envistiendo parte de sus ganancias en negocios de su tierra y 

también en el desenvolvimiento de emprendimientos sociales que 

apoyen los muchos jóvenes necesitados que hay en Madeira, y 

otros jóvenes que con una pequeña ayuda podrán ir muy lejos en 

sus estudios y así contribuyeran en el bien y beneficio de la 

economía de una Isla que se afirma por la diferencia que hace el 

Dr. Alberto João Jardim. 

En este apunte también quiero atestiguar mi aprecio por Luís Figo 

que está finalizando su carrera.  En todos estos años como eximio 

ejecutante en la arte de jugar fútbol, supo también ser un Señor y 

ejemplo de Hombre, con carácter, honestidad, y todavía así 

humilde, cualidades que van escaseando cada vez más en los 

hombres.

Por fin  también necesito penitenciarme por algunos años atrás 

haber escrito unas alineas José Mourinho, diciendo que no 

llegaría a los calcañares de otro entrenador que, en aquel 

momento había sido invitado por el Real Madrid, por la antipatía 

que me causaba su estilo de lenguaje trauliteiro, arrogante y 

agresivo. Hoy también me congratulo y me quedo feliz no solo 

por el suceso de José Mourinho como Entrenador de Fútbol en el 

país que  invento este deporte, pero sobretodo por José Mourinho 

ser hoy una persona mas calma al hablar, mas humilde y mas 

simpática. Creo que la flema del pueblo británico haya ayudado a  

Mourinho a modificarse en su comportamiento. De genio y de 

loco todos tenemos un poco, José Mourinho ya demostró ser las 

dos cosas. Hoy para alegría de los portugueses que se revén en el, 

Mourinho es un genio mas comedido y simpático. Acabo este 

apunte con Long Life para Mourinho y Ronaldo en Inglaterra y, 

un hasta pronto, a Luís Figo que venga para el Algarbe donde tiene 

muchos amigos y negocios.

A nuestros lectores, y como nota de rodapié, le recordamos que 

solo atingimos el suceso y el reconocimiento de otros cuando nos 

esforzamos, en la busca de alcanzar la excelencia, y el equilibrio 

de nuestra vida afectiva y social. Resumiendo, grandes y 

extraordinarias vidas comienzan siempre de pequeñitos sueños.
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5 Iglesia Parroquial Santo Domingo de Guzmán.- Pregón Romería 
de Ntra.. Sra. De la Bella
11 al 14 Recinto Romero.Romería en Honor de N. Sra. de la Bella
20 Recinto Romero - Romería Chica
28 al 1 de Junio  Teatro Municipal Alcalde J. M. Santana.- Muestra 
de Teatro Escolar
9 Clausura Escuelas Deportivas
23 al 29 Open de Padel Mancomunidad de Islantilla
24 IX Día de los Deportes de Playa
26 Open de Padel Mancomunidad de Islantilla
26 Senderismo Playas de Punta Umbría
31 Deporte para nuestros mayores

5 Igreja Paroquial Santo Domingo de Guzmán.- Pregão Romaria de 

Ntra.. Sra. De la Bella

11 a 14 Recinto Romeiro.Romaria pelo Honor N.. Sra. de la Bella

20 Recinto Romeiro - Romaria Chica

28 a 1 de Junho Teatro Municipal Alcalde J. M. Santana.- Amostra 

do Teatro Escolar

9 Clausura Escolas Desportivas

23 a 29 Open de Padel Mancomunidad de Islantilla

24 IX Dia dos Desportos de Praia

26 Open de Padel Mancomunidad de Islantilla

26 Sendetarismo Praias de Punta Umbría

31 Desporto para os nossos maiores

ISLANTILLA / HUELVA
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Cá estamos nós de volta com o nsso espaço de conselhos e sugestões para o seu dia a dia... Como estamos quase no Verão, 

chegou a altura de interiorizarmos algumas dicas para vivermos em pleno os dias passados a beira mar que se aproximam.

 

Aquí estamos de nuevo con nuestro espacio de consejos y sugestiones para su día a día… Como estamos casi en verano, llegó el 

momento de exteriorizarnos algunas ideas para que vivamos en pleno los días pasados a la orilla del mar que se acercan.

Como sabe, os dias quentes fazem com que transpiremos mais, 

logo o corpo perde líquidos e é comum sentirmos a pele, 

especialmente a do rosto e pernas, mais seca. Se nos expusermos 

ao sol, a desidratação aumenta, pondo mesmo em perigo a 

qualidade do bronzeado e a elasticidade da epiderme. para o 

evitar é aconselhável beber, no mínimo dois litros de água por dia.

Não caia no erro de ir para a praia ao meio-dia, porque a essa hora 

os raios solares queimam mais. Opte por apanhar sol antes das 

12h00 e depois das 17h00 e consiga um bronzeado gradual e sem 

riscos.

Quanto ao produtos solares, existem no mercado diversos. Deve 

escolhê-los de acordo com o seu fototipo de pele: Gupo I / 

Fototipo I e II - Pele Branca e (ou) Sardenta - Alta Protecção. 

Grupo II / Fototipo III - Pele Rosada. Grupo III / Fototipo IV - 

Peles Escuras. 

Não esqueça os lábios. Como sabe estes não têm melanina (a 

substância responsável pelo bronzeado), logo deve protegê-los 

com um creme especial ou batom específicos para este efeito. Em 

casa deve, depois do duche, passar-lhes um creme hidratante.

Deve sempre comprar três tipos de bronzeador, para utilizar 

consoante se vai bronzeando e não esqueça de ter um específico 

para o rosto.

Por fim, e em caso de queimaduras, a primeira coisa a fazer é 

evitar expor-se ao sol. Deve aplicar uma loção calmante sobre a 

pele e depois hidratá-la bem. Se tiver bolhas, aplique umas 

compressas embebidas em camomila e deixa-as secar. Como é 

evidente não vá à praia ou piscina enquanto as queimaduras não 

estiverem totalmente saradas.

Por este mês ficamos aqui...no próximo vou trazer-lhe outros 

conselhos e espero sinceramente que se lembre deles e os utilize 

quando lhe fizerem falta. Entretanto, não esqueça pode apanhar 

estes e outros conselhos de 2ª a 6ª feira no "Sem Fronteiras" da 

Rádio Clube do Sul em 101.6 FM ou www.radio.com.pt, 

programa de produção conjunta            / 

                                                             

Como usted sabe, los días calientes hacen con que transpiremos 

mucho más, así el cuerpo pierde líquidos y es común que se sienta 

la piel, especialmente la de la cara y de las piernas, mas seca. Si 

nos exponemos al sol, la deshidratación aumenta, poniendo en 

peligro la cualidad del bronceado y la elasticidad de la epidermis. 

Para evitarlo es aconsejable, lo mínimo dos litros de agua por día.

No caiga en el error de ir para la playa al medio día, porque a esa 

hora los rayos solares queman más. Opte por coger sol antes das 

12h00 y después de las 17h00 y tenga un bronceado gradual y sin 

riscos.

Cuanto a los productos solares, existen en los mercados diversos. 

Debe escogerlos de acuerdo con su fototipo de piel: Grupo I / 

Fototipo I y II - Piel Blanca y (o) Pecas - Alta Protección. Grupo II 

/ Fototipo III - Piel Rosada. Grupo III / Fototipo IV - Pieles 

Escuras. 

No olvide los labios. Como sabe estos no tienen melanina 

(responsable por el bronceado), siendo así debe protegerlos con 

una crema especial o lápiz labiales específicos para este efecto. 

En casa debe, después del duche, pasarles una crema hidratante.

Debe siempre comprar tres tipos de bronceador, para utilizar 

según si va bronceando e no olvide de tener uno específico para el 

rostro.

Por fin, en caso de quemaduras, la primera cosa que tiene que 

hacer es  evitar exponerse al sol. Debe aplicar una loción 

calmante en la piel y después hidratarla bien. Si tiene ampollas, 

aplique unas compresas embebidas en camomila y déjelas 

secando. Como es evidente no debe ir a la playa o a la piscina 

mientras que las quemaduras no estén totalmente curadas.

Por este mes nos quedamos por aquí...en el próximo le voy a traer 

otros consejos y espero sinceramente que se acuerde de ellos y los 

utilice cuando le haga falta. Pero, no olvide que puede agarrar 

estos y otros consejos de lunes a viernes en "Sem Fronteiras" 

de la Rádio Clube do Sul en 101.6 FM o www.radio.com.pt, 

programa de produção conjunta            / 

  Isilda Nunes   Isilda Nunes
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is Número Nacional de Socorro para Incêndios 117
Número Nacional de Protecção Civil 214 165 100
Polícia Judiciária (Directoria de Faro) 289 884 500
Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel 289 842 606
Guarda Nacional Republicana 289 840 800
Intoxicações 808 250 143
SOS  Número Nacional de Socorro 112



Hasta 2 Junio Escultura "Al (Mas...)" de Joana Vasconcelos. 

Palacio Galería. De Martes a Sábado de las 10H00 a las 17H30

Hasta 4 Agosto Exposición de Fotografía "N 10" de Alexandre 

Almeida. Casa de las Artes de Tavira. 21H30 a las 00H30.

1  Conmemoración del 1º de Mayo. Umbria; Monte de la Ribeira; 

Parque de Ocio del Peímtero Forestal de la Conceição.

1  Pared de Escalada. Asociación Geonauta. Cachopo.

1  Baile de Aniversario con Homenajen a los Socios Fundadores. 

Sed de la Sociedad Recreativa 1º de Mayo de Stº Estêvão  21h.

2  7º Paseo de Cicloturismo “Caminos de Santiago”. Escuela D. 

Manuel I  14h.

4  “El Corazón de un Hombre”. CT António Pinheiro  21h30.

5  Feria Mensual de Antigüedades, Viejarias y Coleccionismo. Avª 

D. Manuel. 9h-13h.

5  Música en las Iglesias. Luís Conceição y Isabel Reis (piano y 

canto). Iglesia de la Misericordia  18h.

5  XI Festival de Teatro de la Casa del Pueblo de la Conceição de 

Tavira. Pabellón Municipal Dr. Eduardo Mansinho  21h30.

5 y 6  Campeonato Nacional de Patinaje Cadetes y Júniors. 

Pabellón Municipal Dr. Eduardo Mansinho.

6  Fin. Nacional de Petanca Mano a Mano. Campo de la Feria  9h.

6  III Raid Cicloturismo Sotavento Algarbio “Alcoutim/ Tavira”. 

CCD Unión Ciclismo Tavirense.

5 a 20  IV Festival de Gastronomía del Mar de Tavira  2007. 

Restaurantes Participantes.

11 a 16  “Tu Ternura Molotov”. AL-MaSRAH Teatro. Días 11 e 

12: 12h30; días 14 a 16: 14h30.

11 a 20  Semana de la Juventud de Tavira  2007. Fábrica Balsense.

12  Concierto Orquestra del Algarbe. Iglesia del Carmo  21h30.

12  XI Festival de Teatro de la Casa del Pueblo de la Conceição de 

Tavira. Casa del Pueblo da Conceição de Tavira  21h30.

Maio

Para saber mais sobre os eventos culturais que vão ocorrer neste município procure em estabelecimentos da cidade folhetos 
gratuítos com a  Agenda, ou veja  no site da Câmara e também pode ligar para o gabinete de comunicação da autarquia. 
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is ·Bombeiros Municipais 281 322 122/ 3 Fax: 281 324 864

E-mail: bombeiros@cm-tavira.pt

·Centro de Informação Autárquico ao

Consumidor (CIAC) 281 320 556 Fax: 281 322 888

·Protecção Civil 281 320 560 Fax: 281 322 888

Até 2 Junho Escultura "Al (Mas...)" de Joana Vasconcelos. 
Palácio da Galeria. De Terça-feira a Sábado das 10H00 às 17H30
Até 4 Agosto Exposição de Fotografia "N 10" de Alexandre 
Almeida. Casa das Artes de Tavira. 21H30 às 00H30.
1  Comemoração do 1º de Maio. Todo o dia: Umbria; Monte da 
Ribeira; Parq. de Lazer Peímtero Florestal Conceição.
1  Parede de Escalada. Associação Geonauta. Cachopo.
1  Baile de Aniversário com Homenagem aos Sócios Fundadores. 
Sede da Sociedade Recreativa 1º de Maio de Stº Estêvão  21h.
2  7º Passeio de Cicloturismo “Caminhos de Santiago”. Escola D. 
Manuel I  14h.
4  “O Coração de um Homem”Cine-Teatro Ant. Pinheiro  21h30.
5  Feira Mensal de Antiguidades, Velharias e Coleccionismo. Avª 
D. Manuel.9h-13h.
5  Música nas Igrejas. Luís Conceição e Isobel Reis (piano e 
canto). Igreja da Misericórdia  18h.
5  XI Festival de Teatro da Casa do Povo da Conceição de Tavira. 
Pavilhão Municipal Dr. Eduardo Mansinho  21h30.
5 e 6  Campeonato Nacional de Patinagem Cadetes e Junióres. 
Pavilhão Municipal Dr. Eduardo Mansinho.
6  Final Nacional de Petanca Mão a Mão. Campo da Feira  9h.
6  III Raid Cicloturismo Sotavento Algarvio “Alcoutim/ Tavira”. 
CCD União Ciclismo Tavirense.
5 a 20  IV Festival de Gastronomia do Mar de Tavira  2007. 
Restaurantes Participantes.
11 a 16  “A Tua Ternura Molotov”. AL-MaSRAH Teatro. Dias 11 
e 12: 12h30; dias 14 a 16: 14h30. Espaço da Corredoura.
11 a 20  Semana da Juventude de Tavira  2007. Fábrica Balsense.
12  Concerto Orquestra do Algarve. Igreja do Carmo  21h30.
12  XI Festival de Teatro da Casa do Povo da Conceição de 
Tavira. Casa do Povo da Conceição de Tavira  21h30.
12 e 13  “Aldeias em Flor, Primavera 2007”  Artesanato.Cachopo.
13  4º Passeio Marcha “Santiago em Frente”Praça República  9h.
14 a 28  Bailes. Casa do Povo de Stª Catarina.
19  Lançamento do Livro de Poesia. Sede da Sociedade 
Recreativa 1º de Maio de Stº Estêvão  17h. 
19  Música nas Igrejas. Josué Nunes e Pedro Louzeiro (guitarra 
clássica e canto). Igreja da Misericórdia  18h.
19  III Encontro Danças Salão.Pav. Dr. Eduardo Mansinho  21h.
19  XI Festival de Teatro da Casa do Povo da Conceição de 
Tavira - 21h30.
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Fizemos 39 anos
em Abril, mas a 
festa continua

no mês de Maio!

 Tel. 00351 289 702 505 /  289 706 186   Fax.  289 703 627 EN 125 (Frente Posto da BP) 8700 OLHÃO

Visite-nos!

Se a sua loja é das melhores da sua 

cidade e na sua área de actividade?
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Imolhao



As planícies, os sobreiros e a cortiça. O pão, o vinho, o azeite e 

o mel. As paisagens: verdejantes de Inverno e douradas de 

Verão. As casas caiadas de branco. Os montes e os animais nas 

pastagens. O mar, as barragens e as ribeiras. Os cânticos, os 

costumes e as tradições. Tudo isto e muito mais fazem do 

Alentejo uma região singular e catalizadora de grandes 

momentos.

Maio   

Eventos  no Município de Faro

12

Até 4 Pintura de Paulo Serra. Galeria Margem.

Até 19 Exposição de Pintura “100x100” de Sílvia Calveti. 

ARTADENTRO  Galeria de Arte Contemporânea  15h-19h.

Até 31 Exposição de Desenho “Homenagem a Tóssan”. Museu 

Municipal de Faro.

3 1ª Gala Maria Campina. Auditório Pedro Ruivo - 21H30. 

Espectáculo de Solidariedade a favor do Instituto D. Francisco 

Gomes  Casa dos Rapazes.

3 Semana Académica de Faro: Tunas Académicas. Largo de São 

Francisco.

3 e 4 Formação sobre “Violência Doméstica”. Gabinete de 

Formação da ARSA  9h30  13h; 14h-17h30. (Total 14 horas). 

4 Semana Académica de Faro: Terrakota, Expensive Soul e 

Dezperados. Largo de São Francisco.

5 FIMA 2007  “29ª edição do Festival Internacional de Música do 

Algarve” com Ute Lemper. Teatro Municipal de Faro  21h30. 

5 Semana Académica de Faro: Mundo Secreto, 4 Taste e Íris com 

Orquestra. Largo de São Francisco.

5 e 6 Campanha de Recolha de Dádivas para o Banco Alimentar 

Contra a Fome do Algarve. Faro.

6 Semana Académica de Faro: Capitão Fantasma, Tara Perdida e 

Moonspell. Largo de São Francisco.

Com o objectivo de contribuir, de alguma forma para o 

desenvolvimento social e económico da região alentejana, a 

Alentexpo vai levar a “alma e as gentes” do Alentejo até ao 

Algarve, numa mostra que se espera representativa de tudo 

aquilo que a região tem para oferecer.

De 24 a 27 de Maio, a ExpoFaro  novo espaço da capital 

algarvia, receberá a Feira do Alentejo  Turismo, Produtos e 

Tradições. 

Contamos consigo para fazer do Alentejo uma região com 

futuro.

Hasta 4 Pintura de Paulo Serra. Galería Margem.

Hasta 19 Exposición de Pintura “100x100” de Sílvia Calveti. 

ARTADENTRO  Galería de Arte Contemporánea  15h-19h.

Hasta 31 Exposición de Dibujo “Homenaje a Tóssan”. Museo 

Municipal de Faro.

3 1ª Gala Maria Campina. Auditorio Pedro Ruivo - 21H30. 

Espectáculo de Solidariedad a favor del Instituto D. Francisco 

Gomes  Casa dos Rapazes.

3 Semana Académica de Faro: Tunas Académicas. Largo de São 

Francisco.

3 y 4 Formación sobre “Violencia Doméstica”. Gabinete de 

Formación da ARSA  9h30  13h; 14h-17h30. (Total 14 horas). 

4 Semana Académica de Faro: Terrakota, Expensive Soul y 

Dezperados. Largo de São Francisco.

5 FIMA 2007  “29ª edición del Festival Internacional de Música 

del Algarbe” con Ute Lemper. Teatro Municipal de Faro  21h30. 

5 Semana Académica de Faro: Mundo Secreto, 4 Taste y Íris con 

Orquestra. Largo de São Francisco.

5 y 6 Campaña de Recoja de Dádivas para el Banco Alimentar 

Contra la Hambre del Algarbe. Faro.

6 Semana Académica de Faro: Capitán Fantasma, Tara Perdida y 

Moonspell. Largo de São Francisco

Para saber mais sobre os eventos culturais que vão ocorrer neste município procure em estabelecimentos da cidade folhetos 
gratuítos com a  Agenda, ou veja  no site da Câmara e também pode ligar para o gabinete de comunicação da autarquia. 



Maio   

È uma tradição em todo o município de Olhão comemorar o dia 
1º de Maio com bonecos que na véspera à noite são colocados 
em muitas estradas e caminhos do concelho, em casas, pátios, 
varandas e telhados e, no dia seguinte os habitantes de Olhão e 
não só, percorrem as diferentes freguesias procurando ver 
esses Maios e as mensagens que querem transmitir. É por isso 
que o trânsito na E N 125  fica condicionado e muito lento, 
exactamente porque as pessoas que circulam nessas viaturas o 
fazem de forma muito lenta para verem esses bonecos e, 
frequentemente param para tirarem fotografias dos Maios que 
acham mais interessantes. 

Os bonecos que apareciam em muitos sítios no dia 1º de Maio, 
o dia do trabalhador, era uma forma da população da Nobre 
Vila de Olhão da Restauração criticar o poder instituído e 
manifestar assim o seu desagrado e revolta pelo regime e os 
senhores que  então os exploravam. 
Desde 1974 os Maios passaram a gozar da liberdade e a 
representar o que quisessem sem medos da polícia política ou 
dos senhores da Guarda ou da Câmara. Portugal abriu-se ao 
mundo, o Algarve tornou-se mais cosmopolita  e a era da 
comunicação global também aqui chegou e o dia 1º de Maio 
passou passou a ser assinalado pelos Maios de uma forma mais 
universal. E se antes os Maios representavam critícas políticas 
e sociais ao poder instituído, a pessoas e situações do 
quotidiano local. Actualmente a maioria dos Maios passaram a 
ser “bonecos do mundo” porque fazem crítica mundial desde o 

Es una tradición en todo el municipio de Olhão hacerse las 
conmemoraciones del día 1º de Mayo con muñecos que en la 
víspera en la noche son colocados en algunas carreteras y 
caminos del concejo, en casas, patios, balcones y tejados y, al 
día siguiente los habitantes de Olhão y no solo, recorren las 
diferentes localidades buscando ver los Mayos y las mensajes 
que quieren transmitir. Es por eso que el transito en la E N 125  
se queda condicionado y muy lento, exactamente porque las 
personas que circulan en esos vehículos lo hacen de forma muy 
lenta para ver esos muñecos y, frecuentemente paran para tirar 
foto de los Mayos que les parece muy interesante. 
Los muñecos que aparecían en muchos sitios en el día 1º de 
Mayo, o día do trabajador, era una manera de la populación de 
la Noble Vila de Olhão de la Restauración criticar el poder 
instituido y manifestar así su desagrado y revuelta por el 
régimen y los señores que  entonces los exploraban.

Desde 1974 los Mayos se liberizaron y a representar lo que 
quisieran sin miedo de la policía, política o de los señores de la 
Guardia o de la Cámara. Portugal se abrió al mundo, el Algarbe 
se quedó mas cosmopolita  y la era de la comunicación global 
también aquí llegó y el día 1º de Mayo pasó a ser señalado por 
los Mayos de una forma más universal. Y si antes los Mayos 
representaban criticas políticas y sociales al poder instituido, 
las personas y situaciones del cuotidiano local. Actualmente la 
mayoría de los Mayos pasaron siendo “muñecos del mundo” 

Os Maios 



Los 

Bin Laden ao Bush, passando pelo Fidel que não morre. No 
século XXI os Maios já não fazem crítica social aos poderes 
instituídos, ao Governo, aos autarcas, ás forças de segurança, 
aos funcionários, aos senhores grandes da terra porque, os 
Maios não são burros, amanhã podem ter precisão de alguma 
coisa dessas instituições ou desses senhores e o melhor é estar 
de bem com eles. E depois criticar os Bin Ladens, O Bush,  os 
americanos ou os capitalistas, não faz mal nenhum, eles não 
vêm cá bombardear o concelho de Olhão nem com bombas 
nem com dinheiro. Assim, actualmente temos Maios 
politicamente correctos, e alinhados com os interesses 
estabelecidos, e muito felizes.

Vamos ver o que dizem os Maios em 2007? Se vão criticar o 
eng.º por “to be, or not to be” mas por tentar governar bem e 
com seriedade? Se vão criticar as políticas de ambiente ou os 
protocolos de Kioto? Não me parece que os Maios se atrevam a 
tanto, já que toda a gente, a maioria votou no Eng.º , e os Maios 
não podem criticar os poluidores porque eles próprios os Maios 
renascem todos os anos das coisas que já não prestam, e que 
depois vão para o lixo.
Por nós que queremos aproveitar bem o 1º de Maio, vamos por 
aí dar uma volta á procura de bons Maios para fotografar. Se 
por acaso também vai por aí à procura de boas imagens? 
Convidamo-lo a enviar-nos as as fotografias dos melhores 
Maios, pode ser que ganhe um jantar para duas pessoas por nos 
mandar a melhor fotografia de um Maio para publicação.

porque hacen crítica social a los poderes instituidos, al 
Gobierno, a los concejales, a las fuerzas de seguridad, a los 
funcionarios, a los señores grandes de la tierra porque, los 
Mayos no son burros, mañana pueden necesitar de alguna cosa 
de esas instituciones o de eses señores y lo mejo es estar bien 
con ellos. Y después criticar los Bin Ladens, al Bush,  los 
americanos o los capitalistas, no importa, ellos no vienen aquí 
bombardear el concejo de Olhão ni con bombas ni con dinero. 
Así, actualmente tenemos Mayos políticamente correctos, y 
aliñados con los intereses establecidos, y muy felices.

Vamos ver lo que dicen los Mayos en 2007? Si van criticar el 
eng.º por “to be, or not to be” pero por tentar gobernar bien y con 
seriedad? Si van criticar las políticas de ambiente o los 
protocolos de Kyoto? No me parece que los Mayos se atrevan a 
tanto, ya que toda la gente, la mayoría voto al Eng.º, y los 
Mayos no pueden criticar los poluidores porque ellos propios 
los Mayos renacen todos los años de las cosas que ya no sirven, 
y que después van para la basura.
Por nosotros que queremos aprovechar bien el 1º de Mayo, 
vamos por ahí dar una vuelta buscando buenos Mayos para 
fotografiar. Si también va por ahí buscando buenas imágenes? 
Le invitamos para nos envíe las fotos de los mejores Mayos, 
puede ser que gane una cena para dos personas por habernos 
mandado la mejor foto de un Mayo para publicación.

Mayos



Seguros
em todos os ramos
Tmv. 917 248 606

Rua Marquês de Pombal, 12 • 8700-500 OLHÃO
Tel./Fax 289 706 111 • carvalho_mediador@iol.pt • www.allianz.pt 

António Carvalho
Consultor Exclusivo

Tel. 00351 289 70 13 27

Olhão - Algarve

Apartamentos para férias
Apartamentos para vacaciones

Este anúncio vale
Desconto Especial
Este anúncio vale
Desconto Especial

 Máquinas • Ferramentas
 Bosch • Dewalt • Black & Decker • Hitachi

 Barbot • Robbialac 

Lj 1 - Rua do Comércio, 62 - 8700 227 Olhão• Tel 289 703 033

Lj 2 - E.N. 125 193 A - 8700 297 Olhão • Tel 289 704 866 Fax 289 704 198

Lj 3 - E.N. 125 195 A - 8700 Olhão

Ferragens • Tintas
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Gelvi

A frescura natural do AlgarveA frescura natural do Algarve

Vale desconto especial nas armações e, nas lentes

Mediação Imobiliária, LDA.Mediação Imobiliária, LDA.

Av. 5 de Outubro n. 164 • 8700-304 OLHÃO • Tel. 289 721 508 Fax. 289 721 510 
ediolhao@iol.pt www.ediolhao.com
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Texto del Vado



Maio   

Para saber mais sobre os eventos culturais que vão ocorrer neste município procure em estabelecimentos da cidade folhetos 
gratuítos com a  Agenda, ou veja  no site da Câmara e também pode ligar para o gabinete de comunicação da autarquia. 

O osteospermum , vulgarmente  chamada de dimorphoteca, margarida, etc…
Necessita de sol directo, por isso deve-se sempre plantar em local ensolarado 
no solo ou em vaso. Regar regularmente especialmente nas duas primeiras 
semanas depois da plantação. Para uma melhor floração a poda faz-se no 
Outono,  para a prolongação da mesma retira-se sempre as flores mais velhas 
quando secam e devem-se adubar  com alguma regularidade.

 
       
El osteospermum , vulgarmente  llamada de dimorphoteca, margarita, etc…
Necesita de sol directo, por eso se debe siempre plantar en local ensolerado 
en el suelo o en vaso. Regar regularmente especialmente en las dos primeras 
semanas después de la plantación. Para una mejor floración la poda se hace 
en Otoño,  para la prolongación de la misma se quita siempre las flores mas 
viejas cuando secan y se debe adobar  con alguna regularidad.

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

Hasta 5 XXII edición de “Muestra de Artes Plásticas del Concejo 

de Loulé”. Galería de Arte Convento Espíritu Santo.

Hasta 10 Exposición de Pintura “En la Cocina con los Artistas”. 

Centro Cultural São Lourenço  10h-19h.

Hasta 16 de Junio  Exposición de escultura de calle “Piedra y 

Madera de la Región”. Convento de Stº António.

1 MotoCross en la Cortelha. Circuito de MotoCross de la 

Cortelha:14h  19h. Entrenamientos de las 8h a las 12h30; 

Competición: Campeonato Nacional de MX2  14h; Campeonato 

Nacional MX1 14h45; Campeonato Nacional Iniciados 1ª Manga  

15h30; Repescajen  16h; Campeonato Nacional Iniciados 2ª 

Manga  16h45; Campeonato Nacional Èlite  17h15.

1 Semana Cultural de Alte. Festival de Folclore (Ceremonia 

tradicional de matrimonio con boda). Casa del Pueblo del Alte  

10h-23h. 11h  Inicio de la Boda; 15h  Inicio del desfile después 

del Matrimonio; 16h  saludos de los novios en la Fonte Grande;  

21h30 - “Baile”. El baile será animado por la actuación de varios 

Ranchos y Grupos Folclóricos.

3 Regional de Tenis  Infantiles y Iniciados. Vilamoura Tenis.

3 y 5 Concierto de Piano por Eric Le Sage. Centro Cultural São 

Lourenço -19h30.

5 y 6 Campaña de Recoja de Dádivas para el Banco Alimentar 

Contra el Hambre del Algarbe

12 Ciclo de Conciertos “Música de Papás para Hijos”, Albano 

Neto (Trompeta) Cine-Teatro Louletano  11H00  12H00.

12 Exposición de nuevos trabajos de José Alves y Rui Matos. 

Centro Cultural São Lourenço. (Hasta 28 Julio). 

19 “+ Música 2007”. 1ª Eliminatoria  Sede do Centro Social y 

Cultural de Vale Judeu.

26 “+ Música 2007”. 2ª Eliminatoria  Fonte Grande en Alte.

Mercado

1.º y 4.º Domingo del mes -  Al lado de la Esculela C+S.Almancil. 

Até 5 XXII edição da “Mostra de Artes Plásticas do Concelho de 

Loulé”. Galeria de Arte Convento Espírito Santo.

Até 10 Exposição de Pintura “Na Cozinha dos Artistas”. Centro 

Cultural São Lourenço  10h-19h.

Até 16 de Junho  Exposição de escultura de rua “Pedra e Madeira 

da Região”. Convento de Stº António.

1 Motocross na Cortelha. Circuito de Motocross da Cortelha:14h  

19h. Treinos das 8h às 12h30; Competição: Campeonato Nacional 

de MX2  14h; Campeonato Nacional MX1 14h45; Campeonato 

Nacional Iniciados 1ª Manga  15h30; Repescagem  16h; 

Campeonato Nacional Iniciados 2ª Manga  16h45; Campeonato 

Nacional Èlite  17h15.

1 Semana Cultural de Alte. Festival de Folclore (Cerimónia 

tradicional de casamento com boda). Casa do Povo de Alte  10h-

23h. 11h - Início da Boda; 15h  Início de desfile após o 

Casamento; 16h  saudação dos noivos na Fonte Grande;  21h30 - 

“Baile”. O baile será animado pela actuação de vários Ranchos e 

Grupos Folclóricos.

3 Regional de Ténis  Infantis e Iniciados. Vilamoura Ténis.

3 e 5 Concerto de Piano por Eric Le Sage. Centro Cultural São 

Lourenço -19h30.

5 e 6 Campanha de Recolha de Dádivas para o Banco Alimentar 

Contra a Fome do Algarve.

12 Ciclo de Concertos “Música de Pais para Filhos”, Albano Neto 

(Trompete) Cine-Teatro Louletano  11H00  12H00.

12 Exposição de novos trabalhos de José Alves e Rui Matos. 

Centro Cultural São Lourenço. (Até 28 Junho). 

19 “+ Música 2007”. 1ª Eliminatória  Sede do Centro Social e 

Cultural de Vale Judeu.

26 “+ Música 2007”. 2ª Eliminatória  Fonte Grande em Alte.

Mercado

1.º e 4.º Domingo do mês - Junto à Escola C+S. Almancil

Osteospermum

A popularidade na primavera
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289 366 327 • tresjotas@mail.telepac.pt • www.moveistresjotas.com

F. Sousa Neto Unipessoal, Lda.

www.fsousaneto.pt • fsousaneto@mail.telepac.pt

Relvados Desportivo
Cesped DeportivossManutenção

Plantas Ornamentais
Artigos de Jardim 
Potes e Floreiras

Centro de serviços Val Verde, Apt. 3299, 8135-904 Almancil 
Tel: 289 390 960 Fax: 289 390 969

Construção e Manutenção de Espaços Verdes

Garden CenterGarden CenterGarden CenterJardins do Lago

Desc. 10%

Onde fazer compras é um prazer!

Para estar mais perto de si em Quarteira

vamos abrir uma nova Loja 

em frente à Praça (mercado municipal)

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:
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Ervanária
Flor do Algarve

Nutrição • Obesidade • Celulite
Esterias • Circulação • Reafirmação dos Seios

Ervanária Flor do Algarve

Tel.: 289 422 230 • Tlm.: 916 028 063



Até 5  Exposição de Fotografias "Piscographias" de Luís Pisco. 

Biblioteca Municipal de Albufeira. De Terça a Sexta das 09h30 

às 18h15. Sábado e Segunda das 12h30 às 18h15. Encerra aos 

Domingos e Feriados

19  Ciclo de Concertos “Música de Pais para Filhos”. Ricardo 

Carvalho (Trompete) Biblioteca Municipal de Albufeira. 

Organização: Município de Albufeira e Associação Cultural 

Música XXI -10h30  11h30

Hasta 5 Expos. de Fotografías "Piscographias". Luís Pisco. 

Biblioteca Munic. Albufeira. Lunes a Viernes: 09h30a las18h15. 

Sábado y Lunes: 12h30 a las18h15. Cierre: Domingos y Feriados

19 Ciclo de Conciertos “Música de Papás para Hijos”. Ricardo 

Carvalho (Trompeta) Biblioteca Municipal de Albufeira. 

Organización: Municipio de Albufeira y Asociación Cultural 

Até 4 Exposição “História das armas ligeiras”  Evolução 

Histórica em Portugal”. Arq. Municipal Lagoa  Dias úteis das 

9H00 as 17h30.

Até 16  Artes Plásticas, Exposição de Trabalhos de Sylvain 

Bongard. Convento de São José  Organização de Município de 

Lagoa. 09H30 às 17H30

Hasta 4 Exposición “Historia de las armas ligeras  Evolución 

Histórica en Portugal”. Archivo Municipal de Lagoa  Días útiles: 

9H00 a las 17h30.

Hasta 16 Artes Plásticas, Exposición de Trabajos de Sylvain 

Bongard. Convento de São José  Organización Municipio de 

Lagoa. 09H30 a las 17H30

5  Comédia «A Crise dos 40», Actores: Almeno Gonçalves, 

António Melo, Joaquim Nicolau e Fernando Ferrão. Fábrica do 

Inglês. 21h30

5  Comedia «La Crisis de los 40», Actores: Almeno Gonçalves, 

António Melo, Joaquim Nicolau y Fernando Ferrão. Fábrica del 

Ingles. 21h30



A matéria e a vida
 
Nada se perde
Tudo se transforma. 
Em vermelho o que era verde.
Em pó o barro de que a vida se forma.

Mas não só á matéria, 
Se aplica esta teoria.
Da riqueza à miséria, 
Se vai da noite para o dia. 

Adelaide Luz

A sua livraria ou editora pode patrocinar este espaço!

Eu podia

Eu podia ter sido um poeta.
Nasci numa pobre terra. 
Andei descalço e calçado.
Conheci o amor e fui amado.
Joguei a vida na guerra, 
hoje tenho a velhice por meta.

Quantas oportunidades ficaram
Ao longo dos anos pelo caminho?
Quantos sonhos hoje lembranças?
No tédio vão-se as esperanças, 
No forte desejo de afogar em vinho,
As recordações que se não apagaram.

Manuel Maria

Pintura 

A arte é expressão 
De sonho e realidade
Que foge às leis e normas,
Pode estar num borrão
Na cor, na tonalidade, 
Nas manchas e formas,
Uma obra de Arte.

Gilberto Branco





Solução da edição anterior / Solución de la edición anterior:
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A amar e a rezar ninguém se pode obrigar.

A casamento e a baptizado não vás sem ser 
convidado.

A desmanchar e a fazer, é que se chega a aprender.

A honra da rapariga está no rapaz que a namora.

A besta mais mansa é que dá o maior coice.

A candeia que anda à frente é que alumia.

A cavalo dado não se olha ó dente.

A fama bem longe soa e mais da pessoa má que da 
boa.

A laranja de manhã, é oiro, ao meio dia, prata; e, à 
noite mata.

A boa lavadeira no bico de uma pedra lava.

Não confundas o amor com o delírio da posse, que 

acar re ta  o s  p io re s  so f r imen tos .  Po rque ,  

contrariamente à opinião comum, o amor não faz 

sofrer. O instinto de propriedade, que é o contrário do 

amor, esse é que faz sofrer. (...) Eu sei assim reconhecer 

aquele que ama verdadeiramente: é que ele não 

pode ser prejudicado. O amor verdadeiro começa lá 

onde não se espera mais nada em troca. 

               (Antoine de Saint-Exupéry, in 'Cidadela')
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as praias do Algarve esperam por si
Las playas del Algarbe esperan por usted
The beaches of Algarve wait for you

as praias do Algarve esperam por si
Las playas del Algarbe esperan por usted
The beaches of Algarve wait for you

em, en, in Maioem, en, in Maio


