




O referendo para a liberalização do aborto já foi, e 
quase já está esquecido. O carnaval ainda agora se 
acabou e já ninguém se lembra. E tudo o resto 
destes dois primeiros meses do ano quase está 
esquecido já, porque para os empresários e 
empregados, as preocupações do presente são 
tantas que, do que passou ninguém quer lembrar-
se para ainda ter esperança no futuro.
Mas do mês do Carnaval vale a pena lembrar que a 
visita do 1º Ministro de Portugal à China, cujos 
objectivos o cidadão comum não entendeu bem, e 
os empresários da pequena e média indústria, 
como do comércio também não perceberam o 
convite do 1º Ministro para que os chineses 
venham investir em Portugal?? O português 
comum interroga-se sobre qual o objectivo de tal 
convite, sabendo os portugueses, pelo que vê da 
prática comercial dos empresários, comerciantes, 
empregados ou funcionários chineses já 
estabelecidos em Portugal que pouco ou nada 
ajudam á economia do nosso país. De facto o que 
se vê dos investimentos de cidadãos chineses em 
Portugal é a aquisição de trespasses e compra de 
Lojas, em que empregados chineses (raramente 
europeus) trabalham com horários continuos e 
quase todos os dias da semana. Muitos 
portugueses até se interrogam se estes emigrantes 
comem, dormem ou se têm descanso? 
Perguntam-se se gastam algum dinheiro no país  
no consumo de alguma coisa que não seja a água 
da rêde e a energia electrica? Eles trazem tudo da 
China até os empregados. 
Oxalá o governo da China, os empresários 
chineses, não vejam interesse neste cantinho da 
Europa e decidam ir com fábricas, bagagens e 
chineses, lá para o centro da Europa e decidam 
começar por lá a invasão do velho continente. 
Porque se começarem por Portugal não vão 
resolver o seu problema demográfico, porque 
aqui mal iriam caber os 10 milhões de habitantes 
de Xangai.
Esperemos que numa próxima viagem á China, o 
1º Ministro leve na pasta uma boa lista de items de 
qualidade que podemos vender aos chineses, 
como por exemplo os livros de Saramago e de 
outros camaradas, a pintura de Paula Rego e 
trabalhos intelectuais de outros ilustres que temos 
em quantidade. Que leve uma lista de bons 
produtos que podemos exportar para fazer as 
delícias da emergente classe média e dos novos 
capitalistas chineses, como os bons vinhos 
portugueses e reservas, carne mirandesa. 
Chouriços e enchidos, presunto de porco rosa, em 
vez de porco preto que nós não somos racistas. 
Queijos de cabra, de ovelha e de vaca porque nós 
não fazemos discriminação. Etc. 
Eu, na minha pobre ignorância, que faço pela vida 
todos os dias inventando trabalho para viver, rezo 
e peço a Deus com igual fervor, para que as calotes 
polares não derretam para não inundar o Algarve,  
e que os  chineses não invadam Portugal para 
fazer disto uma colónia, mas que se vierem, que 
seja só como turistas. 

El referendo para a liberalización del aborto en 
Portugal ya fue, y casi está olvidado. El carnaval 
solo ahora se ha acabado y ya nadie se acuerda. Y 
todo el resto de estos dos primeros meses del año 
casi ya están olvidados, porque para los 
empresarios y empleados, las preocupaciones del 
presente son tantas que, de lo que pasó ya nadie 
quiere acordarse para así haber ilusión en el 
futuro. 
Pero en el mes del Carnaval vale la pena 
acordarse que la visita del 1º Ministro de Portugal 
a China, cuyos objetivos el ciudadano común no 
ha entendido bien, y los empresarios de la 
pequeña y media industria, como los del 
comercio también no entendieron la invitación 
del 1º Ministro para que los chinos vengan 
investir en Portugal?? El portugués común se 
interroga sobre cual es el objetivo de tal 
invitación, sabiendo los portugueses, por lo que 
ve de la práctica comercial de los empresarios, 
comerciantes, empleados o funcionarios chinos 
ya establecidos en Portugal que poco o nada 
ayudan a la economía de Portugal. De hecho lo 
que ve de los investimientos de ciudadanos 
chinos en Portugal y la adquisición de traspases y 
compra de Tiendas, en que empleados chinos 
(raramente europeos) trabajan con horarios 
continuos y casi todos los días de la semana. 
Muchos portugueses hasta se interrogan si estos 
emigrantes comen, duermen o si tienen 
descanso? Se preguntaran se gastan algún dinero 
en el país en el consumo de alguna cosa que no sea 
agua de red y la energía eléctrica? Ellos traen todo 
de China hasta los empleados. 
Ojala el gobierno de China, los empresarios 
chinos, no vean interés en este rinconcito de 
Europa y decidan ir con fábricas, maletas y 
chinos, allá para el centro de Europa y decidan 
comenzar por allá la invasión del viejo 
continente. Porque si comienzan por Portugal no 
van resolver su problema demográfico, porque 
aquí mal irían caber los 10 millones de habitantes 
de Shangai.
Esperemos que en un próximo viaje a China, el 1º 
Ministro de Portugal lleve en la carpeta una 
buena lista de ítems de cualidad que se puede 
vender a los chinos, como por ejemplo los libros 
de Saramago y de otros camaradas, la pintura de 
Paula Rego y trabajos intelectuales de otros 
ilustres que tenemos en cuantidad. Que lleve una 
lista de buenos productos que podemos exportar 
para hacer las delicias de la emergente clase 
media y de los nuevos capitalistas chinos, como 
los buenos vinos portugueses y reservas, carne 
mirandesa. Chorizos y embutidos, presunto de 
cerdo rosado, en lugar del cerdo negro que 
nosotros no somos racistas. Quesos de cabra, de 
oveja y de vaca porque nosotros no hacemos 
discriminación. Etc. 
Yo, en mi pobre ignorancia, que hago por la vida 
inventando todos los días trabajo para vivir, rezo y 
pido a Dios con igual fervor, para que las calotes 
polares no derritan para no inundar el Algarbe,  y 
que los  chinos no invadan Portugal para hacer de 
esto una colonia, pero si vienen, que sean solo 
como turistas. 
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CONCURSOS DE POESIA E FOTOGRAFIA

2           pción
A melhor
La mejor

Caro/a leitor/a, 

Apesar desta revista ser de divulgação publicitária e de distribuição gratuita 

queremos melhorar os conteúdos e para isso pedimos-lhe a sua colaboração 

para a nossa revista se tornar mais interessante. Pedimos-lhe para participar 

nas nossas iniciativas e divulgá-las para nos ajudar a crescer.

Para esta edição ainda não nos chegaram trabalhos para publicar, mas 

acreditamos que na edição Abril já haverá participações e trabalhos 

interessantes para serem publicados, e assim divulgarmos a poesia e os 

poetas do Algarve. Se tem veia para a poesia participe nesta iniciativa e 

envie-nos poesia que seja da sua autoria. De todos os poemas recebidos 

seleccionaremos dois ou três para publicação em cada edição. Veja nesta 

página o regulamento de participação.    

E porque no Algarve há muitos apaixonados pela fotografia, vamos ter 

outra página dedicada aos amantes da fotografia, profissionais ou 

amadores, que temos na região.

As regras são as seguintes.

Mande-nos fotografias da sua autoria (3 no máximo), foto em papel, até 

20x25 cm, mande em CD ou por mail). De todas as fotos recebidas 

seleccionaremos algumas para serem publicadas na edição seguinte. O 

tema é livre.

Estamos a criar estes espaços para dar à estampa a sua arte na fotografia ou 

para dar à luz a sua poesia, mas mesmo assim pela sua participação, e pelos 

trabalhos que nos enviar para publicação vamos, com o apoio dos nossos 

anunciantes, instituir alguns prémios para os autores dos trabalhos que 

forem publicados.

Caro/a lector/a, 

A pesar de esta revista ser de divulgación publicitaria y de distribución 

gratuita queremos mejorar los contenidos y le pedimos su colaboración 

para que nuestra revista se quede mas interesante. Le pedimos que participe 

en nuestras iniciativas y que divulgue para que nos ayude a crecer.

Para esta edición todavía no nos han llegado trabajos para publicar, pero 

creemos que en la edición de Abril ya habrá participaciones y trabajos 

interesantes que serán publicados, y así divulgamos la poesía y los poetas 

del Algarbe y talvez de Andalucia. Si tiene vena para la poesía participe en 

esta iniciativa y envíenos poesía que sea de su autoría. De todos los poemas 

recibidos seleccionaremos dos o tres para publicación en cada edición. Vea 

en esta página el reglamento de participación.    

Y porque en las provincias de Algarbe y Huelva hay muchos apasionados 

por la fotografía, vamos tener otra página dedicada a los amantes de la 

fotografía, profesionales o amadores, que tenemos en las dos regiones. 

Las reglas son las siguientes:

Mándenos fotografías de su autoría (máximo 3) en papel máximo 20x25 

cm, mande en CD o por mail). De todas las fotos recibidas 

seleccionaremos algunas para que sean publicadas en la edición siguiente. 

El tema es libre.

Estamos creando estos espacios para dar estampa a su arte en la fotografía 

o para darle  luz a su poesía, pero todavía así por su participación, y por los 

trabajos que envíe para publicación vamos, con el apoyo de nuestros 

anunciantes, instituir algunos premios para los autores de trabajos que sean 

publicados.
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Municipio de Lepe 
Como ahora también tenemos el apoyo de mas una empresa de 
Lepe, la tienda de mobiliario Eugenio Muebles, ya tenemos 
patrocinio para divulgar lo que se va haciendo en esta simpática y 
laboriosa ciudad de la provincia de Huelva que nos está muy 
próxima. Para nuestros lectores que van con frecuencia a Andalucía 
en paseo o para hacer compras, publicamos aquí algunas 
informaciones sobre el municipio de Lepe.
Para ya agradecemos a Muebles Eugenio por apoyar nuestra revista 
y creer, como nosotros que “La Mejor Opción” también puede 
contribuir y ayudar a incrementar, en los dos sentidos, el 
intercambio comercial y cultural entre las dos márgenes del 
Guadiana. 
Lepe está en franco desenvolvimiento y eso es visible por el 
crecimiento del parque habitacional, pero también por la 
construcción y abertura de nuevos comercios y infraestructuras 
industriales. En términos populación aparte del crecimiento 
también es notoria ya que en 2004 registraba 21952 habitantes, más 
10% que en 2001.
Eventos de Lepe:
6 Circuito Culturalia: “El Sastrecillo Valiente”. Teatro Municipal  
10h e 12h.
10 “Grease, o Musical”. Local a determinar  21h30.
16, 17 e 18 - III Mercado Temático. No ano de 2007 se cumprirão 
os 800 anos do manuscrito de Cantar, terminado em 1207.
17 “Jesus Cristo Superstar”. Teatro Municipal  21h. 
21 de Março até 21 de Abril “IV Mês da Juventude”.
23, 24 e 26 “Jornadas da Educação”. Teatro Municipal.
25 “VIII Certame de Marchas procissionais”.
26 de Março a 1 de Abril “I Semana Cultural de Mayores”
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Como agora também temos o apoio de mais uma empresa de Lepe, 

a loja de mobiliário Eugenio Muebles, já temos patrocínio para 

divulgar o que se vai fazendo nesta simpática e laboriosa cidade da 

província de Huelva que nos está muito próxima. Para os nossos 

leitores que vão com frequência à Andaluzia em passeio ou para 

fazer compras, publicamos aqui algumas informações sobre o 

município de Lepe.

Para já agradecemos a Muebles Eugenio por apoiar a nossa revista 

e acreditar, como nós que “A melhor opção” também pode 

contribuir e ajudar a incrementar, nos dois sentidos,  o intercâmbio 

comercial e cultural entre as duas margens do Guadiana. 

Lepe está em franco desenvolvimento e isso é bem visivel pelo 

crescimento do parque habitacional, mas também pela construção e 

abertura de novos comércios e infra-estruturas industriais. Em 

termos populacionais o crescimento também é notório já que em 

2004 o recenceamento registava 21952 habitantes, mais 10% do 

que em 2001.

A 6 km de Lepe está La Antilla uma bonita praia com um extenso 

areal e águas muito calmas. E para quem gosta de golfe há um 

campo em Islantilla, o Golf Club  onde pode ir para jogar ou ir só 

para disfrutar de bons momentos de lazer.

Na sua próxima ida a Huelva pela autovia, saia no 1º desvio para 

Lepe, que o leva à N (Nacional) 431,  e visite Muebles Eugenio, na 

estrada da circunvalacion que atravessa Lepe,  e que se chama 

também Av. Blas Infante. Depois de passar no cruzamento de 

Islantilla, mais à frente umas  centenas de metros, ao acabar a 

Avenida está a grande Loja Eugenio Muebles no lado esquerdo da 

estrada (N 431). São 4500 m2, do que há de melhor em mobiliário 

clássico e moderno.  A frente da loja Eugenio Muebles não deixa 

adivinhar, o espaço dos 4500 m2 de exposição com mobílias de 

quarto clássicas e modernas, mobilias de quarto para crianças e 

adolescentes. Salas de jantar. Sofás e conjuntos de sala, ou sala de 

estar. E ainda tem espaço para exposição de modernissímas 

cozinhas. Para finalizar veja também as secções de 

electrodomésticos, decoração e cortinados.

Na sua próxima ida a Espanha visite Eugenio Muebles em Lepe, 

vai ver que vale a pena.

Por nós, e com o patrocínio de Eugenio Muebles, vamos continuar 

a manter este espaço para ir dando notícias deste laborioso pueblo 

de Lepe que está aqui tão próximo para irmos visitar, fazer negócio, 

comprar ou vender, e também para descansar num relaxante fim de 

semana. 

Av. de Andalucía, 22 • Telf /Fax 959 381 637 • 21440 Lepe 
Polig. La Viña, nº 3 • Telf 959 393 705 • 21450 Cartaya 
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Miguel Gema

Este anúncio Vale desc. especial
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En Algarbe hay siempre cosas interesantes para ver y claro, también 

para hacer. En el mes de Febrero fue el Carnaval que se festejó, en el 

deporte recorrió de 21 a 25 la 33ª vuelta al Algarbe y también el Cross 

de los Almendreros. En Marzo se realizan en los días 2,3 y 4,  la 

prueba Baja Tierras del  Rey, primera ronda de los campeonatos de 

España y Portugal de todo terreno, organizado por el Automóvil Club 

del Algarbe. En los días 17 y 18 de Marzo se realiza diversas pruebas 

de Jet ski en Portimão.

Para uno de estos fines de semana del mes de Marzo, programe una 

salida, con la familia, con la novia o solito, para conocer mejor el 

Algarbe que le está próximo. Si le gusta de fotografía o vídeo agarre 

en su cámara, e repare en el Algarbe que tenemos hoy y en sus 

bellezas naturales. Con algunas de esas fotografías hasta puede 

concurrir en nuestro concurso. Pero lo que nos gustaría que hiciese 

era que buscase en el Algarbe no que los otros no se fijan y que nos 

haga llegar esas impresiones en imágenes o por escrito.

Para nuestros lectores que en domingo le gustan dar un paseo con la 

familia, e que cada vez está sendo más caro dar esa vueltesita porque 

hay menos dinero, dejamos aquí una buena sugestión para reducir un 

poco el gasto del restaurante. Cuando vaya a un restaurante que no 

conoce, vea el menú y los precios fijados en el exterior, y si le 

agradan entre y acomódese. Pregunte al empleado de mesa como son 

las dosis? Si una dosis da para dos personas se quedarán bien? Esto 

porque hay restaurantes cujas dosis dan para dos personas o hasta 

sirven medias dosis y eso les evita desperdicios y gasto a más. 

Después hay otra cosa, si no consume las entradas no hay mal si 

recusa lo que no consume. Con las bebidas se recomienda que sea 

moderado en el consumo porque esa moderación también modera la 

cuenta. Cuanto a los vinos vea la lista de vinos y vea la diferencia 

entre el precio del vino de casa y los otros. Hay restaurantes que 

tienen como vino da casa buenas marcas nacionales.  

Como hablamos en vinos, creemos que “El Vino” será un tema 

interesante para desenvolver en los próximos números. No le 

revelaremos todos los secretos pero vamos decirle muchas cosas que 

le podrán ayudar a conocer y escoger mejor los vinos portugueses que 

bebe y con un poco de suerte también le podremos decir alguna cosa 

de  vinos de España. Todavía no tenemos nombre para esta nueva 

rubrica “La mejor opción” pero vamos ciertamente tener la 

colaboración de un Supermercado que nos patrocina desde la primera 

edición de nuestra revista. Con la colaboración de las tiendas de los 

Supermercados Jafers en Quarteira y Vilamoura, que tienen de las 

mejores botellerías del sotavento del Algarbe, vamos darle a conocer 

las diferentes etapas de la producción del vino y como se hacen las 

pruebas. No le prometemos hacer de usted un expert, un perito en el 

asunto pero vamos a ayudarlo a mejorar su cultura general sobre un 

producto con siglos de historia y que el Vino del Porto, el Vino de 

Madeira ya hace mucho dieron fama a Portugal a lo que se ha juntado 

desde hace unos años el Mateus Rosé.

No Algarve há sempre coisas interessantes para ver e claro, também 

para fazer. No mês de Fevereiro foi o Carnaval que se festejou, no 

desporto decorreu de 21 a 25 a 33ª volta ao Algarve e também o 

Crosse das Amendoeiras. Em Março realiza-se nos dias 2,3 e 4,   a 

prova Baja Terras d'el  Rei, primeira ronda dos campeonatos de 

Espanha e Portugal de todo o terreno, organizado pelo Automóvel 

Clube do Algarve. Nos dias 17 e 18 de Março realiza-se diversas 

provas de Jetski em Portimão.

Para um destes fim de semana do mês de Março, programe uma saída, 

com a família, com a namorada ou sozinho, para conhecer melhor o 

Algarve que lhe está próximo. Se gosta de fotografia ou vídeo pegue 

na sua câmara, e repare no Algarve que temos hoje e nas suas belezas 

naturais. Com algumas dessas fotografias até pode concorrer ao nosso 

concurso. Mas o que gostaríamos que fizesse era que procurasse o 

Algarve que os outros não reparam e que nos faça chegar essas 

impressões em imagens ou por escrito.

Para os nossos leitores que ao Domingo gostam de dar um passeio 

com a família, e que cada vez está sendo mais caro dar essa voltinha 

porque há menos dinheiro, deixamos aqui uma boa sugestão para 

reduzir um pouco a despesa do restaurante. Quando for a um 

restaurante que não conhece, veja a ementa e os preços afixados no 

exterior, e se lhe agradar entre e acomode-se. Pergunte ao empregado 

de mesa como são as doses? Se uma dose dá para duas pessoas 

ficarem bem? Isto porque há restaurantes cujas doses dão para duas 

pessoas ou até servem meias doses e isso evita-lhe desperdícios e 

despesa a mais. Depois tem outra coisa, se não consome os couvert 

não tem mal nenhum em rejeitar o que não consome. Com as bebidas 

recomenda-se que seja moderado no consumo porque essa moderação 

também modera a conta. Quanto aos vinhos veja a lista de vinhos e 

veja a diferença entre o preço do vinho da casa e os outros. Há 

restaurantes que têm como vinho da casa boas marcas nacionais.  

Como falámos em vinhos, julgamos que “O Vinho” será um tema 

interessante para desenvolver em próximos números. Não lhe 

revelaremos todos os segredos mas vamos dizer-lhe muita coisa que o 

poderá ajudar a conhecer e escolher melhor os vinhos portugueses que 

bebe e com um pouco de sorte também lhe poderemos dizer alguma 

coisa dos vinos de España. Ainda não temos nome para esta nova 

rubrica de “ A melhor opção” mas vamos certamente ter a colaboração 

de  um Supermercado que nos patrocina desde a primeira edição da 

nossa revista. Com a colaboração das lojas dos Supermercados Jafers 

em Quarteira e Vilamoura, que têm das melhores garrafeiras do 

sotavento do Algarve,  vamos dar-lhe a conhecer as diferentes etapas 

da produção do vinho e como se fazem as provas. Não lhe 

prometemos fazer de si um expert, um perito no assunto mas vamos 

ajudar a melhorar a sua cultura geral sobre um produto com séculos 

de história e que o Vinho do Porto, o Vinho da Madeira há muito 

deram fama a Portugal a que se juntou desde há algumas décadas o 

Mateus Rosé.

todo o Algarve  um  exemplar de  cada  edição.
,

CASA DOS CAFÉS RIOAgradece-se a colaboração da                                  ,

Repare nos anúncios publicados e ganhe vantagens!
Há informações, ofertas e descontos que o beneficiam!
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Saltou a cabra na vinha, também saltará a filha.
Pelo fruto conheço a árvore.
De pequenino é que se torce o pepino.
Procurar chifre em cabeça de cavalo.
Ladrão endinheirado nunca morre enforcado.
Correm os ribeiros para os rios, os rios para o mar.
Ao médico, ao advogado e ao abade falar a verdade.

Provérbios

Saltó la cabra en la viña, también saltará la hija.
El árbol por el fruto es conocido.

Desde chiquito se há de crear el árbol derechito.
Empeño vano sería pedir lana al asno.

El pequeño ladrón acaba encerrado, y el gran ladrón ensalzado.
Correm os para o mar, e cada qual para o seu natural.

Al médico, confesor y letrado no le tengas engañado.

Serviços e Preços para encarte de folhetos na revista

A revista “A  amelhor opção” para além de poder levar o seu anúncio publicitário numa das suas páginas, também podemos criar em um 

folheto A5, A4 ou A3 c/ dobra) para em determinado mês colocar como encarte na revista e dar assim mais destaque á sua mensagem 

publicitária. 

Se em determinado mês, trimestre ou semestre quer lançar no mercado 1 folheto com promoções de produtos ou dos serviços que a sua 

empresa presta conte connosco para criar o design, a maquetização, impressão acabamento e fazer os encartes (na quantidade que desejar)  

numa das edições de “A melhor opção”

Custos por maquetização, impressão c/acabamento, encarte e distribuição na revista.

2.000 Folhetos 4/4 cores A3 com dobra ..................................................................1000 € 

3.000 Folhetos 4/4 cores A4 com ou sem dobras (a)...............................................  750 € 

4.000 Folhetos 4/4 cores A5 (a) ..............................................................................  500 €

6.000 Flyers 4/4 cores (a) ........................................................................................  500 €

Custo criação do design entre 50 e 100 € ( com tomada de fotos, até duas horas, + 60 €)   

(a) A quantidade além das 2000 revistas são entregues ao anunciante para distribuição própria. A estes preços há que acrescentar IVA 

Prazo de aceitação de encomenda de trabalhos para encartes na revista, até 30 dias antes da edição em que pretende o encarte. 

Aproveite as
Oportunidades!

Publicite!

Serviço de Assistência Móvel
24 HORAS

30 ANOS30 ANOS
1977-2007

Cuidando da sua Segurança!
Alinhamento de Direcção / Equilibragem de Rodas / 

Reparação de Jantes (incluíndo motas) / Carregamento de pneus

com Nitrógenio / Carregamento de Ar Condicionado / Câmaras-de-ar /

baterias / furos, remendos, machons / Escovas limpa-vidros / Etc... 

POSTOS de ASSISTÊNCIA:POSTOS de ASSISTÊNCIA: ASSISTÊNCIA na ESTRADA

COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA A PNEUS, LDA.

282 475 317 289 366 363 289 411 051
Z. Indust. Coca Maravilhas Fonte de Boliqueime Parque Ind. E Comercial

8500 PORTIMÃO 8100 BOLIQUEIME 8100 LOULÉ

289 816 271
E.N. 2 - Sítio do Besouro

8000 FARO

289 721 772
Zona Ind. Lote 64 Olhão

8700 OLHÃO

Este anúncio vale 20 % desconto em Alinhamento e Equilibragem de Rodas



6 Março                  pción
A melhor
La mejor

Eventos  no Município de Tavira
Até 17 Exposição "Segunda Colina".Palácio da Galeria.
10h-17h30.
Até 17 Exposição "Uma Pintura 200 x 212 cm; Sul-Este, Norte-
Oeste" Fernando Pinheiro. Palácio da Galeria.10h00 às 17h30
1  Audição dos Departamentos de Viola Dedilhada, Violino, 
Saxofone e Dança. Cine-Teatro António Pinheiro  18h.
3  Feira de Antiguidades, Velharias e Coleccionismo. Avª D. 
Manuel I  9h  13h30.
3  Música nas Igrejas. Luís Conceição e Isobel Reis 
(piano/canto).Igreja da Misericórdia  18h.
3  Baile da Pinha. Casa do Povo da Conceição  21h30.
4  Marcha Passeio Concelhia. Largo da Igreja  10h.
7  “O Nexo dos Sexos”. Escola EB 2,3 D. Manuel I  10h30.
8  Encontro Poetas. Grp. Cant. de Cachopo “Searas de Outono”.
9  Audição do Projecto Música no 1º Ciclo. Cine-Teatro António 
Pinheiro  18h e 20h.
9 a 11  Campeonato Regional de Categorias. Piscinas Municipais.
10 Noite de Fado. Junta de Freguesia de Stº Estêvão  21h30.
10 Comemorações do 75º Aniversário do Clube Recreio e 
Desporto Santaluziense. Santa Luzia.
10  Música nas Igrejas. Josué Nunes (guitarra clássica). Igreja da 
Misericórdia  18h.
11  Marcha Passeio Concelhia. Praça da República  10h.
13  Palestra “Diogo Tavares de Ataíde (1711-1765) e a 
Arquitectura Barroca Algarvia”  Daniel Santana. Auditório da 
Biblioteca Municipal Álvaro de Campos  15h.
16  Audição da Páscoa. Cine-Teatro António Pinheiro  18h.
16  Concerto: Listowel District Secondary School Choral 
Ensemble, Ossónoba Coro Juvenil. Igreja da Misericórdia  21h30.
A partir de 17  IV Festival Gastronomia Serrana.
17  Audição do Projecto Música no Pré-Escolar. Cine-Teatro 
António Pinheiro 15h.
17  Música nas Igrejas. Duo Pró-Arte (violino e guitarra clássica). 
Igreja da Misericórdia  18h.
17  Encontro Artístico de Tavira. Sociedade Orfeónica de 
Amadores de Música e Teatro de Tavira.
20  3º Encontro Natação do Desporto Escolar. Piscinas 
Municipais  9h30  13h30.
23  Observação Astronómica Pública. Observatório Astronómico 
de Tavira, Casa Branca, Sítio do Malhão  17h.
23  Concerto pela Orquestra do Algarve. Igreja do Carmo 21h30.
23 a 25  II Festival Internacional de Papagaios Sotavento 
Algarvio 2007 (II FISA). Ilha de Tavira.
24  Música nas Igrejas. Luís Conceição e Josué Nunes (piano e 
guitarra clássica). Igreja da Misericórdia  18h.
24  Observação Astronómica Pública. Observatório Astronómico 
de Tavira, Casa Branca, Sítio do Malhão  19h.
25  Mercado Mensal de Santa Catarina da Fonte do Bispo. Santa 
Catarina da Fonte do Bispo.
29 a 1  Vodafone Rally de Portugal 2007. ACP Motorsport.
31  Música nas Igrejas. Luís Conceição e Vítor Afonso (piano e 
trombone). Igreja da Misericórdia  18h.
31  “ALMAS” de Joana Vasconcelos (inauguração). Palácio da 
Galeria. De 3ª a Sábado 10h-12h30 e 14h-17h30.

Permanente:
“Espírito e Poder  Tavira nos Tempos da Modernidade. Palácio da 
Galeria - 10-17h30.

Hasta 17 Exposición "Segunda Colina".Palacio de la Galería 
Hasta 17 Expos. "Una Pintura 200 x 212 cm; Sul-Este, Norte-
Oeste" Fernando Pinheiro. Pal. de la Galería.10h00 a las 17h30
1  Audición de los Departamentos de Viola Dedillada, Violín, 
Saxofón y Danza. Cine-Teatro António Pinheiro  18h.
3  Feria de Antig., Viejarias y Colecc.. Avª D. Manuel I  
3  Música en las Iglesias. Luís Conceição y Isabel Reis 
(piano/canto).Iglesia de la Misericordia  18h.
3  Baile de la Pina. Casa del Pueblo de la Conceição  21h30.
4  Marcha Paseo Concejil. Largo de la Iglesia  10h.
7  “El Nexo de los Sexos”. Escuela EB 2,3 D. Manuel I  10h30.
8  Encuentro Poetas. Grp. Cantares de Cachopo “Mies de otoño”.
9  Aud. Proyecto Música 1º Ciclo. Cine-Teatro António Pinheiro 
9 a 11  Campeonato Reg.l de Categorías. Piscinas Municipales.
10 Noche de Fado. Junta de la Freguesia de Stº Estêvão  21h30.
10 Conm. 75º Anivers. del Club Recreo~/Deporte Santaluziense.
10  Mús. Iglesias. Josué Nunes. Iglesia de la Misericordia  18h.
11  Marcha Paseo Concejil. Plaza de la República  10h.
13  Palestra “Diogo Tavares de Ataíde (1711-1765) y la 
Arquitectura Barroca Algarbia”  Daniel Santana. Auditorio de la 
Biblioteca Municipal Álvaro de Campos  15h.
16  Audición de la Páscoa. Cine-Teatro António Pinheiro  18h.
16  Concierto: Listowel District Secondary School Choral 
Ensemble, Ossónoba  Coro Juvenil. Iglesia de la Miseric. 21h30.
A partir de 17  IV Festival Gastronomía Serrana.
17  Aud. Proyecto Música en el Pre-Escolar. CT António Pinheiro
17  Música en las Iglesias. Dúo Pró-Arte (violín, guitarra clásica). 
17  Encuentro Artístico de Tavira. Sociedad Orfeonica de 
Amadores de Música e Teatro de Tavira.
20  3º Encuentro Natación del Deporte Escolar. 
23  Observación Astronómica Pública. 
23  Concierto Orquestra del Algarbe. Iglesia del Carmo 21h30.
23 a 25  II Festival Internacional de Papagayos Sotavento 
Algarbio 2007 (II FISA). Isla de Tavira.
24  Música en las Iglesias. Luís Conceição y Josué Nunes 
24  Obs. Astron. Pública. Obs. Astronómico de Tavira, Casa 
Blanca, Sitio del Malhão
25  Merc. Mensual de Santa Catarina de la Fonte do Bispo. 
Vodafone Rally de Portugal 2007. ACP Motorsport.
31  Música en las Iglesias. Luís Conceição y Vítor Afonso 
31  “ALMAS” de Joana Vasconcelos.Palacio de la Galería. 
Martes a Sábado 10h-12h30 y 14h-17h30.

Ponte de Tavira



Vale Formoso - Santa Maria - 8800 TAVIRA - Tel.: 281 320 770 

Uunicofa@mail.telepac.pt

Armazém Cash-Cary

UNICOFA - COOPERATIVA ABASTECEDORA
DE PRODUTOS ALIMENTARES, C.R.L. 

34 anos ao serviço do
pequeno e médio comércio 

34 anos ao serviço do
pequeno e médio comércio 

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.
Este anúncio vale 1 brinde surpresa

Materiais de Construção

Rua do Óculo, em frente do Infantário da Cruz Vermelha

A Diferença
na Construção
e Decoração

A Diferença
na Construção
e Decoração

Já abriu a nova Exposição! 281 370 899Já abriu a nova Exposição! 281 370 899

Quinta do Rosal - Sítio S. Pedro - E.N. 125 - Apart. 252 • 8800 -  903 TAVIRA
Tel. +351281380240 • Fax: +351281380259 • Email: 96.9@radiohorizonte.com

Ouça-nos no Algarve, Andaluzia e Alentejo
ou em qualquer parte do mundo em:

www.radiohorizonte.com

Desconto de 20% na apresentação deste anúncio
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Peça proposta para equipamentos de impressão multifunções e use este anúncio para beneficiar de um desconto especial 

Rua Chefe António Afonso, 1 • 8800 Tavira • Tel: 281 381 605 / Fax: 281 381 607  - Website:  comercial@hpz.pt www.hpz.pt

Se a sua loja é das melhores em Tavira 
na sua área de actividade?
Então faça-se ver nesta página para que 
mais gente no Algarve e até Cartaya saiba
de si, onde está e o que faz!

289 72 10 50 • 968 639 468

Rua António Pinheiro Lote 83 • Porta Nova
00351 281 326423 / 914 216 811 • 8800-323 Tavira  

RESTAURANTERESTAURANTE
De: José Manuel S. Guerreiro

Casamentos e Baptizados

Requinte e Qualidade

Marisco e peixe sempre fresco... Qualidade Garantida!



Eventos no Município de Olhão
Hasta 3 - Circuito Anual de Partidas Rápidas SR Olhanense. 

Torneo de Ajedrez. Sociedad Recreativa Olhanense

Hasta 6 Exposición de Pintura «Lecturas», de Sylvie Passos. Casa 

de la Juventud de Olhão.

Hasta 10 Exposición “El Patrimonio como Palanca en el 

Desenvolvimiento Sustentable del Concejo”. Recreativa Rica  

Sociedad Recreativa Olhanense. 

1  Mercado da Fuzeta. Al lado del parque de campismo.

3  Palestra “De la Torre de Marim hasta Olhão”. Recreativa Rica  

Sociedad Recreativa Olhanense  15h.

4  Mercado de Moncarapacho. Al lado de la Rua das Olarias.

4  Marcha Paseo para todos (Precurso A 9 Km. B  5 Km.). 

Concentración Pabellón Municipal Olhão a las 9h30. Partida  10h.

7  Circuito de Cine. Inatel: “Crónicas”. Sociedad Recreativa 

Olhanense - 21h30.

9, 10, 16 y 17  Teatro “El Amor de los Otros”. Sociedad 

Recreativa Olhanense  21h30.

10  “Una Pasada Patrimonial por el Pasado, Presente y Mirada al 

Futuro”. Recreativa Rica  Sociedad Recreativa Olhanense  15h.

11  Baloncesto (Iniciados Masculinos) Gimnasio Olhanense x CB 

Albufeira. Pabellón Gimnasio C. Olhanense  11h.

11  Fútbol S. C. Olhanense x Olivais y Moscavide. Estádio José 

Arcanjo  15h.

11  Baloncesto (Júniores Femeninos) Gimnasio Olhanense  Estoril 

BC. Pabellón G. C. Olhanense  15h30.

14  Circuito de Cine Inatel: “Una Vida Inacabada”. Sociedad 

Recreativa Olhanense - 21h30.

16  Juegos Escolares  Proyecto “Jugando hago Amigos”. Pabellón 

Municipal de Olhão  9h00.

17  Baloncesto (Júniores Femeninos) Gimnasio Olhanense  Barrio 

Bacelo  Évora. Pabellón G.C. Olhanense  15h30.

17  Baloncesto (Seniors Masculinos) Gimnasio Olhanense  

Grândola. Pabellón G.C. Olhanense  17h30.

17 y 18  Torneo Reg.l de Cadetes. Piscinas Municipales de Olhão.

23 y 24 60º Aniversario del Encuentro de la Juventud de 1947 en 

Belamandil. Pechão.

25  Mercado de Viejarias de Olhão. Mercado de Quelfes.

27  Open Internacional de Ajedrez. Torneo integrado en Circuito: 

“Jugar Ajedrez Descubrir Portugal”. Soc. Recr. Olhanense.

Até 3 Circuito Anual de Partidas Rápidas da SR Olhanense. 

Torneio de Xadrez. Sociedade Recreativa Olhanense

Até 6 Exposição de Pintura «Leituras», de Sylvie Passos. Casa da 

Juventude de Olhão.

Até 10  Exposição “O Património como Alavanca no 

Desenvolvimento Sustentável do Concelho”. Recreativa Rica  

Sociedade Recreativa Olhanense. 

1  Mercado da Fuzeta. Junto ao parque de campismo.

3  Palestra “Da Torre de Marim a Olhão”. Recreativa Rica  

Sociedade Recreativa Olhanense  15h.

4  Mercado de Moncarapacho. Junto à Rua das Olarias.

4  Marcha Passeio para todos (Percurso A 9 km B5 km). 

Concentração Pavilhão Municipal de Olhão às 9h30. Partida  10h.

7  Circuito de Cinema Inatel: “Crónicas”. Sociedade Recreativa 

Olhanense - 21h30.

9, 10, 16 e 17  Teatro “O Amor dos Outros”. Sociedade Recreativa 

Olhanense  21h30.

10  “Uma Passagem Patrimonial pelo Passado, Presente e Vista ao 

Futuro”. Recreativa Rica  Sociedade Recreativa Olhanense  15h.

11  Basquetebol (Iniciados Masculinos) Ginásio Olhanense x CB 

Albufeira. Pavilhão Ginásio C. Olhanense  11h.

11  Futebol S. C. Olhanense x Olivais e Moscavide. Estádio José 

Arcanjo  15h.

11  Basquetebol (Junióres Femininos) Ginásio Olhanense  Estoril 

BC. Pavilhão G. C. Olhanense  15h30.

14  Circuito de Cinema Inatel: “Uma Vida Inacabada”. Sociedade 

Recreativa Olhanense - 21h30.

16  Jogos Escolares  Projecto “A brincar faço amigos”. Pavilhão 

Municipal de Olhão  9h00.

17  Basquetebol (Junióres Femininos) Ginásio Olhanense  Bairro 

Bacelo  Évora. Pavilhão G.C. Olhanense  15h30.

17  Basquetebol (Séniores Masculinos) Ginásio Olhanense  

Grândola. Pavilhão G.C. Olhanense  17h30.

17 e 18  Torneio Reg. de Cadetes. Piscinas Municipais de Olhão.

23 e 24  60º Aniversário do Encontro da Juventude de 1947 em 

Belamandil. Pechão.

25  Mercado de Velharias de Olhão. Mercado de Quelfes.

27  Open Internacional de Xadrez. Torneio integrado no Circuito: 

“Jogar Xadrez Descobrir Portugal”. Soc. Recr. Olhanense.
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Estrada Nacional 125, nº 182 r/c Esq. • 8700-911 Olhão

Tel: 289706888 Fax: 289706444 • geralradio@atlanticofm.com 

Ouça-nos no Algarve e no Mundo!

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

 
Licença AMI-6715

OLHANENSE
OLHÃO - ALGARVE

EDIFÍCIO



MediaçãoMediação ImobiliáriaImobiliária Unipessoal,Unipessoal, Lda.Lda.Real EstateReal Estate

Av.ª 5 de Outubro, nº 86 • 8700 - 302 Olhão
Tel.: 289 703 128 Fax: 289 721 774 • Tlm.: 966 950 823

9Olhão                  pción
A melhor
La mejor

TODOS OS ESTILOS DE MÓVEIS, DECORAÇÃO E ELECTRODOMÉSTICOS

MOBILAMOS APARTAMENTOS, VIVENDAS E HOTELARIA. VISITE-NOS!

TODOS LOS ESTILOS MUEBLES, DECORACIÓN Y ELECTRODOMÉSTICOS

MOBILAMOS PISOS, VIVIENDAS Y HOSTELARIA. CONSULTENOS!

móveis
GRUPO

SERVICIO DE BAR - AR ACONDIONADO - TV
PARQUE DE ESTACIONAMIENTO PRIVATIVO
VISTA PANORÁMICA PARA LA RIA FORMOSA

Y CIERRO DE S. MIGUEL

ESTRADA NACIONAL 125 - EDIFÍCIO MOBILAR

8700 OLHÃO - ALGARVE - PORTUGAL
00351 289 700 680

Hotel Residencial
Armona com qualidade, bom preço, entrega gratuíta e assistência pós venda.

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

38 anos mobilando o Algarve

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

Vale desconto especial nas armações e, nas lentes

Tel. 00351 289 70 13 27

Olhão - Algarve

Apartamentos para férias
Apartamentos para vacaciones

Este anúncio vale
Desconto Especial
Este anúncio vale
Desconto Especial

Entrega gratuita • Tel. 289 715 388 • tlm.918 744 306 / 969 265 353

Rua 18 de Junho, 19 • Olhão

Estrada Nacional 125 Olhão • Rotunda acesso Via Infante

Tel.: (00351) 289 704 416

Vale 1 bebida com a sua refeição

Bem-Vindo
     Bienvenido
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En cada edición vamos dar informaciones interesantes sobre 
Olhão para que conozca esta tierra de audaces marineros que en el 
siglo XIX, después del levantamiento popular contra los franceses, 
se aventuraran, mar adentro en un caíque, para ir al Brasil anunciar 
al Rey que Portugal estaba libre de los franceses. La réplica del 
Caíque Buen Suceso, en buena hora construido para acordar al 
pueblo de Olhão y quién lo visita la “Noble Villa de Olhão de la 
Restauración” de su historia, está ancorada en frente a los 
Mercados Municipales. También estos construidos en el inicio del 
siglo XX son otro ex-libris de esta ciudad. Quién pasa por Olhão y 
visita el centro no puede dejar de pasear en los Mercados, de la 
fruta y en especial del pescado para venir y sentir el espíritu, el 
humor y la alegría del genuino pueblo de Olhão, que en este 
mercado vende “su pescado” que el mar y la ría les da. Ladeado 
por dos extensos y aplacibles jardines donde es agradable pasear y 
descansar, teniendo la ría por escenario y el mar por horizonte, la 
avenida de Olhão ofrece a quien la visita un buen número de 
restaurantes, snack y de tiendas relacionadas con el mar, comercio 
de mariscos y de actividad turística. También las islas Armona, 
Culatra y Farol son islas que por la extensión de sus playas de 
arenas doradas y aguas transparentes conquistan todos los que por 
allá pasan una primera vez y que siempre acaban por volver. Sin 
embargo, no hablamos todavía de su arquitectura de las açoteias y 
calles estrechas del centro de Olhão que hacen acordar al Kasbah 
de los árabes. Acrecentase todavía, como curiosidad, que fue 
presentado este año en el Fantasporto el filme “Floripes” que 
cuenta la historia de un encanto que aparecía en las calles de 
Olhão.
Mucho mas hay para decir sobre Olhão  “La Mejor Opción” lo va 
a hacer, en portugués y español en las próximas ediciones, en esta 
página, con el apoyo de las empresas del municipio.   

Em cada edição vamos dar informações interessantes sobre Olhão 
para que conheça esta terra de audazes marinheiros que no século 
XIX, depois do levantamento popular contra os franceses, se 
aventuraram, mar fora num caíque, para ir ao Brasil anunciar ao 
Rei que Portugal estava livre dos franceses. A réplica do Caíque 
Bom Sucesso, em boa hora construído para lembrar ao povo de 
Olhão e a quem visita a “Nobre Vila de Olhão da Restauração” a 
sua história, está ancorada em frente aos Mercados Municipais. 
Também os Mercados Municipais construídos no início do século 
XX são outro ex-libris desta cidade. Quem passa por Olhão e 
visita a baixa não pode deixar de passar nos Mercados, da fruta e 
em especial do peixe para ver e sentir o espírito, o humor e a 
alegria do genuíno povo de Olhão, que neste mercado vende o 
“seu peixe” que o mar e a ria lhes dá. Ladeado por dois extensos e 
aprazíveis jardins onde é agradável passear e descansar, tendo a ria 
por cenário e o mar por horizonte, a avenida da baixa de Olhão 
oferece a quem a visita um bom número de restaurantes, snacks e 
de lojas relacionadas com o mar, comércio de mariscos e de 
actividade turística. Também as ilhas da Armona, da Culatra e do 
Farol são ilhas que pela extensão das suas praias de areias 
douradas e águas transparentes conquistam todos os que por lá 
passam uma primeira vez e que sempre acabam por voltar. 
Contudo, não falámos ainda da sua arquitectura das açoteias e ruas 
estreitas da baixa de Olhão que fazem lembrar a Kasbah dos 
árabes. Acrescenta-se ainda, como curiosidade, que foi 
apresentado este ano no Fantasporto o filme “Floripes” que conta a 
história de um encanto que aparecia nas ruas de Olhão.
Muito mais há para dizer sobre Olhão e “A Melhor Opção” vai 
fazê-lo, em português e espanhol nas próximas edições, nesta 
página, com o apoio das empresas do município.   
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• Em 1249 quando D. Afonso III conquistou Faro aos moiros, no local 
onde hoje se situa o Município de Olhão, não existia qualquer 
povoação digna desse nome, a não ser um pequeníssimo povoado que 
se situava onde actualmente se situa o aglomerado urbano de 
Moncarapacho. Não pense contudo que esta região não era habitada, 
pois existem vestígios de por cá terem passado Fenícios e 
Cartagineses, muito antes dos Romanos e dos Moiros que como se 
sabe, também por aqui andaram, como hoje andam Ingleses, Alemães, 
Suíços e Holandeses. E quem eram estes habitantes? Tal como hoje, 
eram simplesmente, na sua maioria, pescadores e montanheiros.
• E sabia que a capela de Nossa Senhora da Soledade, também 
conhecida por “Igreja pequena”, ou “Igreja dos mortos”, foi 
anteriormente, entre 1600 e 1610, a ermida de Nossa Senhora do 
Rosário?
• E que em 1614 Quelfes foi desanexada da freguesia de S. Pedro de 
Faro, ficando a constituir uma nova freguesia onde já se incluía o 
Sítio ou Lugar de “Olham”?
• E que em 1680 no Lugar de Olhão existiam no máximo 100 a 150 
moradores, hoje cerca de 25.000, e mais ou menos 30 cabanas e um 
único edifício de alvenaria, hoje cerca de 10.000, edifício esse que era 
nem mais nem menos que a Capela de Nossa Senhora do Rosário?
Conhece certamente a “Quinta de Marim”, mas sabia que esta foi 
desde o reinado de D. Dinis um morgadio pertença de uma família 
Arrais de Mendonça que se fundiu com a família dos Corte Reais, 
tendo mais recentemente pertencido ao nosso poeta Dr. João Lúcio 
Pousão Pereira e aos seus descendentes, sendo actualmente parte do 
Estado e parte dos referidos descendentes?
Estas são algumas curiosidades e um pouco da história do Município 
de Olhão.

En 1249 cuando D. Afonso III conquistó Faro a los moros, en el local 
donde hoy se sitúa el Mun.de Olhão, no existía cualquier población 
digna de ese nombre, a no ser un pequeñísimo poblado que se situaba 
donde actualmente se sitúa el aglomerado urbano de Moncarapacho? 
No piense que esta región no era habitada, pues existen vestigios de 
que por aquí haber pasado fenicios y cartagineses, mucho antes de los 
Romanos y de los Moros que como se sabe, también por aquí 
andaban, como hoy andan Ingleses, Alemanes, Suizos y Holandeses. 
Y quienes eran estos habitantes? Tal como hoy, eran simplemente, en 
su mayoría, pescadores y montañeros.
• Y sabia que la capilla de Nuestra Srª de la Soledad, también 
conocida por “Iglesia pequeña”, o “Iglesia de los Muertos”, fue 
anteriormente, entre 1600 y 1610, la ermita de Nuestra Señora del 
Rosario?
• Y que en 1614 Quelfes fue des-anexada de la freguesia de S. Pedro 
de Faro, quedándose a constituir una nueva freguesia donde ya se 
incluía el Sitio o Lugar de “Olham”?
• Y que en 1680 en el Lugar de Olhão existían lo máximo 100 a 150 
moradores, hoy cerca de 25.000, y mas o menos 30 cabañas y un 
único edificio de albiñeria, hoy cerca de 10.000, edificio ese que era 
ni mas ni menos que la Capilla de Nuestra Señora del Rosario?
Conoce ciertamente la “Quinta de Marim”, pero sabia que esta fue 
desde el reinado de D. Dinis un morgadio perteneciente a una familia 
Arrais de Mendonça que se fundió con la familia de los Corte Reais, 
teniendo mas recientemente pertenecido al poeta Dr. João L. Pousão 
Pereira y descendientes, siendo actualmente parte del Estado y parte 
de los referidos descendientes?
Estas son algunas curiosidades y un poco de la historia del Municipio 
de Olhão.

Sabia que...

Rádio
Stº António

Tels. +351 281 531 633 • +351 281 544 120 • Tlm. +351 962 568 5 61

Onda VivaOnda Viva
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Rua António Henrique Cabrita, Lote 3 - r/c Esq. 8700 Olhão

00351 289 715 971      00351 967 053 076  

                        

farroba.carla@clix.pt

Criação e Fabricação de Fardas
Creación y Fabricación de Uniformes

10%
desconto

Modo de utilização dos anúncios com descontos:

Atenção: Os descontos não se aplicam a produtos e serviços em promoção. Os vales de descontos não são acumuláveis. A 
validade do vale é limitada no tempo e á existência dos produtos em stock

Modo de utilización de los anuncios con descuentos:

Atención: Los descuentos no se aplican a productos y servicios en promoción. Los vales de descuentos no son 
acumulables. La validad del vale es limitada en el tiempo de la existencia de los productos en stock.

Recorte o anúncio e apresente-o quando fizer compras na firma ou estabelecimento que lhe oferece o desconto. Para quem 
não teve acesso à revista e quer beneficiar dos descontos é válido  imprimir o anúncio do site na Internet.

.

Recorte el anuncio y preséntelo cuando haga compras en la firma o establecimiento que le regalan el descuento. Para quien 
no tuvo acceso a la revista y quiere beneficiar de los descuentos es válido  imprimir el anuncio del site en Internet.
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Tel. 289 898 870 • Fax: 289 898 739

rca.adm@mail.telepac.pt
Sítio do Pão Branco - 8005-510 FARO 

AREAL GORDO • 8005-409 FARO 

UNICOFA - COOPERATIVA ABASTECEDORA
DE PRODUTOS ALIMENTARES, C.R.L. 

Tel.: 289893000 • Fax 289893089 
Unicofa.faro@netc.pt

34 anos ao serviço do
pequeno e médio comércio 

34 anos ao serviço do
pequeno e médio comércio 

Hasta 2  Alangarve 2007. Pabellón y Auditorio de la Escuela

Hasta 10  Exposición de Pintura “Naturaleza: Arte, Luz y Color” 

de Elisabete Jorge. Conservatorio Regional Maria Campina. 

Hasta 31  Exposición de Pintura y Diseño “Animal Carnival” de 

Tomás Colaço. Artadentro  Galería de Arte Contemporánea.

2 y 3  “Hamlet” de William Shakespeare. Teatro Municipal

6  “Poesía en Pedazos”. BMF  14h.

7 y 8  Encuentro con el escritor José Vaz inserido en el proyecto 

“El baúl de la historias”. BMF  10h y 14h30.

8  “Moby Dick”. Teatro Municipal de Faro  21h30.

9  “Las Águilas vuelan Legatto”, recital ensenado Gabriel Fauré.

9 y 10  “Moby Dick”. Teatro Mun. de Faro. 9  16h y 10  21h30.

10  Ciclo Charlas sobre Crecer: “Barriga Creciendo...Familia a 

Nacer”. Biblioteca Municipal de Faro (BMF)  9h30 a las 17h.

14 “El impacto de la invención de Gutenberg en la sociedad 

multicultural de Portugal, en 1487” Dr. Paulo Heitlinger. BMF 

15 a 17  “Lloros”. Teatro Lethes  Día 15  16h; Día 16 y 17 -

15  “Coro Colegio Regis” de Massachussets. Auditorio Pedro.

16  Ciclo Beethoven: “Concierto para piano nº 4”. T. Mun.  Faro 

17  Paseo a la Isla desierta. Ría Formosa.

18  Conciertos Promenade:  “La Historia del Pequeño Sastre”. 

Tibor Harsány. Teatro de las Figuras  12h..

21  Conmemoraciones Día Mundial de la Poesía: “Mis Ofelias: 

voces y miradas en femenino”. BMF  21h30.

24 y 25  Dançarte  IV Concurso Internacional de Danza del 

Algarbe. Teatro de las Figuras  9h y 14h30. Gala de vencedores.

30 - “La Primavera de los Espanta-pájaros”  historias y 

construcción de Espanta-pájaros. BMF  10h y 14h30.

31  Sábados en Familia: “Oír, Contar y Imaginar”  BMF  16h.

31  “Alexandra Recuerda Amália”. Auditorio Pedro Ruivo  21h30.

Até 2  Alangarve 2007. Pavilhão e Auditório da Escola Secundária 
João de Deus em Faro.
Até 10  Exposição de Pintura “Natureza: Arte, Luz e Cor” de 
Elisabete Jorge. Conservatório Regional do Algarve Maria 
Campina. Das 9h às 19h.
Até 31  Exposição de Pintura e Desenho “Animal Carnival” de 
Tomás Colaço. Artadentro  Galeria de Arte Contemporânea.
2 e 3  “Hamlet” de William Shakespeare. Teatro Municipal de 
Faro  21h.
6  “Poesia aos Pedaços”. BMF  14h.
7 e 8  Encontro com o escritor José Vaz inserido no projecto “O 
Baú das Histórias”. BMF  10h e 14h30.
8  “Moby Dick”. Teatro Municipal de Faro  21h30.
9  “As Águias Voam Legatto”, recital encenado Gabriel Fauré. 
Teatro Lethes  21h30.
9 e 10  “Moby Dick”. Teatro Municipal de Faro. Dia 9  16h e Dia 
10  21h30.
10  Ciclo Conversas sobre Crescer: “Barriga a Crescer...Família a 
Nascer”. Biblioteca Municipal de Faro (BMF)  9h30 às 17h.
14 “O impacto da invenção de Gutenberg na sociedade multi-
cultural de Portugal, em 1487”. Palestra pelo Dr. Paulo Heitlinger. 
BMF  21h30.
15 a 17  “Prantos”. Teatro Lethes  Dia 15  16h; Dia 16 e 17 - 
21h30.
15  “Coro Colégio Regis” de Massachussetts. Auditório Pedro 
Ruivo  16h.
16  Ciclo Beethoven: “Concerto para piano nº4”. Teatro Municipal 
de Faro  21h30.
17  Passeio à ilha deserta. Ria Formosa.
18  Ciclo de Concertos Promenade:  “A História do Pequeno 
Alfaiate”. Tibor Harsány. Teatro das Figuras  12h.
21  Comemorações Dia Mundial da Poesia: “As Minhas Ofélias: 
vozes e olhares no feminino”. BMF  21h30.
24 e 25  Dançarte  IV Concurso Internacional de Dança do 
Algarve.Teatro das Figuras  9h e 14h30. Dia 25: 9h; 14h30; e 
21h30  Gala de vencedores.
30 - “A Primavera dos Espantalhos”  histórias e construção de 
espantalhos. BMF  10h e 14h30.
31  Sábados em Família: “Ouvir, Contar e Imaginar”  Oficina de 
Escrita Criativa. BMF  16h.
31  “Alexandra Recorda Amália”. Auditório Pedro Ruivo  21h30.

Marina de Faro
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Campanha de Troca!

Aproveite agora a 

troca do seu colchão!

Valorizamos o 

colchão usado!

Na compra do seu 

colchão de latex

oferta das

respectivas

almofadas em latex

Este anúncio 

vale 5% desconto 

em qualquer loja 

Nippon

JANUSJANUS MóveisMóveis (Fábrica Paços de Ferreira)(Fábrica Paços de Ferreira)

Exclusivamente Alta Qualidade • Madeira, Cerejeira / Castanho • Móveis Topo de Gama 100% Maciço Exclusivamente Alta Qualidade • Madeira, Cerejeira / Castanho • Móveis Topo de Gama 100% Maciço 
Olhão E.N. 125 Belamandil • T/Fax. 289 703 775 - Faro: R. João de Deus, 20 • 200 mts. Tribunal • Tlm. 933 028 466 /7/8 • www.janusmoveis.com 

Exclusivamente Alta Qualidade Fabrico por Medida

Oferta sujeita
Stock disponível

Com este anúncio, em compras
superiores a 500 €, oferta de Retrato a Carvão

...Temos a melhor relação qualidade/preço!

Construa  melhor e com menos custos no Algarve

Azulejos Del Vado,Lda

Vale 1 a 5 % de desconto, excepto promoções

E. N. 125 Olhão/Faro
Rio Seco - 8000 Faro
Tel.: 289 898 500 - Fax: 289 898 509

E. N. 125 (Junto a FATACIL) 8400 Lagoa
Tel.: 282 341 179 - Fax: 282 343 621

 www.azulejosdelvado.com
E-mail: azulejosdelvado@mail.telepac.pt

Azulejos Del Vado, Lda
Faro
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See   it!   Feel   it!   Have   it!See   it!   Feel   it!   Have   it!
Sitio do Rio Seco (Junto à Galp) E. N. 125 / 8000 Faro • Tel. 289826799 / Fax. 289 827 642 multicozinhas@cozinhaschefe.pt 

Sitio da Várzea da Mão - Vale Judeu E. N.125 / 8100 Loulé • Tel. 289328701 / Fax. 289328709 cozinhasatlantico@cozinhaschefe.pt 

Multicozinhas • Cozinhas Atlântico
Cozinhas / Armários (escritórios, lojas, etc.) / Roupeiros / Vestidores
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Se a sua loja é das melhores em Faro 
na sua área de actividade?
Então faça-se ver nesta página para que 
mais gente no Algarve e até Cartaya saiba
de si, onde está e o que faz!

289 72 10 50 • 968 639 468

Espectacular Sem Juros Telas a óleo de Alta Qualidade

Faro        



Eventos  no Município de Loulé
Até 10 Exposição “O Fado na Pintura”. Galeria de Arte do 
Convento Espírito Santo.
Até 15 Exposição de Fotografia "Retratos do Mercado" Vasco 
Célio e Virgílio Rodrigues. Horário funcionamento do mercado.
Até 18  Exposição de Pintura e Escultura de Ana Luísa Girou. 
Galeria de Arte da Praça do Mar  9h30 às 18h.
Até 27  Exposição “Obra Gráfica e Múltiplos”. Centro Cultural 
de São Lourenço.
Até 29  Exposição “Günter Grass, Revuelta e Cutileiro”. Centro 
Cultural de São Lourenço 10h-19h.
Até 9 de Abril  Exposição de Fotografia “Lisboa” de Lisa 
Kortenhorst. Galeria de Arte de Vale do Lobo.
3 de Março a 15 de Abril  “Cenários 2007”  2ª mostra de teatro 
de Loulé. 
3  2ª Mostra de Teatro de Loulé “Cenários 2007”: “A 
Mensagem”. Cine-Teatro Louletano  21h30.
3  Camp. Reg. do Algarve II Divisão: Farense  Odeceixense. 
Estádio Algarve  Parque das Cidades  15h.
3  Circ. Cinema Inatel: “Crónicas”.Cine-Teatro Louletano 21h30.
4  Mostra de Cinema “Cinco Domingos, Cinco Filmes”: “A 
Criança”. Cine-Teatro Louletano  21h30.
4  Campeonato Nacional do Algarve II Divisão - série D: 
Louletano  Odivelas. Estádio Algarve  Parque das Cidades  15h.
4 2ª Mostra de Teatro de Loulé “Cenários 2007”: “Sim Tão Nús”. 
Centro Comunitário António Aleixo, em Quarteira  21h30.
5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 e 30  Aulas de Aikido. Pavilhão Municipal 
de Loulé  19h30  21h.
9 2ª Mostra de Teatro de Loulé “Cenários 2007”: “O Barco da 
Lipaia”. Cine-Teatro Louletano  21h30.
10 2ª Mostra de Teatro de Loulé “Cenários 2007”: “O Barco da 
Lipaia”. Casa do Povo de Alte  21h30.
10  Combate de Boxe. Bento Algarvio. Cas.o de Vilamoura  21h.
10 Circuito de Cinema Inatel: “Uma Vida Inacabada”.Cine-Teatro 
Louletano - 21h30.
11 Mostra de Cinema “Cinco Domingos, Cinco Filmes”: “Nada a 
Esconder”. Cine-Teatro Louletano  21h30.
11 2ª Mostra de Teatro de Loulé “Cenários 2007”: “Sim Tão 
Nús”. Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu  21h30.
11 2ª Mostra de Teatro de Loulé “Cenários 2007”: “Sim Tão 
Nús”. Cine-Teatro Louletano  21h30.
17 2ª Mostra de Teatro de Loulé “Cenários 2007”: “O Barco da 
Lipaia”. Sociedade Recreatiuva das Barrosas  21h30.
18 - 2ª Mostra de Teatro de Loulé “Cenários 2007”: “A 
Mensagem”. Associação Os Barões, na Nave do Barão.
18 - Mostra de Cinema “Cinco Domingos, Cinco Filmes”: 
“Klimt”. Cine-Teatro Louletano  21h30.
23   2ª Mostra de Teatro de Loulé “Cenários 2007”: “Tristezas 
Não Pagam Dívidas”. Cine-Teatro Louletano  21h30.
25  2ª Mostra de Teatro de Loulé “Cenários 2007”: “Histórias de 
Terror para a Infância”. Centro Comunitário da Nossa Senhora da 
Conceição, no Barranco do Velho.
25 - 2ª Mostra de Teatro de Loulé “Cenários 2007”: “Salada 
Cómica”. Associação Social e Cultural de Almancil  21h30.
25 - Mostra da Cinema “Cinco Domingos, Cinco Filmes”: 
“Inconscientes”. Cine-Teatro Louletano  21h30.
27 - 2ª Mostra de Teatro de Loulé “Cenários 2007”: “Por Detrás 
dos Montes”. Cine-Teatro Louletano  21h30.
30  “Serenatas para Cordas”. Cine-Teatro Louletano  21h30.

Hasta 10 Exposición “El Fado en la Pintura”. Galería de Arte del 
Convento Espíritu Santo.
Hasta 15 Exposición de Fotografía "Retratos del Mercado" Vasco 
Célio y Virgílio Rodrigues. Horario funcionamiento del mercado.
Hasta 18 Exposición de Pintura y Escultura de Ana Luísa Girou. 
Galería de Arte de la Plaza del Mar.  9h30 a las18h.
Hasta 27 Exposición “Obra Gráfica y Múltiplos”. Centro 
Cultural de São Lourenço.
Hasta 29 Exposición “Günter Grass, Revuelta y Cutileiro”. 
Centro Cultural de São Lourenço 10h - 19h.
Hasta 9 de Abril Exposición de Fotografía “Lisboa” de Lisa 
Kortenhorst. Galería de Arte de Vale do Lobo.
3 de Marzo a 15 de Abril  “Escenarios 2007”  2ª muestra de 
teatro de Loulé. 
3 2ª Muestra de Teatro de Loulé “Escenarios 2007”: “La 
Mensaje”. Cine-Teatro Louletano. 21h30.
3 Camp. Reg. del Algarbe II División: Farense  Odeceixense. 
Estádio Algarve  Parque de las Ciudades  15h.
3 Circ. de Cine Inatel: “Crónicas”.Cine-Teatro Louletano - 21h30.
4 Muestra de Cine “Cinco Domingos, Cinco Filmes”: “El Niño”. 
Cine-Teatro Louletano  21h30.
4 Campeonato Nacional del Algarbe II División - serie D: 
Louletano  Odivelas. Est.o Algarbe. Parque de las Ciudades 15h.
4 2ª Muestra de Teatro de Loulé “Escenarios 2007”: “Si Están 
Desnudos”. Centro Com. António Aleixo, en Quarteira. 21h30.
5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30  Aulas de Aikido. Pabellón Municipal 
de Loulé  19h30  21h.
9 2ª Muestra de Teatro de Loulé “Escenarios 2007”: “El Barco de 
la Lipaia”. Cine-Teatro Louletano  21h30.
10 2ª Muestra de Teatro de Loulé “Escenarios 2007”: “El Barco 
de la Lipaia”. Casa do Povo de Alte  21h30.
10 Combate de Boxeo. Bento Algarvio. Cas. de Vilamoura  21h.
10 Circuito de Cine Inatel: “Una Vida Inacabada”.Cine-Teatro 
Louletano - 21h30.
11 Muestra de Cine “Cinco Domingos, Cinco Filmes”: “Nada a 
Esconder”. Cine-Teatro Louletano  21h30.
11 2ª Muestra de Teatro de Loulé “Escenários 2007”: “Si Están 
Desnudos”. Soc. Recreativa e Cultural de Vale Judeu  21h30.
11 2ª Muestra de Teatro de Loulé “Escenarios 2007”: “Si Están 
Desnudos”. Cine-Teatro Louletano.  21h30.
17 2ª Muestra de Teatro de Loulé “Escenarios 2007”: “El Barco 
de la Lipaia”. Sociedad Recreativa de las Barrosas  21h30.
18 2ª Muestra de Teatro de Loulé “Escenarios 2007”: “La 
Mensaje”. Asociación Os Barões, en la Nave del Barão.
18 Muestra de Cine “Cinco Domingos, Cinco Filmes”: “Klimt”. 
Cine-Teatro Louletano. 21h30.
23 2ª Muestra de Teatro de Loulé “Escenarioss 2007”: “Tristezas 
No Pagan Deudas”. Cine-Teatro Louletano. 21h30.
25 2ª Muestra de Teatro de Loulé “Escenarios 2007”: “Historias 
de Terror para la Infancia”. Centro Comunitario de Nossa 
Senhora da Conceição, en el Barranco do Velho.
25 2ª Muestra de Teatro de Loulé “Escenarios 2007”: “Salada 
Cómica”. Asociación Social y Cultural de Almancil. 21h30.
25 - Muestra de Cine “Cinco Domingos, Cinco Filmes”: 
“Inconscientes”. Cine-Teatro Louletano. 21h30.
27 2ª Muestra de Teatro de Loulé “Escenarios 2007”: “Por Detrás 
de los Montes”. Cine-Teatro Louletano. 21h30.
30 “Serenatas para Cuerdas”. Cine-Teatro Louletano. 21h30.
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30  “Serenatas para Cordas”. Cine-Teatro Louletano  21h30.
30 2ª Mostra de Teatro de Loulé “Cenários 2007”: “A 
Mensagem”. Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  21h30.
31 2ª Mostra de Teatro de Loulé “Cenários 2007”: “Tristezas não 
Pagam Dívidas”. Centro Comunitário de Vale de Silves  21h30.
31 até 10 de Maio  Exposição “Na Cozinha dos Artistas” + livro. 
Centro Cultural de São Lourenço.

Vilamoura em Março:

Campeonato Europeu Feminino Match Racing. Organização 
CIMAV.
Vilamoura Cuo Match Racing. CIMAV.

Vale 5 % desc. em Colchões Tecnimola qualquer lj do Algarve

R. Assis Esperança * 8100 - 543 LOULÉ • Tel:. 289 420 380  Fax: 289 420 389R. Assis Esperança * 8100 - 543 LOULÉ • Tel:. 289 420 380  Fax: 289 420 389

E-mail: louledoce@mail.telepac.ptE-mail: louledoce@mail.telepac.pt

LouléDoce, LdaLouléDoce, Lda
FÁBRICA DE PASTELARIA, LDA.FÁBRICA DE PASTELARIA, LDA.

Distribuição de Bolos do dia em
Loulé. Quarteira, Vilamoura e Albufeira

Distribuição de Bolos do dia em
Loulé. Quarteira, Vilamoura e Albufeira

Produzimos Especialidades de Longa Duração
com Entregas em todo o País

Produzimos Especialidades de Longa Duração
com Entregas em todo o País

Producimos Especialidades de Larga Duración
(con Entregas también en Huelva)

Producimos Especialidades de Larga Duración
(con Entregas también en Huelva)

É sempre um prazer fazer compras aqui!
Muita qualidade, bom preço, variedade, e muita simpatia no atendimento!

Esteja atento
às promoções

Frutas de todas 
as épocas

Para alimentar
o espírito!...Grande variedade

Os melhores
vinhos do País

Los mejores
vinos de Portugal

Quarteira:  tel. 289 389 071  tel. 289 388 425 •   tel. 280 313 324Rua 25 de Abril e Quinta do Romão Aldeia do MarVilamoura,

Tlm.: 91 868 45 65
Tel.: 289 395 547
Fax: 289 388 341
Fonte Coberta -8135 Almancil

www.rodizio-cheers.com

Tlm.: 91 868 45 65
Tel.: 289 395 547
Fax: 289 388 341
Fonte Coberta -8135 Almancil

www.rodizio-cheers.com
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289 366 327 • info@moveistresjotas.com • www.moveistresjotas.com

Se a sua loja é das melhores em Loulé
na sua área de actividade?
Então faça-se ver nesta página para que 
mais gente no Algarve e até Cartaya saiba
de si, onde está e o que faz!

289 72 10 50 • 968 639 468
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Vale Amoreira - Algoz 8365 070 SILVES - ALGOZ
                          Tel.: 282 570 700 

Armazém Cash-Cary

UNICOFA - COOPERATIVA ABASTECEDORA
DE PRODUTOS ALIMENTARES, C.R.L. 

34 anos ao serviço do
pequeno e médio comércio 

34 anos ao serviço do
pequeno e médio comércio 

No ar em 91.8 - 92.4 e 93.7 FM

Emissão on-line www.algarvefm.pt

...Temos a melhor relação qualidade/preço!

Construa  melhor e com menos custos no Algarve

Azulejos Del Vado,LdaAzulejos Del Vado,Lda

E. N. 125 Olhão/Faro
Rio Seco - 8000 Faro
Tel.: 289 898 500 - Fax: 289 898 509
wwww.azulejosdelvado.com
E-mail: delvado.lagoa@mail.telepac.pt

E. N. 125 (Junto a FATACIL) 8400 Lagoa
Tel.: 282 341 179 - Fax: 282 343 621

Vale 1 a 5 % de desconto, excepto promoções

Azulejos Del Vado, Lda
Lagoa

Eventos  no Município de
Albufeira / Lagoa / Silves

ALBUFEIRA
Até 10 Exposição “Cem anos de literatura portuguesa”. 
Biblioteca Municipal de Albufeira.
Até 10 Festival de artes para crianças e jovens. Auditório 
Municipal de Albufeira.
Até 17 de Março Exposição Colectiva de Pintura "Blank 
Canvas", de Charlie Holt, Robert Ford e Alfora. Galeria 
Municipal de Albufeira.
9 Orquestra do Algarve. Igreja Matriz  21h30. Ferreiras.

LAGOA:
Até 18 Exposição de Pintura de Ana Luísa Girou. Galeria de 
Arte Praça do Mar (Quarteira)
Organização de Município de Loulé. 09h30 às 18h00
Até 23 Exposição Temática sobre "O Cérebro". Convento S. 
José. Iniciativa do Centro de Ciência Viva do Algarve e da 
Escola EB2,3 Rio Arade. 09h30 às 17h30
Até 3 de Maio Exposição Armamento Ligeiro: “A Sua 
Evolução”. Arquivo Municipal de Lagoa.
7 Circuito Cinema Inatel: “Pleasantville Viagem ao 
Passado”.Auditório Municipal de Lagoa (AML) 21h30.
14 Circuito Cinema Inatel: “Crime Perfeito”. AML  21h30.
15 de Janeiro a 3 de Maio Exposição "Armamento Ligeiro: A 
Sua Evolução". Arquivo Municipal de Lagoa. 09h00 às 17h30
21 Circuito Cinema Inatel: “Crónicas”.AML  21h30.
24 Orquestra do Algarve. Auditório Municipal de Lagoa  21h30.
28 Circuito Cinema Inatel: “Uma Vida Inacabada”.AML  
21h30.
30 e 31 “As Vampiras Lésbicas de Sodoma”. HumorFest - 
Festival de Humor. 21h30.
Exposição Permanente no Convento de S. José: “Memórias de 
um Convento”.

SILVES:
Até 23  Exposição “Céu da Boca” de Manuel Seita. Igreja da 
Misericórdia.
Até 23  Exposição “Bandas de Garagem”. Espaço Internet e 
Galeria Jovem.
Até Junho  Exposição “José Alegria...da paixão...da terra...da 
arquitectura”. Casa da Cultura Islâmica e Mediterrânica, no 
antigo Matadouro.
2 e 3  “Ao Ritmo da Amizade” com os Morangos com Açúcar. 
Fábrica do Inglês.

Se a sua loja é das melhores na sua cidade e 
na sua área de actividade?
Então faça-se ver nesta página para que 
mais gente no Algarve e até Cartaya saiba
de si, onde está e o que faz!

289 72 10 50 • 968 639 468

Albufeira / Lagoa / Silves        



Poesia do Algarve

Concorra

Poema do Poeta Algarvio João de Deus

Dia de Anos

Com que então caiu na asneira

De fazer na quinta  feira

Vinte e seis anos! Que tolo!

Ainda se os desfizesse…

Mas fazê-los não parece

De quem tem muito miolo!

Não sei quem foi que me disse

Que fez a mesma tolice,

Aqui o ano passado…

Agora, o que vem, aposto

Como lhe tomou o gosto,

Que faz o mesmo, Coitado!

Não faça tal: Desenganos 

Que fazem a gente velho:

Faça outra coisa; que, em suma,

Não fazer coisa nenhuma,

Também lhe não aconselho.

Mas anos, não caia nessa!

Olhe que a gente começa

Ás vezes por brincadeira,

Mas depois, se se habitua, 

já não tem vontade sua,

e fá-los, queira ou não queira!

* João de Deus nasceu em Messines em 1830

E morreu em Lisboa em 1896

Angústias

Como é difícil fazer poesia 

Expressar um sentimento

A mágoa, a dor , a alegria

Que se sente num momento

As palavras usadas as rimas 

Parecem ter sido já escritas 

Por poetas em obras primas 

E as minhas parecem repetidas 

Mas eu escrevo para mim 

Que me perdoe Pessoa e Camões

Se a minha poesia é má, ruim

Ponho em verso cada emoção

As alegrias e as desilusões 

Na forma que me dita o coração  

Anónimo 

Março        18           pción
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A sua livraria ou editora pode pratocinar este espaço!



Fotografia        
Concurso

Concorra!
Tema livre

Mande-nos
as suas

melhores
fotografias.
Participe!

A sua firma tambén pode pratocinar este espaço!
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Sudoku

7 Diferenças / 7 Diferencias

Solução na próxima edição / Solución en la próxima edición
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Descubra as 7 diferenças entre as duas imagens. 

Solução na próxima edição.

Descubre las 7 diferencias entre las dos imágenes.

Solución en la próxima edición.

Solução da edição anterior / Solución de la edición anterior:

1. Borboleta no cabelo da menina (esquerda) 2. Peça metálica dourada da boquilha, saxofone (esquerda) 3. Peça metálica dourada da boquilha, flauta (direita) 4. Fita do chapéu 5. Cabelo da menina (direita) 6. Cabelo do rapaz 7. Peça do saxofone.

1. Mariposa en el cabello de la niña (izquierda) 2. Pieza metálica dorada de la boquilla, saxofón (izquierda) 3. Pieza metálica dorada de la boquilla, flauta (derecha) 4. Cinta sombrero. 5. Cabello de la niña (derecha) 6. Cabello del joven 7. Pieza del saxofón.

- O porco é o único animal que se queima com o sol além do homem.

- Ninguém consegue lamber o próprio cotovelo, é impossível tocá-lo com a própria língua.

- Só um alimento não se deteriora: o mel.

- Os golfinhos dormem com um olho aberto.

- Um terço de todo o sorvete vendido no mundo é de baunilha.

- As unhas da mão crescem aproximadamente 4 vezes mais rápido que as unhas do pé.

- O olho do avestruz é maior do que seu cérebro.

- Os destros vivem, em média, nove anos mais que os canhotos.

- O "quack" de um pato não produz eco, e ninguém sabe porquê.

- O músculo mais potente do corpo humano é a língua.

- É impossível espirrar com os olhos abertos.

- "J" é a única letra que não aparece na tabela periódica (simbolos químicos).

- Uma gota de óleo torna 25 litros de água imprópria para o consumo.

- Chimpanzés e golfinhos são os únicos animais capazes de se reconhecer na frente de um espelho.

- Rir durante o dia faz com que você durma melhor à noite.

-- El cerdo es el único animal que se quema con el sol aparte del hombre.

- Nadie consigue lamber el propio codo, es imposible tocarlo con la propia lengua.

- Solo un alimento no se deteriora: la miel.

- Los delfines duermen con un ojo abierto.

- Un tercio de todo el helado vendido en el mundo es de vainilla.

- Las uñas de la mano crecen aproximadamente 4 veces mas rápido que las uñas del pié.

- El ojo del avestruz es más grande que su cerebro.

- Los diestros viven, en media, nueve años más que los zurdos.

- El "cuac" de un pato no produce eco, y nadie sabe porqué.

- El músculo más potente del cuerpo humano es la lengua.

- Es imposible estornudar con los ojos abiertos.

- "J" es la única letra que no aparece en la tabla periódica (simbolos químicos).

- Una gota de óleo torna 25 litros de agua impropia para el consumo

- Los chimpancés y delfines son los únicos animales capaces de reconocerse frente al espejo.

- Rir durante o dia faz com que você durma melhor à noite.



1º Exercício

Olhe para este espaço, 96,5 x 63,4 mm que é 
a cores e maior que um cartão de visita 
convencional, custa 100 €.

Se isto fosse o seu cartão de visita aqui na 
revista, quanto custaria o seu cartão por 
unidade?

2º Exercício

Outro exercício para fazer contas.

Se  um espaço publicitário como este na 
revista, com as medidas 129 X 96 mm, que 
corresponde a 1/4 de página, mas é 
também equivalente a 3 cartões de visita 
(medida standard) tivesse um custo de 200€, 
qual seria o custo por cópia deste espaço 
aqui na revista? 

3º Exercício

A linha exterior (azul) desta caixa marca o 
espaço de ½ página que dá para por 2 
postais ou 6 cartões de visita e custa apenas 
350 €, qual seria o custo desta ½ página por 
contacto?

Passatempos. Só para Empresários.
Exercícios de avaliação de oportunidades.

4º Exercício

Soluções: Depois de fazer as contas vai ver que:
1/8 de página lhe custa menos que mandar fazer 1000 cartões de visita a 4 cores. 
1/4 de página ou rodapé com a sua mensagem custa menos que fazer flayers e ir distribuir.
½ página também é mais barato que fazer folhetos a 4 cores e fazer a distribuição. 
Por fim veja que o espaço e o custo de uma página a cores, nesta revista, com tudo o que pode 
escrever ou mostrar do seu negócio, lhe custa menos que o selo de uma carta, e chega a alguns  
milhares de pessoas que têm acesso físico à revista, sem contar com as que a vêem na Internet 
em www.amelhoropcao.com. 

Feitos estes exercícios e encontrados os valores de cada espaço por cópia, o que é que está à 

espera para aproveitar a oportunidade de fazer comunicação em ”A Melhor Opção / La 
Mejor Opción” no próximo mês. 968 639 468 • inalves@mail.telepac.pt

É claro que esta página de exercícios especiais não ficaria completa se não 
lhe perguntasse qual é o preço unitário por contacto de uma página (par) 
nesta revista, sabendo que a página custa 700 €.



     Para expandir o seu negócio,     Para expandir o seu negócio,
ou atravessa o rio,...ou atravessa o mar!ou atravessa o rio,...ou atravessa o mar!
Conte connosco para levar a sua mensagem

para a outra margem!

Conte connosco para levar a sua mensagem

para a outra margem!

Esta edição foi oferecida por:
Lepe; Eugenio Muebles / Miguel Gema  / RSA / Tavira; T Movel / Restaurante Guerreiro´s / Cash Unicofa / 
Botinas Lda / HPZ RICOH / Rádio Horizonte / Olhão; CMO / Apartamentos Aldeia de Marim / Vilas Cubo 
Imobiliária/ Ibéricafrio / Óptica Nascente / Servipneus / António Carvalho, Allianz/  Carla Farroba Bordados / 
Ediolhão imobiliária / Mobilar Móveis / RTVA Atlântico/ Restaurante “ O Monte”. Faro; Nippon / Cozinhas 
Chefe, Multicozinhas/ Azulejos Del vado / Unicofa Cash / Janus Móveis / RCS / Servipneus. Loulé; Tecnimola / 
Cozinhas Chefe Atlântico / Loulédoce / Servipneus / Jafers Supermercados / Tip Delta / Móveis 3 Jotas / Rest. 
Cheers. Lagoa, Azulejos Del Vado. Silves; Rádio Algarve fm / Unicofa Cash Algoz / Portimão Servipneus.
E a sua empresa também podia estar aqui!

www.amelhoropcao.com. Contacte-nos por 289 72 10 50 • 968 639 468• www.inalves.com


