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Setembro

E estamos já na ponta final do Verão, para entrar no Outono e assim 

se completar o ciclo de mais uns meses que nos levam ao fim do 

ano e ao Inverno. No mês de Setembro, os hoteleiros, a 

restauração, as grandes superfícies e os poucos comerciantes, 

espécie em vias de extinção mas que ainda resistem, fazem o 

balanço do que ganharam este Verão com o turismo, a única 

indústria da região, que é de facto a árvore das patacas para alguns 

e, para outros, que são a grande maioria, não passam de 

alfarrobeiras que dão alguns frutos e muita sombra aos indígenas 

da região, grupo autóctone no qual eu me incluo.

O balanço que se vai fazer deste Verão será com certeza muito 

bom, porque foi boa a taxa de ocupação hoteleira. A instabilidade 

do tempo que tivemos no Algarve, mesmo a chuvada de Agosto, 

não foi nada comparada com os ciclones, tufões ou tempestades 

tropicais que atingiram outros destinos turísticos. Aqui não há 

atentados, bombas, nem raptos. Aqui pode fazer-se turismo em paz 

e com tranquilidade, e todos vivem felizes e contentes, os turistas, 

os investidores na região, e os que trabalham no turismo, para o 

turismo, e do turismo, que são quase todos os naturais da terra.

Infelizmente no fim do Verão depois de feito o balanço verificamos 

que os turistas desaparecem, a riqueza que se gerou na região, nas 

grandes superfícies comerciais multinacionais e hotelaria, 

desapareceu também porque os lucros “se vão como nuvem 

passageira” para a área da sede das empresas ou para offshores e 

pouco ou nada se vê aplicado na região. E assim, os que sempre 

viveram e trabalham no Algarve, vão achar que este Verão, foi com 

certeza um ano muito bom para alguns e para o Estado, para outros, 

a grande maioria no qual se incluem as pequenas e médias 

empresas, e os empregados, foi mais um Verão em que os 

empresários conseguiram trabalhar e sobreviver para pagar a 

fornecedores, empregados, contribuições sociais, IVAS, impostos, 

multas, contra ordenações e coimas e mesmo assim poderem dar 

graças a Deus por estarem vivos. Também os empregados por 

conta de outrem se podem dar por felizes porque, apesar de serem 

dos mais mal pagos da Europa, e dos que produzem menos 

conforme dizem as estatísticas, ainda conseguem ir ganhando e 

recebendo salários para pagar a escola dos filhos, a prestação da 

casa, e do carro, sem entrar em incumprimento como muitos 

milhares de trabalhadores americanos que, por não puderem pagar 

as prestações das suas casas, puseram a Banca e as Bolsas de todo o 

mundo em sobressalto no mês de Agosto. 

Vamos pois continuar a trabalhar com fé, a crença e o optimismo de 

que, por bom senso de quem nos governa, por algum milagre 

divino ou uma revolução de mentalidades, as coisas vão melhorar 

alguma coisa até final do ano, para que 2008 seja de facto, o ano da 

tão desejada recuperação da economia do Algarve, para que a 

região e os algarvios beneficiem e tenham melhores condições de 

vida, quer nos seus ganhos para poderem fazer poupanças, quer na 

saúde, na educação e até na preservação e melhoria do nosso meio 

ambiente, que é afinal a matéria prima da nossa principal e única 

indústria que é o turismo. 

Senhor Director. Estive recentemente no Algarve de férias e vi a vossa 

revista num cabeleireiro, enquanto esperava para ser atendida: Achei a 

revista interessante e útil porque para além da agenda dos eventos 

culturais, também tinha uma planta da cidade de Faro que bastante jeito 

me deu e devo dizer que gostei das dicas da Isilda e das páginas de 

Fotografia. É pena a revista ter poucas páginas, muita publicidade e 

poucos conteúdos.

Fátima Rodrigues, Almada

Cara Leitora. Começámos a editar a revista em Outubro de 2006 e ainda 

nem fizemos um ano de existência. Estamos como os bébés, a tentar deixar 

de gatinhar para começar a aventura dos primeiros passos que nos podem 

levar longe. Reparou que a revista é editada no Algarve, é impressa na 

região, é feita por gente da terra e é de distribuição gratuita. A revista que 

lhe chegou ás mãos e teve utilidade para si foi-lhe oferecida pelas 

empresas que publicitaram nessa edição. É com a publicidade dessas e de 

outras empresas que entretanto nos vão apoiando, que contamos ir 

aumentando o número de páginas e melhorar os conteúdos de cada edição, 

para que a nossa Cara Leitora e outros leitores, que entretanto vão tendo 

contacto com a revista, beneficiem de mais informação, entretenimento, e 

até dos descontos que alguns anunciantes oferecem, numa revista que 

continuará a ser de distribuição gratuita.

Sr. Editor. Vi as três últimas edições da vossa revista e verifico que a 

agenda dos eventos culturais está limitada a três ou quatro concelhos. 

Porque não publicam a agenda dos eventos culturais dos outros 

concelhos?

Manuel R Domingos. Portimão

Caro M Domingos. É nosso desejo publicar a agenda cultural de todos os 

municípios do Algarve, acontece que tal não nos é possível porque para se 

editar uma revista que é de distribuição gratuita, é preciso ter o suporte 

financeiro da publicidade. As páginas de agenda cultural que vamos 

publicando tiveram o apoio da publicidade de empresas desses 

municípios. Não temos publicado informação do município de Portimão 

porque não temos procurado empresas nesse concelho que patrocinem a 

página de agenda. Também é verdade que mandámos uma proposta para a 

CMP, e apesar do insignificante custo de ¼ de página, não consideraram o 

momento oportuno para apoiar a página do seu município na revista e 

assim vamos esperar por alguns apoios de empresas da sua “terra” para 

começar a publicar em cada mês a página com a vossa agenda cultural.

Sr Director. 

Há meses que passam aqui na minha loja e deixam a revista, outras vezes 

não passam cá. Diga-me o que devo fazer, ou eventualmente pagar, para a 

receber a revista todos os meses?  Maria do Carmo Ferreira, Loulé.

MC Ferreira. A distribuição da Revista é gratuita e aleatória. As 

promotoras que distribuem a revista todos os meses nem sempre são as 

mesmas, que já têm por hábito passar nas mesmas casas comerciais para 

deixar a revista do mês. A outra razão tem a ver com o facto de mudarmos a 

zonas de distribuição de tempos a tempos. Se quiser receber a revista todos 

os meses (gratuitamente) mande-nos um e-mail dizendo do seu interesse e 

sempre que as promotoras forem para a sua zona, pode estar certa que 

receberá no seu estabelecimento um exemplar do mês. 

Carta dos
       Leitores
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I n t e r n a t i o n a l

CADENA

Visite-nos!

Muebles • Decoración • Cortinas • Electrodomésticos • Cocinas 

Móveis • Decoração • Cortinados • Electrodomésticos • Cozinhas

Fabricamos  Vestidores e/y Armários Encastrados/Empotrados 

Encebollado de pescado Ingredientes: Tomate, pimiento verde, pimiento rojo, ajo, cebolla en cantidad, patatas, 
acedías, aceite y sal. Preparación: Hacer un refrito después de haber troceado los tomates, los pimientos, el ajo y las 
cebollas. Una vez terminado se le añade el agua, las patatas, las acedías y la sal y se deja cocer. 

Cebolada de peixe  Ingredientes: Tomate, pimento verde, pimento vermelho, alho, muita cebola, batatas, acedias, 
aceite y sal. Preparação: Fazer um refogado com os tomates, pimentos, alho e as cebolas. Assim que estiver pronto 
juntar a agua, as batatas, as acedias e sal, deixar cozer.

Cocina
de Lepe

Restaurante Con el patrocinio de Muebles Eugenio, publicamos esta lista de palabras para cuando 
va a un Restaurante  y conozca los nombres de los ingredientes que componen el menú.

Salada
Ensalada

Torrada
Pan tostado

Cerveja
Cerveza

Frango
Pollo

Ovo
Huevo

Presunto
Jamón

Carneiro
Cordero

bebida alcohólica
Licores

Sobremesa
Postre

Leite
Leche

Massa
Pastas

Batata
Papas, patata

Aves 
Aves de corral

salsicha, lingüiça
salchicha

bife
bistec

vitela
carne de ternera

Evento de Lepe
19 a 21 XIX Edição AGROCOSTA, Feira Comercial Agrícola

19 al 21 XIX Edición AGROCOSTA, Feria Comercial Agrícola



E por este mês é tudo...entretanto pode ouvir estes e outros conselhos na RCS  em 101.6 FM no Sem Fronteiras de 2ª a 6ª 

das 10h às 13h ou em www.radio.com.pt. Até Outubro           /   Isilda Nunes

• A eletricidade e a água juntas são um autêntico perigo para o lar, 

nunca mexa num aparelho eléctrico com as mãos húmidas. Se 

costuma ouvir rádio enquanto está no duche e o aparelho está 

ligado à corrente, assegure-se de que está o mais distante 

possível da banheira ou do lavatório...é que todo o cuidado é 

pouco.

• Uma goteira que aparece durante a noite ou o parqué levantado, 

pode ser só uma avaria comum, mas também pode ser o aviso de 

algo mais importante. Deve chamar um especialista o quanto 

antes e poderá desta forma impedir um acidente doméstico.

• Ao fazer bricolage evite tanto quanto possível utilizar facas de 

cozinha ou serras eléctricas....e quanto aos produtos de limpeza 

não os coloque em recipientes que possam induzir em erro, como 

por exemplo pôr lixívia numa garrafa de refrigerante.

• Na cozinha tenha sempre o máximo de cuidado com o 

manuseamento dos utensílios de modo a evitar queimaduras...as 

pegas das frigideiras ou caçarolas devem estar sempre viradas 

para dentro do fogão. Nunca coloque panelas grandes nos bicos 

da frente nem os ponha no chão para arrefecer. Para verificar se 

um assado está no ponto, puxe a travessa com umas luvas e não a 

grade do forno, pois corre o risco desta se virar.

• Os protectores de tomadas são um óptima medida de segurança 

e não só apenas quando tem crianças em casa. Deve ainda 

lembrar-se de que as tomadas não estão mais seguras por estarem 

escondidas atrás dos móveis é que por vezes, se os movermos um 

pouco, podemos inadvertidamente arrancá-las da parede.

• As varandas com grades podem ser perigosas...evite qualquer 

problema resguardando-as com rede,aglomerado ou vidro duplo.

• Não são só os medicamentos que podem ser perigosos para os 

mais pequenos...guarde bem os vernizes para as unhas, 

desodorizantes, a acetona, perfumes, lacas e os produtos de 

maquilhagem que não sejam completamente sólidos.

• Por fim lembre-se que a segurança no lar é sempre importante, 

mas se houver crianças ou bébés é primordial... O armário dos 

medicamentos deve ser colocado fora do seu alcance. Quando o 

seu bébé começar a dar os primeiros passos pela casa, coloque 

protectores de plástico nas esquinas dos móveis baixos. As 

trancas que impedem que abram as janelas também são uma boa 

medida de segurança, assim como os alarmes de porta que 

emitem um pequeno sinal se a criança sair. Se a casa tiver escadas 

é fundamental colocar duas cancelas para que não possam subir 

nem descer.

• La electricidad con la agua son un autentico peligro para el 

hogar, nunca toque en un electrodoméstico con las manos 

húmidas. Si oye radio mientras que está en la ducha y el objeto 

está ligado a la corriente, asegúrese de que está lo mas distante 

posible de la bañera o del lavamanos, todo cuidado es poco.

• Una gotera que aparece durante la noche o el parqué levantado, 

puede ser solo una avería común, pero también el aviso de algo 

mas importante. Debe llamar un especialista lo cuanto antes y 

podrá de esta forma impedir un accidente doméstico.

• Haciendo bricolaje evite tanto cuanto posible utilizar cuchillos 

de cocina o sierras eléctricas....y cuanto a los productos de 

limpieza no los coloque en recipientes que puedan inducir en 

error, como por ejemplo poner lejivia en una botella de refresco.

• En la cocina tenga siempre el máximo cuidado con los 

utensilios de modo de evitar quemaduras...las pegas de las 

sartenes o ollas deben estar siempre viradas para dentro del 

fogón. Nunca coloque ollas grandes en las hornillas frontales ni 

coloque en el suelo para enfriar. Para verificar si un asado está 

listo, coja la asadera con unos guantes y no la grade del horno, 

pues corre el risco de esta virarse.

• Los protectores de los enchufes son una buena medida de 

seguridad e no solo cuando tiene niños en casa. Debe todavía 

acordarse que los enchufes no están mas seguros por estar 

escondidos atrás de los muebles es que a veces los movemos un 

poco, y inadvertidamente arrancarlos de la pared.

• Las barandas con grades pueden ser peligrosas...evite cualquier 

problema protegiéndolas con red, aglomerado o vidrio doble.

• No son solo las medicinas que pueden ser peligrosas para los 

mas pequeños...guarde bien las pinturas de uñas, desodorizantes, 

la acetona, perfumes, lacas y los productos de maquillaje que no 

sean completamente sólidos.

• Por fin acuérdese que la seguridad en el hogar es siempre 

importante, pero si hay niños o bebés es primordial... El armario 

de las medicinas tiene que ser colocado fuera del alcance. • 

Cuando su bebé comience a dar los primeros pasos por la casa, 

coloque protectores de plástico en las esquinas de los muebles 

bajos. Las trancas que impiden que abran las ventanas también 

son una buena medida de seguridad, así como los alarmes de 

puerta que emite una pequeña señal si el niño se cae. Si la casa 

tiene escaleras es fundamental colocar dos cancelas para que no 

puedan subir ni bajar.

Olá..espero que as férias tenham decorrido muito bem e que agora já esteja 
preparado para mais um ano de trabalho...este mês vamos dar-lhe algumas dicas 

para prevenir algumas situações perigosas que possam acontecer em casa...

Setembro  



Tavira 5

A partir de 22 Exposição Fotografia “Tuberaria Major”. Apoio 

do Parque Natural da Ria Formosa Palácio da Galeria.

Até 2 Feiras: do Livro, dos Ofícios, do Disco e de Velharias e 

Antiguidades.Rua do Cais. Sexta e sábado das 19h00 às 01h00

Até 8 Exposição "Transfert" Colecção do CAMJAP da 

F.C.Gulbenkian. Palácio da Galeria. 10h00 às 18h30

Até 8 Exposição "O Arquitecto Paisagista: Conceito e Obra". 

Palácio da Galeria 10h00 às 18h30

Até 8 Exposição Pintura “Negativo” Ana Vieira. Casa das Artes 

de Tavira. 21h30 às 00h30

Até 8 Exposição Fotografia "Friday Night Saturday Morning" São 

Trindade. Casa das Artes de Tavira. 21h30 às 00h30

Até 21 Feira do Disco. Rua do Cais. 19:00 às 24:00

Até 28 Fest.l de Simultâneas «Xadrez ao Fim do Dia». No progr. 

cultural «Verão em Tavira 2007». Jardim da Alagoa. Noites.

Até 30 Conc. Fotog. “Ambiente(s) e Metamorfoses”. Todo o dia.

1 Feira de Artesanato, Baile. Largo da República, Luz. Todo o dia.

1 “Ambiente(s) e Metamarfoses” Concurso de Fotografia. 

1 III Torneio Internacional de Futsal. Pavilhão Desportivo 

Municipal da Luz de Tavira. 

1 Alunos Apolo/Orquestra Ligeira “Seis de Portugal”. Praça da 

República. 21h30

1 «Negativo» Ana Vieira, Pint./Instalação. Cs. Artes Tavira. 21h30 

1 «Friday Night Saturday Morning» São Trindade  Fotografia. 

Casa das Artes de Tavira. 21h30 

1 e 2 IX Troféu de Pesca Grossa.Quatro Águas/Ilha Tavira.  07h00

1 a 16 Festival de Petiscos. Estabelecimentos comerciais 

participantes. Todo o dia.

4 Zigaia, Danças/Mús. Europeias).Pç da República. 22h30

5 e 6 Carne p'ra Cargueiro. AL MaSRAH. Conv. Carmo. 22h00

5, 12 e 19 Mini-Feira/Mostra de Artesanato. J. Palmeiras. 19h00

7 a 9 META - Mostra Empresarial de Tavira. C. da Cidade. 22h00

8 Anonima Nuovolari. Praça da República. 22h30

8 e 9 Torneio Futsal de Veteranos. Polidesportivo Bela Fria. 14h00

8 e 9 I Torneio Internacional de Andebol Seniores Masculinos do 

Algarve. Pavilhões Municipais da Luz e de Tavira.

8 e 9 Festa da Sra. Da Saúde. Dia 9, procissão, 19h00

9 V Passeio Cicloturismo “Nas Terras de Santa Maria

11 “Vá de Viro”. Praça da República . 22h00

12 e 13 “Bicharada à Solta”. Serviço Educativo do Palácio da 

Galeria. 10h00-11h30

13 Noites Árabes em Tavira. “Esemble Moçarabe”, com um 

espectáculo musical e Dança do Ventre. Pousada de Tavira  

Convento da Graça.  20h00

14 Concerto Rock  Canhões de Guerra. Sto. Estevão

14, 15 e 16 Feira Franca Anual. Santo Estêvão. 

14 a 17 Out. Exposição de pintura do grupo “Cavalo Verde”. 

Grupo Cavalo Verde. Mercado da Ribeira

15 José Malhoa.  Sto. Estevão

15 “As Quatro Estações"/"The Four Seasons", Orquestra do 

Algarve. Igreja do Carmo. 21h30

15 “Maileburdia”. Praça da República. 22h30

22 Dia Europeu sem carros.Marcha Passeio 21:30. Exp. S/os

 benefícios da activ. física  21:30. Praça da República

30 Campeonato do Algarve de Petanca. Núcleo Desportivo do 

Livramento. Estação da CP. 9h00

30 Dia Mundial do Coração. Marcha Passeio. Exposição e medição 

do índice de actividade física. Praça da República. 09:30

Exposição Permanente - Exposição “Espírito e Poder” Tavira nos 

tempos da Modernidade, dedicada ao período moderno da história 

da cidade. Palácio da Galeria em Tavira. Todo o dia.

Feiras: 

1º Domingo: Feira, Cabeça Gorda

4º Domingo: Feira, Santa Catarina

2º Sábado: Feira, Alcaria do Cume

3º Sábado: Feira, Tavira

Eventos no
Município de Tavira

Rua António Pinheiro Lote 40 • 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!

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

Veja a

romoção
P

do mês !!

Veja a

romoção
P

do mês !!

Visite a nova Exposição! 281 370 899Visite a nova Exposição! 281 370 899



1 Quim Ferreira. Praça Adagir. 22h00

8 Danças de Salão. Praça Agadir. 22h00

11 “Lady Chatterley” de Pascale Ferran. Cine Clube de 

Olhão. Cinalgarve. 21h30

15 Quim Ferreira. Praça Adagir. 22h00

18 “A Prova de Morte” (Grindhouse - DeathProof) de 

Quentin Tarantino. Cine Clube de Olhão. Cinalgarve. 21h30

25 “Querida Wendy” (Dear Wendy) de Thomas Vinterberg. 

Cine Clube de Olhão. Cinalgarve. 21h30

25 a 30 Feira de S. Miguel. Estrada de Pechão

Ocorrências Periódicas

1ª Quinta-Feira do Mês - Mercado da Fuseta. Fuseta - junto 

ao Parque de Campismo

4º e 5º Domingo do Mês - Mercado de Velharias de Olhão. 

Mercado de Quelfes

1º Domingo do Mês - Mercado de Moncarapacho. Junto à 

Rua das Olarias.

Todas as 5ªas Feiras Visitas Guiadas pela Ecoteca de Olhão. 

Quinta de Marim

6

 

Almoços e Jantares. Cozinha Tradicional  Casamentos, baptizados e grupos

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

1 Quim Ferreira. Plaza Adagir. 22h00

8 Danzas de Salón. Plaza Agadir. 22h00

11 “Lady Chatterley” de Pascale Ferran. Cine Club de Olhão. 

Cinalgarve. 21h30

15 Quim Ferreira. Plaza Adagir. 22h00

18 “La Prueba de Muerte” (Grindhouse - DeathProof) de 

Quentin Tarantino. Cine Club de Olhão. Cinalgarve. 21h30

25 “Querida Wendy” (Dear Wendy) de Thomas Vinterberg. 

Cine Club de Olhão. Cinalgarve. 21h30

25 al 30 Feria de S. Miguel. Carretera de Pechão

Ocurrencias Periódicas

1er. Jueves del Mes - Mercado de Fuseta. Fuseta  Al lado del 

Parque de Campismo

4º y 5º Domingo do Mes - Mercado de las Viejarias de 

Olhão. Mercado de Quelfes

1º Domingo del Mes - Mercado de Moncarapacho. Al lado 

de la Calle de las Olarias.

Todos los Jueves Visitas Guiadas por la Ecoteca de Olhão. 

Quinta de Marim

Setembro  

!



Olhão

Seguros
em todos os ramos
Tlm. 917 248 606

António Carvalho
Consultor Exclusivo

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

Vale desconto especial nas armações e, nas lentes

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

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

Bem-Vindo • BienvenidoBem-Vindo • Bienvenido

E.N. 125 - nº 113 B • Apartado 120 • 8700-910 OLHÃO 
Tel./Fax 289 715 330 • Tlm 964 010 536 • E-mail: benjamim-cassio@clix.pt

Benjamim dos Santos Cássio

Vale 15% desconto
                                só com a apresentação deste anúncio!...

, , •

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

C A R L AC A R L A
F A R R O B AF A R R O B A

BORDADOSBORDADOS
Criação e Fabricação de Fardas

Creación y Fabricación de Uniformes

Rua António Malafaia Teles, 10 B • OLHÃO
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Abstratos Urbanismo Infantil Temas

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

Nunca é demais falar ou escrever um pouco sobre as empresas 

que nos apoiam para que as conheça melhor e, se lembre delas 

quando, como consumidor, precisar de comprar produtos que 

comercializam ou encomendar serviços que prestam. Num caso 

e outro repare sempre nos anúncios que publicamos em cada 

edição porque alguns desses anúncios oferecem-lhe descontos 

pontuais para seu benefício nesta edição da revista, e ao mesmo 

tempo os anunciantes podem assim verificar o retorno da 

publicidade que fazem connosco.  Caro leitor recomendamos 

que aproveite sempre os descontos que os anúncios lhe dão, e se 

no momento não lhe tiverem interesse para si, passe o anúncio 

ou a informação a um amigo ou amiga  que eventualmente 

esteja pensando em comprar produtos, ou adquirir serviços, 

que se publicitam nesta edição. Presta-lhes assim um favor, 

ajuda a economia da nossa terra e ajuda também a divulgar 

mais a nossa revista.

O Cantinho do Carlos em Brancanes, Olhão, é um restaurante 

que vale a pena conhecer. Vá até lá um dia destes para ver que é 

amplo, acolhedor e simpático. Tem cerca de 300/350 lugares em 

duas salas contíguas. Tem uma boa cozinha e o atendimento é 

profissional, muito eficiente e simpático. O Cantinho do Carlos 

especializou-se nos serviços de Casamentos, Baptizados, 

Grupos e festas temáticas. Está aberto todos os dias com 

excepção do dia de descanso que pode ser à terça ou quarta feira. 

Visite o Restaurante “O Cantinho do Carlos” e delicie-se com a 

vitela na pedra ou a cataplana de peixe e marisco. (Veja mapa na 

revista).  

A Boutique Karma, agora na rua Ant.º Malafaia, para além de 

comercializar pronto a vestir com destaque para a marca 

Ferrache, também tem no espaço contíguo à loja um Atelier de 

Costura para criação e produção de fardamentos, uniformes 

escolares e de trabalho. No mesmo Atelier funciona também 

Linha Refinada Bordados de Carla Farroba. Se precisar de 

vestuário para empregados, fardas, peças soltas com ou sem 

bordados visite a Carla Farroba (veja planta de Olhão)

Mariscos Flóris, na Av. 5 de Outubro perto da PSP, é o 

armazém/loja que damos preferência para comprar marisco 

cozido. No Flóris o marisco é cozido como antigamente, o 

camarão tem sempre uma boa textura e aquele gostinho 

especial, assim como as sapateiras. Depois se quiser fazer uma 

mariscada tem sempre uma grande variedade de marisco vivo 

desde as lagostas e lavagantes no aquário bem como os bivalves 

vivos com os respectivos certificados de depuração. 

Acrescenta-se que a par da qualidade do marisco o pessoal é 

sempre simpático e até falam a uso de Olhão. Quando for aos 

Mariscos Flóris não se esqueça de levar esta revista ou o recorte 

do anúncio para beneficiar de 5%. Outra novidade interessante é 

que ao lado da loja Flóris vai abrir em breve a “Marisqueira 

Capital do Marisco” fique atento à abertura para não perder a 

festa.

Quadros e Ideias, Atelier e Galeria, na EN 125 em Olhão, 

merece nesta edição um destaque especial por ter sido 

seleccionada entre muitas outras Galerias, para estar presente 

num workshop e dar formação na Exposição na Ilha de Porto 

Santo, na Madeira, o que muito prestigia esta Galeria e o 

Algarve, pela pintura e a arte que aqui se Faz.

Entretanto a Galeria, Quadros e Ideias, continua este mês com a 

sua campanha de promoção da pintura que tem em exposição. 

Este mês os quadros expostos tem um significativo desconto por 

isso lhe recomendamos que faça uma visita à Galeria (Veja 

Planta) e aprecie as obras expostas e aproveite o desconto que a 

Galeria lhe oferece.. 

Setembro  

Conheça as empresas de Olhão que nos patrocinam.

Quadros e Ideias
Atelier - Galeria

E. N. 125,   n º 160, Loja 3  -  8700-221 OLHÃO - Tlm: 962 557 697

We paint your dreamWe paint your dream

Nous peignons votre rêveNous peignons votre rêve

Pintamos o seu sonhoPintamos o seu sonho
Wir malen sein traumWir malen sein traum
Pintamos tu sueñoPintamos tu sueño
Este mês tem desconto

especial de 30% em pinturas
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Ibéricafrio, na EN 125, lembramos aos empresários da 

restauração, hotelaria e distribuição alimentar, que esta empresa 

está no Algarve há mais de 25 anos comercializando 

equipamentos e dando assistência às máquinas, mobiliário de 

frio e comercial que instala nos estabelecimentos das áreas 

comerciais mencionadas. A Ibéricafrio é uma empresa de 

prestígio e de referência na região, na sua área de actividade 

comercial e industrial há mais de 25 anos, e por ser uma empresa 

familiar pode garantir aos seus muitos clientes por todo o 

Algarve, que vai estar no mercado mais 25 para os servir e dar 

assistência aos equipamentos que comercializa e instala. Senhor 

empresário quando tiver que fazer aquisições de equipamentos, 

lembre-se de consultar a Ibéricafrio, só tem a ganhar com isso. 

Além do mais a Ibéricafrio é uma empresa da região.

Restaurante “O Monte” na EN 125 junto à rotunda de acesso à 

Via do Infante,é um restaurante onde pode ir almoçar ou jantar 

com a família podendo ficar no alpendre ou numa das 

acolhedoras salas desta que é uma típica casa algarvia adaptada, 

no exterior e interior, a sua decoração ao espírito do Faroeste 

Americano.“O Monte” tem uma ementa muito variada de carnes, 

peixe, e pratos típicos. Na vitrine pode sempre escolher o peixe 

para confeccionar como deseja. Mas se tiver pressa “O Monte” 

tem sempre um ou dois pratos do dia prontos ou semi prontos 

para escolher e pode fazer uma refeição completa por 7 €.
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 Tel.  289 702 505 / 289 706 186   Fax.  289 703 627 EN 125  OLHÃO www.mobilar.pt • algarvemobilar@sapo.pt

Este mês aproveite os descontos especiais!

Aproveite!
30% 40% 50% 60%

10 20% %

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

Vende-se com arrendatário ou não (livre)

Há mais de 20 anos  ao seu serviço!
Comércio de
Automóveis
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A Electro Santos, do amigo Benjamim Santos Cassio, na EN 

125 ( veja planta de Olhão) merece a sua visita sempre que 

precise de comprar electrodomésticos, audio, vídeo ou outros 

equipamentos para a sua casa, estabelecimento ou escritório. Na 

Electro Santos encontra o que precisa, terá certamente bom 

preço e tem assistência garantida. Mas como a Electro Santos 

também apoiou esta edição, nós pedimos e o amigo Santos deu, 

você tem um desconto de 15% com a apresentação desta revista, 

com o recorte do anúncio e até pode ir ao site 

www.amelhoropcao.com e imprimir o anúncio que também é 

válido para ter este desconto de 15% nas suas compras. Como se 

compreende este desconto pode não ser válido para artigos que 

estejam em promoção. Mesmo que de momento não precise de 

electrodomésticos passe na Electro Santos, quem sabe você não 

aproveita este desconto, para substituir algum electrodoméstico 

que já está na idade da reforma.

Allianz Seguros  de António Carvalho, mediador de seguros e 

consultor financeiro. Rua Marquês de Pombal (veja planta). A 

Allianz está na baixa da cidade de Olhão, num edifício 

reconstruído conforme a traça original. Para tratar dos seus 

seguros na Allianz e outros serviços de administração e 

consultadoria financeira, contacte Ant.º Carvalho. 

Aldeia de Marim, Aluguer de Apartamentos para Férias. Este 

aldeamento situado em Marim a 500m da EN 125 e a pouco 

mais de 1Km da praia dos Cavacos, tem apartamentos de férias 

para alugar durante todo o ano. O complexo tem piscina e bar de 

apoio. É um óptimo lugar para repousar longe de tudo e ao 

mesmo tempo perto de Olhão que está apenas a 5 minutos de 

carro.

Óptica Nascente ou Óptica Vasquez , duas lojas de óptica para 

que os seus olhos vejam sempre bem. Veja na planta que 

acompanha a revista onde se situam e passe por lá um dia destes 

para ver como estão os seus óculos ou os seus olhos. Não 

esqueça que também a Óptica Nascente lhe oferece um 

desconto especial nas armações e nas lentes.

Drogaria Raminhos. É provavelmente a mais completa 

Drogaria de Olhão, a loja 1 está na rua do Comércio (veja planta) 

e a loja 2 está na EN 125, n.º 193 e no n.º 195  tem a secção de 

tintas com particular destaque para as marcas Barbot e 

Robbialac. A drogaria Raminhos orgulha-se de ter (quase) tudo 

o que os seus clientes de todas as áreas profissionais  

necessitam, e tem com certeza tudo o que quaisquer Donas de 

casa possam precisar para os esposos fazerem aqueles pequenos 

arranjos e reparações em casa.

Ediolhão. Para compra ou venda de propriedades visite a 

Ediolhão, na Av. 5 de Outubro próximo da PSP, ou consulte o 

site www.ediolhao.com sempre  actualizado. Para construir a 

sua casa de raiz e transformar o seu sonho em realidade de 

concreto consulte a Liol no mesmo endereço, veja planta.

Camiauto. Há mais de 20 anos no comércio de automóveis 

novos e usados. Em fase de mudança de negócio, tem para 

venda ou  aluguer, com ou sem arrendatários loja bem situada na 

EN 125, com 200, 400 ou 600 m2. (ver planta).

Mobilar, Móveis. Desde há mais de 39 anos é a maior loja de 

mobiliário sediada em Olhão e genuinamente algarvia. Na 

Mobilar tem todo o tipo de mobiliário de estilo clássico e 

moderno para mobilar toda a casa ou parte, e também tem 

móveis soltos. Tem secção de colchões Molaflex e bases a 

preços excepcionais. Tem uma secção só com mobiliário de 

cozinha, louças utensílios e acessórios. Tem artigos e quadros 

para decoração. E tem mais uma coisa que é muito importante 

para quem precisa e quer comprar bem, para além do crédito que 

pode ter, a Mobilar este mês oferece-lhe descontos de 10 até 

60% em muito do mobiliário e artigos em exposição      

Melhores Plantas

Caro leitor, agora já não precisa de lupa para ver as 

plantas da cidade de Faro, Olhão, Loulé e Quarteira 

que publicamos nesta edição. 

Porque a nossa revista se mantém e cresce com o 

apoio dos nossos anunciantes e a receptividade e 

simpatia do público que tem acesso à revista física, 

vamos fazendo algumas modificações para melhorar 

cada edição afim de melhor servir  anunciantes e 

leitores.

Nesta edição, e como experiência decidimos publicar 

em tamanho próximo do A4, as plantas de Faro e 

Olhão, ficando Loulé e Quarteira numa página. Deste 

modo as plantas são mais abrangentes incluindo mais 

espaço e também se aumentou o tamanho da letra 

para que os nomes das ruas tivessem melhor leitura.

Estas plantas vão permitir-nos assinalar melhor  a 

localização das firmas e estabelecimentos comerciais 

que apoiam a nossa revista em cada edição. Julgamos 

que esta opção de incluirmos menos plantas de 

localidade do Algarve para ampliar outras plantas nos 

parece uma boa opção   
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Com o apoio dos Estúdios e Fotografia Côrte Real • Av. da República • OLHÃO

Autor: Carlos Neto

Autor: Inácio Alves
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Eventos  no Município de Faro
Até 1 Exposição de Desenho «kjdfjkndf (gestu)» de Diogo 

Pimentão. Artadentro - Galeria de Arte Contemporânea. 

Encerra aos domingos e feriados

Até 2 XI Feira do Cavalo. Estoi

Até 5 às quartas-feiras, Ciclo Espírito Jovem, Cineclube de 

Faro. Esplanada dos Artistas.  22h00.

Até 7 Festas no espaço Muralhas. Vila-Adentro

Até 30 Exposição "Livre Circulação / Serralves no Algarbe. 

Antiga Fábrica da Cerveja. 

Até 30 Exposição de Fotografia "Procurar Portugal 

1994|2006". Cândida Höffer, Hannah Collins e Rineke 

Dijkstra.  Galeria Municipal Trem 

Até 30 mostra «Arquitectos Europeus em Trânsito». Iniciativa 

da Fundação de Serralves, Fábrica da Cerveja. 

1 Espectáculo Dança “Relações”, Quórum Ballet. Teatro das 

Figuras. 22h00

1 Loud Summer Festival. Parque das Cidades. Estádio 

Algarbe.

5 Teatro da Estrda “O Specttacolo Morto de Sono e Fome, 

Pleno D'Amor” de Fabricio Paladin. Teatro Lethes. 22h00

7 Fado, Ana Moura. Comemorações do Dia da Cidade de 

Faro. Teatro das Figuras. 22h00

12 Given Soul  Hugo Alves Quartet. Teatro Lethes. 22h00

15 Estreia Absoluta “Hamlet Light” de Vvoitek Ziemilski. 

Teatro das Figuras. 22h00~

19 a 22 Grande Exposição ““Energias Renováveis  Fornos 

solares  Mobilidade Sustentável 2007” e “Algarve Green 

Vehicle Challenge 2007”. Comemorações da Semana 

Europeia da Mobilidade . Largo da Pontinha. 11h00 às 

23h00h

21 Agrupamento de Música de Câmara/Chamber Music. 

Orquestra do Algarbe. Ruinas de Milreu. 19h00

23 Dança, “Terpsícore”. Compañía de dança do Algarve. 

Teatro das Figuras. 21h30

Hasta 1 Exposición de Dibujo «kjdfjkndf (gestu)» de Diogo 

Pimentão. Artadentro - Galería de Arte Contemporánea. 

Cierra a los domingos y feriados

Hasta 2 XI Feria del Caballo. Estoi

Hasta 5 a los Miercoles, Ciclo Espíritu Joven, Cineclub de 

Faro. Explanada de los Artistas.  22h00.

Hasta 7 Fiestas en el espacio Murallas. Villa-Adentro

Hasta 30 Exposición "Libre Circulación / Serralves en el 

Algarbe. Antigua Fábrica de la Cerveza. 

Hasta 30 Exposición de Fotografía "Buscando Portugal 

1994|2006". Cândida Höffer, Hannah Collins y Rineke 

Dijkstra.  Galería Municipal Tren 

Hasta 30 muestra «Arquitectos Europeos en Transito». 

Iniciativa Fundación de Serralves, Fábrica de la Cerveza. 

1 Espectáculo Danza “Relaciones”, Quórum Ballet. Teatro 

de las Figuras. 22h00

1 Loud Summer Festival. Parque de las Ciudades. Estadio 

Algarbe.

5 Teatro Carretera “O Specttacolo Morto de Sono e Fome, 

Pleno D'Amor” Fabricio Paladin. Teatro Lethes. 22h00

7 Fado, Ana Moura. Conmemoraciones del Día de la Ciudad 

de Faro. Teatro de las Figuras. 22h00

12 Given Soul  Hugo Alves Quartet. Teatro Lethes. 22h00

15 Estreno Absoluto “Hamlet Light” de Vvoitek Ziemilski. 

Teatro de las Figuras. 22h00~

19 a 22 Grande Exposición ““Energías Renovables. Hornos 

solares Movilidad Sustentable 2007” y “Algarbe Green 

Vehicle Challenge 2007”. Conmemoraciones de la Semana 

Europea de la Movilidad. Largo de la Pontinha. 11h00 às 

23h00h

21 Agrupamiento de Música de Cámara/Chamber Music. 

Orquestra del Algarbe. Ruinas de Milreu. 19h00

23 Danza, “Terpsícore”. Compañía de danza del Algarbe. 

Teatro de las Figuras. 21h30

Exposições 

Permanentes:

«Caminhos do Algarve 

Romano» Museu 

Municipal. 

«Pintura antiga dos 

séculos XVI a XIX» 

Museu Municipal. 

«O Algarve encantado na 

obra de Carlos Porfírio». 

Museu Municipal.Igreja Sé

5ª Concentração Ciclomotores
Conceição de Faro • veja pág. 14
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• Marquises 
• Cabines de Duche 
• Resguardos de Banheira

Bairro Mendonça 6 A (Estrada da Penha) 8005-114 FARO • Tel/Fax 289 865 867

www.ospalgarve.com

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

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

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

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

Lojas Unicofa

Senhor Comerciante 
defenda o seu negócio
e os seus clientes, 
preferindo produtos     
e conte sempre com os
Cashs da                em 
Faro, Tavira, Algoz 
e Lagos

Faro • Tavira • Algoz • Lagos

Visite-nos 
Novidades em Cerâmicas Italianas
Banheiras e Cabines de Hidromassagem

em
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Se a sua loja é das melhores da sua 

cidade na sua área de actividade?

Então faça-se ver nesta página para que 

mais gente no Algarve  saiba de si, onde 

está e o que faz!
        Contacte-nos! 

inalves@mail.telepac.pt
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       Lua             Preia-Mar/Altura                            Baixa-Mar/Altura  Dia

1 
2 

8
9

15
16

22
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29
30

3 
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6 
7
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S
D

S
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S
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S
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S
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Q
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S
T
Q
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01:10
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-
-

-
-

-
-
-
- 
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

11:24

06:48
07:33

10:45
11:16

05:11
06:11

10:21
11:04

00:34 
01:27 
02:41
04:19 
05:47

08:11
08:45
09:16
09:46
10:16

11:48
00:04
00:44
01:49
03:38

06:58
07:40
08:20
09:00
09:40

18:02
18:48

13:17
14:03

17:03
17:43

-
12:38

16:57
17:41

19:41
20:52
22:26
23:56 
12:20

14:42
15:17
15:48
16:18
16:46

18:16
18:56
19:55
21:27
23:13

14:10
14:52
15:34
16:15

13:26

23:49
12:08

19:24
20:03

23:03
23:32

17:54
18:43

22:43
23:25

13:00 
14:08
15:44
17:25 
18:35

20:37
21:08
21:37
22:06
22:34

-
12:27
13:23
14:58
16:45

19:26
20:06
20:45
21:24
22:03

3.8 m
3.7 m 

3.2 m
3.4 m

3.6 m
3.5 m

3.1 m
3.1 m

4.1 m
4.0 m

3.5 m 
3.2 m 
3.1 m
3.1 m

3.6 m
3.7 m
3.7 m
3.7 m
3.7 m

3.3 m
3.1 m
3.0 m
2.8 m
2.9 m

3.4 m
3.7 m
3.9 m
4.0 m
4.1 m

3.9 m
3.7 m 

3.5 m
3.7 m

3.6 m
3.4 m

3.4 m

4.2 m
3.9 m

3.3 m 
3.1 m 
2.9 m
3.0 m
3.3 m

3.8 m
3.9 m
3.9 m
3.8 m
3.7 m

3.2 m
3.0 m
2.8 m
2.7 m
2.8 m

3.7 m
4.0 m
4.2 m
4.3 m
4.3 m

0.5 m
 

1.3 m
1.1 m

0.9 m
1.1 m

1.7 m
1.4 m

0.4 m
0.6 m

0.9 m 
1.2 m 
1.5 m
1.6 m
1,5 m

0.9 m
0.8 m
0.7 m
0.7 m
0.8 m

1.3 m
1.4 m
1.6 m
1.8 m
1.8 m

1.1 m
0.8 m
0.6 m
0.4 m
0.3 m

0.7 m
0.7 m 

1.0 m
0.8 m

1.0 m
1.1 m

1.4 m
1.1 m

0.5 m
0.8 m

1.0 m 
1.3 m 
1.4 m
1.4 m
1.2 m

0.7 m
0.7 m
0.7 m
0.7 m
0.8 m

1.5 m
1.7 m
1.8 m
1.7 m

0.8 m
0.6 m
0.4 m
0.3 m
0.4 m
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Convidaram-nos para a festa convívio e o almoço do 5º 

Encontro Amigos dos Ciclomotores Antigos que decorreu no dia 

26 de Agosto e nós fomos porque estamos ligados a estes amigos 

desde o primeiro momento em que decidiram juntar-se para 

fundar uma associação que queria, e conseguiu já reunir umas 

largas dezenas de amigos que recuperaram, reconstruíram e 

restauraram os seus velhos ciclomotores, vulgarmente 

chamadas de motorizadas, para assim se juntarem uma ou mais 

vezes por ano para confraternizarem e, ao mesmo tempo, 

recordar tempos de juventude em que usavam as suas 

motorizadas para ir trabalhar, ir a bailes, ir namoriscar ou só, 

para ir a qualquer lado, ao povo ou à vila, que cidades havia 

poucas.

Este foi de facto um grande passeio em ciclomotores que juntou 

num almoço e num grande convívio muita gente amiga que se 

conhece e estima. O 5º Encontro de Amigos Ciclomotores 

Antigos começou às 08,30 para inscrições e exposição dos 

antigos ciclomotores. 10.30 Foi a cerimónia de Boas-vindas. 

10.45 O passeio teve início no Largo da Igreja na Conceição de 

Faro, e com acompanhamento da BT da GNR passaram por 

várias freguesias, EN 125 com paragem no Jardim Manuel 

Bivar e continuação do passeio até ao Restaurante 

5º Encontro 
Associação Clube de Amigos dos Ciclomotores Antigos
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Associação Clube de Amigos dos Ciclomotores Antigos

Bivar e continuação do passeio até ao Restaurante “ Convívio 

dos Cavaleiros” onde foi servido um grande almoço que, 

devemos realçar foi muito bem servido e a comida muito bem 

confeccionada, desde as entradas de camarão, paio, salpicão, 

presunto, a massa de peixe que estava muito boa, a mista de 

carnes grelhadas e as sobremesas de melão, melancia e uvas, 

“tava” tudo bom para que este convívio com mais de centena e 

meia de amigos fosse de facto uma grande festa. Durante o 

almoço e até final houve animação, sorteios e entrega de 

prémios. Estão de parabéns a Direcção da Associação e todos os 

que colaboraram na organização, os que participaram e as 

empresas que apoiaram este convívio que a todos deixou 

satisfeito. 

A Ospalgarve Lda.  Caixilharia de Alumínio, na estrada da 

Penha Bairro Mendonça n.º 9 é uma empresa com créditos já 

firmados na industria na área de construção e montagens de 

estruturas de alumínio. Quando precisar de mandar fazer 

pequenas ou grandes obras,  marquises, resguardos de banheira, 

cabines de duche, consulte a Ospalgarve Lda na Penha, ou 

visite-o em www.ospalgarve.com . não se esqueça que vai da 

nossa parte.

Dórémi, instrumentos musicais. O Chico “Ervilha” também 

publicita connosco não porque precise de ser mais conhecido ou 

vender mais, mas porque quer assim apoiar-nos na edição da 

nossa revista para que tenhamos mais espaço para divulgar e 

promover os muitos músicos do Algarve que compram na 

Dórémi os seus instrumentos. Aos nossos leitores que têm filhos 

e netos em idade de aprenderem, lembramos que a Dóremi tem 

instrumentos para todas as idades.

Unicofa CRL. É desde 1972 a melhor ajuda e apoio para o 

pequeno e médio comércio da região. Com Cashs em Faro, 

(Casa Mãe) e modernos cashs em Tavira, Algoz e também com 

um cash em Lagos a Unicofa continua a apoiar e o comércio 

tradicional da região para que tenham produtos e condições para 

continuarem a trabalhar. E  para que tenham de facto melhores 

condições a Unicofa através do Grupo Unimark comercializa e 

distribui no Algarve uma larga linha de produtos UP (marca 

própria) para que os comerciantes e os consumidores tenham 

uma boa gama de produtos de qualidade e com preços muito 

bons em relação á concorrência das grandes superfícies.

Da Azulejos del Vado, nunca é de mais dizer que esta é uma 

empresa de materiais de construção que tem sabido merecer a 

confiança e a preferência dos profissionais do sector e de quem 

está a construir por administração. A Azulejos del Vado Lda. tem 

a sua sede  em Faro na EN 125 no sítio do Rio Seco, e tem uma 

filial em Lagoa também na EN 125 junto à entrada para a 

Fatacil. Costuma-se dizer que “com a Azulejos del Vado 

constrói melhor e com menos custos no Algarve,” este é um 

facto que pode ser verificado todos os dias, na loja de Faro e de 

Lagoa pela qualidade dos materiais em exposição, pelo 

moderno design, texturas cores, e resistência desses materiais, 

bem como pelos preços que são dos melhores do mercado, mas 

também pela qualidade dos serviços de assistência na venda, 

entrega dentro dos prazos, e assistência pós venda. É por isso 

uma grande satisfação para nós podermos também contar com o 

apoio da Azulejos del Vado.

Para conhecer melhor a Associação Clube de Amigos dos 

Ciclomotores Antigos, ou até para associar porque também tem 

um antigo velocípede com motor, contacte pelo Tel/Fax 

289828661 ou visite a associação em www.pacbranco.net ou 

http://pacobranco.blogspot.com e junte-se a um grupo de 

amigos que preserva, e ainda usa as motorizadas antigas nos 

seus encontros e convívios.

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

Até 1 Workshop: Vocal Popular. : Sede do Teatro da Estrada  
Associação Cultural de Alte.
Até 1 Exp. “Água, raízes e sol" António Cavaco Silva . Galeria 
de Arte do Convento Espírito Santo
Até 16 Exposição de Henrique e Susana Dentinho "Gerações".  
Galeria de Arte da Praça do Mar-Quarteira.
Até 30 Exposição "Arte na Calçada" Álvaro & Chairs. Muralhas 
do Cast. de Loulé e Alcaidaria do Castelo.
Até 30 Exp. "Livre Circulação / Serralves no Algarve". 
Convento de Santo António dos Capuchos de Loulé 
15 e 16 Rally de Loulé
15 Ensemble de Flautas de Loulé. Da Idade Média ao Século 
XVIII, música para agrupamentos de flautas. Igreja Matriz de 
Alte. 21h30
22 Dança, Udite Amanti. Mulheres Barroco Dança. CineTeatro 
Louletano. 21h30
22 Concerto com Ana Mafalda Castro. Festival de Música 
Antiga.
29 Amsterdam Loeki StardustT Quartet  la Lusignuola, a Idade 
de Ouro da Flauta nos centros musicais europeus. Igreja Matriz 
de Loulé. 21h30. 
30 Masterclass de flauta solo e consorts de flautas por Karel van 
Steenhoven Ornamentação renascentista e barroca. Edifício 
Duarte Pacheco.  Das 10h00 às 13h00 e das 15h00 às 18h00

Feiras:

2º Domingo: Feira, Parragil
1ª Quarta feira: Feira, Stª Margarida
1ª Quinta feira: Feira, Ameixial 
3ª Quinta feira: Feira, Alte
Último Sábado: Feira, Azinhal
Todos os Sábados: Feira, Loulé
2º e 5º Domingo: Feira das Velharias, Almancil 

Hasta 1 Workshop: Vocal Popular: Sed del Teatro de Carretera. 
Asociación Cultural de Alte.
Hasta 1 Exp. “Agua, raíces y sol" António Cavaco Silva. 
Galería de Arte del Convento Espíritu Santo
Hasta 16 Exposición de Henrique y Susana Dentinho 
"Generaciones".  Galería del Arte de la Plaza del Mar-Quarteira.
Hasta 30 Exposición "Arte en la Calzada" Álvaro & Chairs. 
Murallas del Cast. de Loulé y Acaldaría del Castillo.
Hasta 30 Exp. "Libre Circulación / Serralves en el Algarbe". 
Convento de Santo António de los Capuchos de Loulé 
15 y 16 Rally de Loulé
15 Ensamble de Flautas de Loulé. De la Edad Media al Siglo 
XVIII, música para agrupamientos de flautas. Iglesia Matriz del 
Alte. 21h30
22 Danza, Udite Amanti. Mujeres Barroco Danza. Cine teatro 
Louletano. 21h30
22 Concierto con Ana Mafalda Castro. Festival de Música 
Antigua.
29 Amsterdam Loeki StardustT Quartet  la Lusignuola, la Edad 
de Oro de la Flauta en los centros musicales europeos. Iglesia 
Matriz de Loulé. 21h30. 
30 Masterclass de flauta solo y consorte de flautas, Karel van 
Steenhoven Ornamentación renacentista y barroca. Edf. Duarte 
Pacheco. De las 10h00 a las 13h00 y de las 15h00 a las 18h00

Ferias:

2º Domingo: Feria, Parragil
1er. Miercoles: Feria, Stª Margarida
1er. Jueves: Feria, Ameixial 
3er. Jueves: Feria, Alte
Último Sábado: Feria, Azinhal
Todos los Sábados: Feria, Loulé
2º y 5º Domingo: Feria de las Viejarias, Almancil

Eventos  no Município de Loulé

          A lantana é uma planta que requer poucos cuidados, utiliza-se 
vulgarmente em sebes devido a florir quase o ano inteiro.
Como manutenção deve-se fazer a poda regularmente e adubar com 
adubo rico em fósforo
Depois da floração formam-se umas bagas pretas semelhantes a 
amoras, aconselha-se o corte das mesmas pois são prejudiciais ao ser 
humano e  assim também favorece a floração.

          La lantana es una planta que necesita de pocos cuidados, se 
usa vulgarmente en sebes debido a que flora casi todo el año.
Como manutención se debe hacer la poda regularmente y adobar con 
adobo rico en fósforo
Después de la floración se forman unos bagos negros semejantes a 
las moras, se aconseja el corte a los mismas pues es perjudicial al ser 
humano y favorece a la floración.

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



Onde fazer compras é um prazer!

Faz mais pela sua cidade

The best wines Great Choice Good Prices Fruits of all Seasons

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

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

Estamos também na Rua 25 de Abril, Qt.ª do Romão e Aldeia do Mar - Vilamoura.
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Como habitualmente, com o apoio das Lojas Jafers em Quarteira, 

Vilamoura e Quinta do Lago vamos responder a algumas das 

perguntas, mais frequentes, sobre os vinhos.

A 1ª pergunta que se põe sobre o vinho é como apareceu ou quem o 

inventou?

A resposta perde-se na origem dos tempos e por isso, não se pode dizer 

quem? ou como inventaram o vinho? A fermentação do mosto das uvas 

maduras ocorre naturalmente, quando entra em contacto com as 

leveduras que existem na casca, e de uma maneira simples mas 

objectiva pode dizer-se que esse liquido já é vinho. O primeiro homem 

a ter provado esse líquido, deverá ter gostado e desde então até aos 

nossos dias o homem tem procurado, com assinalável êxito, melhorar a 

qualidade da fermentação para produzir vinhos mais perfeitos.

Dizem que o vinho Tinto é melhor que o vinho Branco. É verdade?

Embora sem fundamento há muita gente que acredita que sim. É 

igualmente difícil, ou mais  difícil fazer um vinho branco de qualidade 

do que fazer um tinto de qualidade. É mais fácil perceber a falta de 

qualidade num vinho branco do que num vinho tinto. E para provar da 

qualidade dos vinhos brancos, encontram-se entre estes alguns dos 

vinhos mais caros do mundo, como os Champanhes, Sauternes ou 

Jerez. 

O vinho faz bem à saúde? 

Hoje não há grandes dúvidas sobre a verdade dessa afirmação. Desde 

há muito que se vinha verificando que nos países em que se consumia 

regularmente vinho à refeição, havia menos incidência de problemas  

Dicas do            
sobre Vinhos

Continuação

Castelo do MoinhoCastelo do Moinho

RP - Ana Sofia - 919 930 851

Sítio da Alfarrobeira • Loulé • Tel.: 289 414 082 

Convida-o para a próxima festa!
Nighting



Até 2 espectáculo «Peso Certo-Os Melhores Momentos de Fernando Mendes» com 

Fernando Mendes. Fábrica do Inglês. 22h25

Até 2 Esposição Mundial da Barbie. Fábrica do Inglês. 

Até 7 Out. Fiesa 2007 - Festival Internacional de Escultura em Areia. Pêra. 10h00 às 

24h00

Até 16  Exposição de Pintura “O Algarve” de George Landmann. Museu Municipal de 

Arqueologia de Silves. 14h00 às 20h00

Até 30 Exposição «José Alegria…da paixão…da terra…da arquitectura”. Jorge Alegria. 

Casa da Cultura Islâmica e Mediterrânica. (Casa da Cultura Islâmica e Mediterrânica).

Feiras

2ª Segunda feira: Feira, Algoz 

3ª Segunda feira: Feira, Silves

4ª Segunda feira: Feira, S. Bartolomeu de Messines

1ª Sexta feira: Feira, Alcantarilha

1º Sábado: Feira das Velharias, Algoz

4ª Sábado: Feira, Tunes

Até 15 Exposição "Cores e Formas dos Nossos Artistas". Galeria Municipal.

Até 25 Exposição de Ftografia "Tempos que Passam...Recordações que ficam" 

de Vitor Sousa, Galeria de Arte Pintor Samora Barros.

Até 30 A exposição de pintura «O Algarve», obras do pintor inglês do século 

XIX George Landmann.  Museu Municipal de Arqueologia. 

27 e 28  “O Empresário” Mozart. Lg. Eng. Duarte Pacheco.  22h00

Feiras:

1ª e 3ª Terça feira: Feira das Velharias, Albufeira

3ª Sexta feira: Feira, Guia 

1º Sábado: Feira, Paderne

3º Sábado: Feira das Velharias, Albufeira 

Eventos de Silves

Eventos de Albufeira

Dicas do              sobre Vinhos

Setembro  18

cardiovasculares. Diz-se que Pasteur no séc. XIX, afirmava que o 

vinho bebido em doses moderadas, era a melhor medicina do 

Mundo. 

Está certo dizer-se que os vinhos melhoram com a idade?

Nem sempre isso acontece. Há vinhos que são produzidos já com o 

objectivo de guardar e envelhecerem em cascos de madeira ou na 

garrafa, outros vinhos são produzidos para se beberem jovens. 

Cada vinho tem o seu ponto óptimo para ser bebido, quando este é 

ultrapassado começa a perder qualidades. 

Há  vinhos que melhoram dentro da garrafa?

Depende dos vinhos. Os vinhos brancos e frutados não melhoram. 

Ao contrário os vinhos tintos maduros depois da madeira ganham 

em realizar um estágio em garrafa. É nesta fase de estágio em 

garrafa que os taninos se vão suavizando e ocorrem reacções de 

redução, que melhoram o “bouquet”. Se guardar durante algum 

tempo garrafas de bons vinhos tintos maduros, em boas condições 

de armazenagem, eles não perdem qualidade só têm a ganhar 

porque ficam mais suaves e equilibrados.

Que garantias de qualidade dão os vinhos de regiões 

demarcadas?

As entidades que gerem as regiões demarcadas obrigam ao 

cumprimento de regras normativas que garantam um padrão básico 

de qualidade e homogeneidade para todos os vinhos que se 

produzem na região. No entanto essas regras normativas não 

impedem que numa mesma região não se produzam vinhos de 

muito boa qualidade ou medíocre. Do mesmo modo que há vinhos 

de mesa de produtores particulares, que não estão sujeitos a 
qualquer demarcação que podem ser vinhos de muito boa 
qualidade ou muito maus. Para que não se generalizou a outros 
continentes, no entanto, é já reconhecida a superior qualidade de 
alguns dos vinhos que se produzem na África do Sul, EUA, 
Austrália e Chile. 
Porque é que há pessoas que consideram os vinhos franceses os 
melhores do mundo?
Porque os franceses souberam produzir o vinho e exportar para 
todo o mundo a sua filosofia de produção e as suas castas 
autóctones por isso se encontra as castas Cabernet Sauvignon, 
Merlot e Chardonnay  espalhadas por todo o mundo. Todo o vinho 
produzido no planeta foi feito à imagem e semelhança dos vinhos 
franceses, a única excepção nesse domínio absoluto dos métodos 
de produção e castas, são os vinhos generosos de Portugal e o Jerez 
de Espanha..

Para terminar as dicas do Jafers 

nesta edição, lembramos que em 

qualquer das lojas Jafers em 

Quarteira e Vilamoura tem muito 

boas garrafeiras, e a par de vinhos 

comuns, tem também uma grande 

variedade de óptimos vinhos de 

marca nacionais com denominação 

de origem, bem como encontrará 

bons vinhos franceses e de Espanha.
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que oferece, o amplo espaço, o agradável arranjo das 

mesas,confortável mobiliário e acolhedor ambiente, mas também 

pelos variados espectáculos que apresenta com particular destaque 

para a música e dança sul-americana do grupo de artistas residentes que 

quase todas as noites actuam no Cheers.

Se está de férias no Algarve? se está de passagem em serviço, ou veio 

apenas por um fim de semana, ou por uns dias para jogar golfe? Anote 

esta recomendação para fazer a reserva e jantar com a família, ou os 

seus amigos, no Restaurante Cheers Rodízio à Brasil. Vai ver que terá 

uma noite diferente e inesquecível. 

Para os algarvios como nós, os naturais e os residentes, também lhe 

deixamos aqui um convite para uma noite desta ir jantar ao Cheers com 

a família ou com o seu grupo de amigos e fazerem uma grande festa. Já 

sabe que no Cheers pode comemorar a sua festa de aniversário, 

despedida de solteiro ou solteira, pode fazer o seu casamento, baptizar 

o seu Bebé, e até comemorar as suas bodas de prata, ouro ou diamante, 

e em qualquer dos casos o Cheers tem sempre preços para grupos e para 

eventos especiais.

Visite o Cheers, Rodízio à Brasil na estrada Quarteira - Almancil no 

sítio da Fonte Coberta. Faça a sua reserva pelo telefone 289 395547 ou 

www.rodizio-cheers.com e não se esqueça de usar o cupão de desconto 

no anúncio do Cheers publicado nesta edição, uma gentileza da 

gerência do Cheers que agradecemos. 

Conheça o                Rodízio à Brasil

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

Certamente já conhece, ou ouviu falar, do Restaurante Cheers Rodízio 

à Brasil por ser o melhor lugar para começar a noite no Algarve, como 

se diz nos spots publicitários que passam em algumas rádios da região.  

De facto o Cheers é, desde há muitos anos, um dos restaurantes de 

referência no Algarve por muito boas razões que prestigiam a 

restauração e o turismo na região. O Cheers oferece aos seus clientes 

uma excelente ementa de pratos de peixe ou carne, confeccionados à 

maneira tradicional do Algarve,  e da cozinha internacional, e tem no 

menu como ex-libris do restaurante, o Rodízio à Brasil, prato 

confeccionado com muitos e diferentes tipos de carnes grelhadas, 

acompanhado com o feijão preto, arroz, farofa e saladas de que pode 

servir-se à vontade durante toda a refeição, sabendo que depois 

também se pode servir à vontade, e á medida do seu desejo, das 

sobremesas expostas numa vitrina donde pode escolher e tirar, com 

elegância, o doce ou doces que gosta, as frutas ou o queijo para 

complementar o seu jantar. O rodízio à Brasil do Cheers com genuínas 

carnes de boi Zebu importadas da América do Sul, cozinhadas no 

espeto e servidas por autênticos brasileiros, cujo profissionalismo, 

simpatia e alegria de viver contagia, e incentiva os clientes a deliciar-

se com o rodízio que incansavelmente vão servindo, e repetindo, até 

que o último cliente se dê por satisfeito.

Diz-se que o Restaurante Cheers é de facto o melhor lugar para 

começar a noite no Algarve, não só pela excelente cozinha e a ementa 
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Solução da edição anterior / Solución de la edición anterior:

A Invenção da Cerveja - Como em muitas outras invenções da humanidade, a 

cerveja terá, provavelmente, sido fruto de um acaso milénios atrás. Um pouco de 

papa líquida de aveia esquecida numa panela ou mesmo alguns grãos de cevada 

não torrada, deixados num recipiente, poderão ter germinado, estando na origem 

da invenção da cerveja no período Neolítico. 

A cerveja pode ser fabricada a partir de uma grande diversidade de cereais e pode 

ser tão pastosa que dispensa a ingestão de alimentos sólidos. É o que acontece na 

actualidade com algumas cervejas africanas, muito semelhantes aliás com a 

cerveja do Neolítico. 

Uma das razões para o sucesso da cerveja foi o facto de ser mais agradável ao 

paladar do que a água que, frequentemente, estaria bastante turva, repleta de 

sedimentos e, nalguns locais, os rios de onde se retirava o líquido, eram a “casa” de 

animais perigosos. 

A cerveja conheceu um tal sucesso que o homem do Neolítico depressa sentiu a 

necessidade de experimentar outras bebidas fermentadas, caso do hidromel, que 

mistura o vinho e o mel. 
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Galo de Barcelos - Andavam, segundo a lenda, os habitantes de 

Barcelos muito agastados com um crime por desvendar. A polícia 

achando suspeito um galego que apareceu na localidade, prendeu-

o. O homem foi condenado à forca, mas antes pediu que o levassem 

perante o juiz que, na altura, jantava com os amigos. O galego 

jurava a sua inocência e, em desespero afirmou: “É tão certo eu 

estar inocente como esse galo cantar quando me enforcarem”. 

Todos riram, mas o galo não foi comido. No momento em que o 

galego era enforcado, o galo assado ergueu-se e cantou. O juiz, 

arrependido, ainda conseguiu salvar o bom homem. 



Este Verão já foi! Agora trate de fazer-se ver em brindes publicitários no Outono!
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