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Proteja-se do sol,

este mês cuide-se mais!

Evite os escaldões e goze

umas boas férias no Algarve!

Protect yourself from the Sun! 

This month take more care! 

Avoid sunburns, and enjoy 

great holiday in the Algarve!

The BestThe Best ppttiioonn

Veja a página 16

See page 16 
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Publicite connosco em “A Melhor Opção para:

A sua mensagem ser vista por cerca de 10.000 pessoas em cada mês

O seu logo aparecer no mapa das estradas do Algarve.

O nome da sua firma ser ouvido diariamente num spot de rádio no Algarve

E a sua publicidade estar também na internet em www.amelhoropcao.com 

Senhor(a) empresário(a)

Em tempos difíceis e de crise, poupar recursos é racional e até pode ser uma medida inteligente!...

...Mas para poupar não precisa apagar as luzes do seu estabelecimento!...

...Não precisa desligar as máquinas todas!...

...Não precisa desligar a música ambiente no estabelecimento, nem despedir o canário!...

Analise e reinvente o seu negócio! Destaque e promova o que tem de bom e de diferente da concorrência! 

Sobretudo faça-se VER e OUVIR!  Faça publicidade para que

mais gente saiba de si e onde está a sua firma!
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Planeta Verde: Informação

Notícias Curtas:

• FIESA 2008

• “Algarve Mov’it”

• “Aprecie a natureza no sítio certo”

• “Rhythm of the Dance”

• Didgeridoo FATT 2008

• “Ivan o Bobo”

• PORTISUB - Portimão

• “Patrimónios de Cacela”

• Jovem Pianista Algarvia vence...

• “A Comédia Humana”

amml2000

Conselhos e Dicas da Isilda

Eventos de Tavira

Eventos de Olhão

Carreiras de Barcos p/as Ilhas

Notícias de Olhão:

• Jogos Olimpicos de Pequim

• Feira Nacional de Parques Naturais

• Agosto é o mês das Festas, Festivais

 e Romarias. 
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Agosto

O mês de Agosto é o pico da época alta no turismo da 

região. É neste mês que aumenta o número de turistas 

nacionais e estrangeiros no Algarve e quase triplica a 

população da região. É neste mês que parte do País quase 

pára para ir para férias lá fora ou cá dentro. Cada vez mais 

as férias são cá dentro porque lá fora a vida também custa, 

a insegurança é grande, mas sobretudo porque os 

portugueses já vão fazendo contas à vida e começam a 

perceber que é preciso acautelar o futuro fazendo alguma 

poupança porque os dias de amanhã são muito incertos 

quanto à garantia da manutenção de postos de trabalho, 

assistência na saúde, educação dos filhos, justiça e 

segurança de pessoas e bens.
Com o país quase todo de férias, e os até políticos já 

começaram em Julho, muita gente rumou ao Algarve para 

vir a banhos por uma quinzena ou apenas por alguns dias 

e desfrutar assim das belas praias da região. Esperam por 

isso, os agentes e todos os que trabalham na industria 

turística, que o mês de Agosto seja bastante melhor que o 

mês de Julho, que para os empresários da restauração foi 

mau e ficou muito abaixo das suas expectativas. Para 

estes empresários a esperança de que o mês de Agosto 

será melhor é legitima e justifica-se, afinal ainda há tanto 

dinheiro por aí a circular que certamente algum irá parar 

aos seus estabelecimentos, só que infelizmente tudo 

aponta para que os turistas nacionais e estrangeiros 

gastem menos dinheiro no Algarve este ano. O custo dos 

combustíveis, alojamentos, alimentação e bebidas vai ter 

influência e restringir os gastos dos turistas nacionais, e 

também dos turistas estrangeiros que não têm o euro 

como moeda, isto por causa da valorização da moeda 

europeia. Estamos pois todos na expectativa e rezamos 

para que não se confirmem as previsões pessimistas e o 

mês de Agosto seja um bom mês de trabalho, ganhos, paz 

e tranquilidade para que o Algarve e a sua única indústria 

saia ganhando. 
A si que vive e trabalha no Algarve, na indústria turística 

ou em outra área de actividade, lembramos que também 

você deve colaborar, num esforço que deve ser comum a 

todos os naturais e residentes, para receber bem e 

acarinhar os turistas que visitam e fazem turismo na nossa 

região, de modo a que estes se sintam bem com a 

hospitalidade dos algarvios, desejem sempre voltar e 

recomendem o Algarve a amigos e familiares 

aumentando assim o fluxo turístico que tanta falta faz à 

economia da região. O que você fizer hoje a bem do 

turismo no Algarve pode reflectir-se, num futuro 

próximo, na criação de mais postos de trabalho para si, 

para os seus filhos ou netos, e certamente pode reflectir-

se já amanhã na sua qualidade de vida.  

Ed i tor i alEditorialEditorial

O Editor

“PLANETA VERDE” - VENCEDOR DO TROFÉU HENRI-FORD PARA A NATUREZA EM 1998

Est. do Calhariz de Benfica, Nº. 1587  1500-124 Lisboa Tel.: 217 780 097  Fax: 217 783 208
ASSOCIAÇAO PARA A PROTECÇÃO E DEFESA DA FLORESTA

(Por gentileza da L.P.N. Liga Para a protecção da Natureza)

E-mail: planetaverde.apdf@gmail.com • Site: www.planetaverde.eu

“Senhor condutor, senhores fumadores, quando viajar(em), 

seja(m) prudente(s). Diminua(m) o risco de incêndio(s), se 

possível, não fumando. Colabore(m) na prevenção contra 

incêndios na Floresta. Em circunstancia alguma, deite(m) a 

ponta do cigarro para o exterior da viatura”.

O gesto quase instintivo de a(s) ponta(s) do(s) cigarro(s) ainda 

aceso(s),  irem parar à berma da estrada é muitas das vezes o 

iniciador de mais um incêndio Florestal.

Particularmente em zonas de Floresta,  com vegetação 

rasteira em estado de combustão latente, este gesto, pode 

provocar  de imediato o propagar de mais um incêndio…

Com um gesto aparentemente inofensivo, pode provocar a 

perda de consideráveis áreas de Floresta, quando não e 

também por em perigo, outro património importante, vidas 

humanas. 

Atenda a este apelo, DE TODOS NÓS,  que amamos a Natureza, 

que amamos a Floresta, que amamos a Vida…

PONTAS DE CIGARROS PELAS JANELA
DA VIATURA, NÃO! SEJA PRUDENTE.
PONTAS DE CIGARROS PELAS JANELA
DA VIATURA, NÃO! SEJA PRUDENTE.

“Dear driver, dear smoker, when travelling in your car, please 

reduce fire risks as possible by not smoking. Collaborate to 

prevent forest fires. In any circumstances do not throw 

cigarette tips outside the car”.

The almost instinctive gesture of smoking drivers throwing the 

cigarette tips to the road is many times the cause to initiate a 

forest fire.

Especially in areas of forests with vegetation in state of latent 

combustion, this gesture, may lead to spread a fire…

With a gesture apparently harmless, you can cause loss of 

considerable areas of forest and also danger to important 

patrimony and human lives.

Please pay attention to this appeal, FROM  ALL OF US, who love 

the nature, who love the forest and who love the life and help 

to preserve the nature.

THROWING CIGARETTES TIPS BY THE
WINDOWS OF YOUR CAR, NO! BE CAREFUL.

A melhorA melhor
La mejorLa mejor          pción          pción
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Está no Algarve de férias, não se esqueça de 
visitar o FIESA para ver as esculturas em areia 
que ocupam uma área de 15.000 m2. O FIESA 
Festival Internacional de Esculturas em Areia  
decorre em Pêra até Outubro.

You are in holiday in the Algarve, so do not 
forget to visit the FIESA to see sand sculptures 
occupying an area of 15,000m2. The 

International Festival of Sand Sculptures (FIESA) 
is located in Pêra and opened until October 22nd

“Algarve Mov`it” é o tema de uma iniciativa que 
convida jovens dos 18 a 35 anos a participarem num 
concurso, enviando os seus vídeos das férias 
passadas no Algarve. Os vídeos a concurso podem 
ser individuais ou colectivo e o tema é livre. Para 
m a i s  i n f o r m a ç õ e s  v i s i t e  
www.turismoalgarve.pt/movit

“Algarve Mov'it” is the theme of an initiative 
inviting young people from 18 to 35 years old to 
participate in a contest by sending their holiday 
videos made in the  Algarve. The videos authors can 
be individual or collective and the theme is free. For 
m o r e  i n f o r m a t i o n  v i s i t  
www.turismoalgarve.pt/movit.

Acidentes nas falésias.A fim de evitar mais acidentes o Governo 
Civil de Faro lança campanha para alertar e sensibilizar os 
turistas e os pescadores dos perigos que correm quando se 
percorrem as falésias os turistas para verem as vistas e os 

Cliff accidents. In order to prevent more accidents, civil 
government of Faro launches a campaign to advice and warn the 
tourists and fishermen of the dangers involved by walking on 

FIESA 2008 FIESA 2008

“Algarve Mov`it”

“Aprecie a natureza do sítio certo” “Enjoy seeing nature from the right place”

“Algarve Mov`it”
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pescadores para encontrar bons pesqueiros. 
Para os turistas o slogan é “Aprecie a natureza 
do sítio certo” para os pecadores é “Vou ali 
pescar e já volto para jantar”

the cliffs, whether tourists trying to get better sights and fishermen 
searching good fishing places. For the tourists the slogan is 
“Enjoy seeing nature from the right place”. For the sport 
fisherman “ I will fish there and be back for dinner”.

“ Rhythm of the Dance”

“ Rhythm of the Dance” a Compahia Nacional de 
Bailado da Irlanda vai estar na Fábrica do Inglês em 
Silves até 31 de Agosto apresentando o espectáculo 
“ Rhythm of the Dance”, que desde a sua estreia em 
1999 na Noruega, já foi visto por mais de cinco 
milhões de pessoas. Vale a pena ver. O espectáculo 
tem início sempre ás 22.15 h. O preço dos bilhetes 
varia entre 12 e 24 €. 

Didgeridoo FATT 2008

Para quem quer passar um fim de semana diferente, 
tem de 22 a 24 de Agosto no Ameixial o Festival de 
Didgeridoo FATT 2008. Com diversas actividades 
no seu programa este Festival propõe um encontro 
com a música, músicos e instrumentos de todo o 
mundo, a par de uma exposição de artesanato vindo 
dos quatro cantos do globo. Mais informações em 
www.e-fatt.com 
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“ Rhythm of the Dance”

“Rhythm of the Dance”. The national ballet group 
of Ireland will be in the “Fábrica do Inglês” in Silves 
until August 31st featuring the “Rhythm of the 
Dance” Show, which since its debut in 1999 in 
Norway has already been seen by more than five 
million people. It is a pleasure to see them. The 
show begins always at 22.15pm. The tickets rates 
varies between 12€ -14€.

Didgeridoo FATT 2008

For those who like to spend a different weekend, the 
“Didgeridoo Festival FATT 2008” in Ameixial is 
from August 22nd  24th. With various program 
activities this festival proposes a meeting with music, 
musicians, instruments from around the world and an 
exhibition of handicrafts from many parts of the 
globe. More information at www.e-fatt.com.

Tema: Tempos Livre. Com as férias só poderia, este mês trazer-lhe 
algumas sugestões para os pequenos precalços que podem 
acontecer...ora tome nota!!!

• 

• 

Viajar para uma grande cidade, deambular pelas 
ruas, visitar museus, monumentos e lojas, são 
coisas difíceis de fazer se estivermos carregados 
de várias malas e sacos e ainda por cima ficamos 
à mercê de roubos...use uma bolsa à cintura com 
o indispensável para o dia a dia.

Se vai fazer férias na praia e não tomar 
precauções adequadas é muito possível que nos 
primeiros dia de exposição solar, o seu corpo 
apresente queimaduras por acção dos raios 
solares. Para aliviar o mal estar, tremuras, dor, 
vermelhidão, pode aplicar na zona afectada 
rodelas de batata crua, mas também pode utilizar 
óleo de camomila que poderá fazer você mesmo: 
ponha 25 gramas de flores de camomila em 250 
centilitros de azeite e coloque o recipiente 

em banho-maria durante duas horas. 
Depois filtre o preparado e aplique 
suavememte sobre a queimadura. O efeito é 
imediato.

• Se esteve ao sol durante algum tempo, é 
provável que, no rosto, tenham aparecido 
algumas manchas que vão desaparecer ser 
aplicar a seguinte máscara: com um garfo 
esmague três morangos maduros, misture um 
pouco de natas e uma colher de mel. Aplique a 

mistura sobre a pele do rosto, previamente limpo com um tónico. 
Deixe actuar cerca de 20 mins e retire-a com um algodão embebido 
em leite morno. Esta máscara deverá ser usada duas vezes por 
semana até as manchas desaparecerem.

• A terminar e como no mês de férias 
a s  f e s t a s  s ã o  m a i s  q u e  
muitas...recomendo que deve ser 
prudente para poder desfrutar a festa 
do início ao fim...coma devagar, 
saboreando cada bocado e, se puder, 
escolha alimentos mais ligeiros e 
sem molhos; afaste-se do saleiro e 

beba muita água e sumos de fruta, evitando as bebidas com gás e o 
alcóol.  Se mesmo assim acontecer ter uma ligeira indigestão, beba 
água com abundância, caldos sem gordura e infusões de camomila. 
Mantenha uma dieta ligeira durante 48 horas ingerindo iogurtes, 
purés e líquidos; ponhas compressas quentes no abdómen para 
ajudar a digestão; não faça exercícios bruscos e evite fumar e beber 
álcool. Se continuar indisposto consulte um médico.

E por este mês é tudo...marcamos encontro em Setembro...
Boa Férias e até lá.

• Para não ter de ficar sujeito aos horários dos 
meios de transportes e vai viajar para o 
estrangeiro, o melhor será partilhar um carro. Há 
empresas que se dedicam a tal mas, também o 
pode fazer, divulgando a sua intenção junto dos 
seus amigos e conhecidos.

Isilda Nunes
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Até 3 Feira do Livro". Rua do Cais.

Até 21 Exp. Antológica "Colecções Privadas" Pedro Cabr. Reis 

Artes Plásticas. Palácio da Galeria 

1 Exp. "Portobello" Patrícia Almeida. Casa das Artes. 21h30

1 “Nunca é tarde demais”. CineClube Tavira. Claustros do 

Convento do Carmo - Ar Livre. 21:30 - 23:00

1 e 2 Feira da Boa Morte. Feira gastronómica popular. Stª Luzia

1 a 3 FACARTE - 14ª Feira de Agricultura, Caça e Artesanato. 

Conceição de Tavira

1 a 11 IV Mostra de Cinema Não Europeu. Cineclube de tavira.

1 a 29 Exp. Pilar Correia Dungworth. C. Munic. André Pilarte

2 “O Comboio das 3 e 10”. CineClube Tavira. Claustros do 

Convento do Carmo - Ar Livre. 21:30 - 23:00

2 Passeios pedestres:  “Tavira Medieval”  - ponto de encontro: 

Palácio da Galeria. Inicio às 18h30.

3 “Ratatui”. CineClube Tavira. Claustros do Convento do 

Carmo - Ar Livre. 21:30 - 23:00

3 "XIX Corrida Mar Azul na Ilha". Praia do Barril

4 “Tempo de Valentes”. CineClube Tavira. Claustros do 

Convento do Carmo - Ar Livre. 21:30 - 23:00

5 “Juno”. CineClube Tavira. Claustros do Convento do Carmo - 

Ar Livre. 21:30 - 23:00

6 a 14 Feira dos Ofícios. Rua do Cais, junto ao rio.

6 “Grizzly Man”. Cl. Conv. do Carmo - Ar Livre. 21:30 - 23:00

7 Across the Universe. Claustros do Convento do Carmo - Ar 

Livre. 21:30 - 23:00

8 The Kite Runner (O Menino de Cabal. Claustros do Convento 

do Carmo - Ar Livre. 21:30 - 23:00

9 Concerto com Ana Moura. Palco da Fábrica Balsense. 

9 “No lado Selvagem”. Cl.Conv. Carmo,Ar Livre.21:30 - 23:00

9 Passeios pedestres:  “Tavira dos Descobrimentos”.  Ponto de 

encontro: Palácio da Galeria. Inicio às 18h30

10 “Perigo Iminente: Versão Final”. Claustros do Convento do 

Carmo - Ar Livre. 21:30 - 23:00

11 “Shine a Light”. Cl. Conv. Carmo -Ar Livre. 21:30 - 23:00

16 Passeios pedestres:  “Tavira Barroca”.  Ponto de encontro: 

Palácio da Galeria. Inicio às 18h30

16 Concerto com "Rodrigo Leão". No âmbito "Verão Tavira 

2008". Largo do Carmo

16 a 24 VI Feira Velharias e Antiguidades. R. Cais, junto ao rio. 

Dom. a 5ª feira: 19h00 as 00h00. 6ªfeira a Sáb: 19h00 às 01h00.

23 Passeios pedestres:  “Tavira Contemporânea”.  Ponto de 

encontro: Palácio da Galeria. Inicio às 18h30

24 a 31 Feira do Disco. Rua do Cais, junto ao rio.

27 e 28 “Caravan Cabaret”. AL-MaSRAH. Pr. República.22h00

Até 21 Set. Exposição Antológica "Colecções Privadas" de 

Pedro Cabrita Reis. Palácio da Galeria

Eventos, Município de Tavira
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Carreiras de Barcos p/as Ilhas

Olhão    
Olhão    Olhão    Armona Armona

Culatra    Farol

Olhão / ArmonaOlhão / Armona

1 Julho a 31 Agosto

07h00
09h00
11h00
13h00
15h00
17h30
19h30

07h45
09h30
11h30
13h45
15h30
18h00
20h00

07h30
10h00
12h00
13h30
16h00
18h30
20h20

2ª a 6ª feira Sáb. Dom. Feriados

-
7h30 
9h
10h
11h 
12h
13h 
14h 
15h 
16h 
17h
18h
19h
20h 

7h15 
8h00
9h30
10h30
11h30 
12h30
13h30 
14h30 
15h30 
16h30 
17h30
18h30
19h30
20h30 

8h
9h
10h
11h 
12h
13h 
14h 
15h 
16h 
17h
18h
19h
20h 

8h30 
9h30
10h30
11h30 
12h30
13h30 
14h30 
15h30 
16h30 
17h30
18h30
19h30
20h30 

Eventos, Município de Olhão

Até 15 Exposição de Pintura "A Ria por Horizonte". 

Biblioteca Municipal de Olhão
Até 17 Exposição de Martins Leal. Biblioteca M. Olhão na 

Galeria da Biblioteca Municipal de Olhão
Até 19 “DesignForFuture 08 - Artesanato Pop”. Galeria da 

Restauração (Largo da Restauração). Museu da Cidade de 

Olhão. 3ª a 6ª feira, 10h-12h30 e 14h00-17h30; Sáb. 10h00-

13h00. Entrada Livre

Até 25 Concurso Literário - Algarve/Brasil. Clube da 

Simpatia.
1 Noite de Música Tradicional Algarvia. Pechão. 21h30
2 Inauguração de exposição de fotografia "As nossas mãos" 

de Carlos Sousa. Pechão. 21h30

2 e 3 Festa de N. Sra. dos Navegantes Culatra
4 a 8 “Campos de Férias Olhão '08”. Informações na Casa 

da Juventude de Olhão. Trazeiras da Biblioteca Municipal
5 “A Desconhecida” de:  Giuseppe Tornatore (drama). 

Cineclube de Olhão. 21h30
9 Noite de Fado com o Grupo de Fados "Al-Mouraria", 

Pechão. 22h00

11 a 16 Festival do Marisco 2008.  J. Pescador Olhanense
12 “O Vento levar-nos-à” de Abbas Kiarostami (drama). 

Cineclube de Olhão. 21h30
14 a 16 8º Torneio Internacional
 de Pesca Grossa Grossa “
Cidade de Olhão”. Org.: Grupo
Naval de Olhão  (1ª prova
Ranking); (1ª mão Troféu
Prestígio) 
17 Noite de Fado Festival do
Marisco (Al-Mouraria). 21H30
24 Inauguração de exposição
de pintura a óleo "Memórias”
Rosinda Vargues, Pechão. 20h00
24 Festa de S. Bartolomeu.
Igreja de Pechão
Até 12 Dez. Exposição «Olhão
200 anos de Restauração».
Museu da Cidade (Largo da Restauração), 3ª a 6ª: 10h00 às 

12h30 / 14h00 às 17h30. Sábado: 10h00 às 13h00. 

Todas as 3ªs feiras Cinema promovido pelo Cineclube de 
Olhão. Cinalgarve. 21h30.
1ª 5ª Feira do Mês Mercado Fuseta, junto Parque  
Campismo
4º e 5º Domingo do Mês Mercado de Velharias de Olhão 
Mercado de Quelfes
1º Domingo do Mês Mercado de Moncarapacho junto à R. 
das Olarias

de pintura a óleo “Memórias” 
de Rosinda Vargues, às 
20h00, e, no , às 19h00, 
a festa de inauguração da 
Ludoteca pública de Pechão; 
ambos os eventos decorrem 
no edifício da Junta de 
Freguesia.

dia 25

A Junta de Freguesia de Pechão preparou para o mês de Agosto, 
para além da XV edição do projecto “Vamos à Piscina” dedicado 
aos mais jovens e dos passeios culturais destinados aos seniores.

, sábado, inaugura a exposição de fotografia “As mãos da 
nossa terra”, no edifício da Junta, às 21h30, da autoria de Carlos 
Sousa

, sábado, no Largo da Igreja, às 22h00, a Noite de Fado com 
o Grupo Al-Mouraria.
Comemorações do Dia da Freguesia em Honra de S. Bartolomeu 
Padroeiro de Pechão, no , com a inauguração da exposição 

Dia 2

Dia 9

dia 24

AGOSTO EM PECHÃO CONTINUA COM 
MUITA ANIMAÇÃO



7

As presenças algarvias nos Jogos 
Olímpicos de Pequim.

 

3ª Feira Nacional de Parques Naturais

Desejamos daqui muito boa sorte e sucesso para Ana 
Cabecinha, a jovem atleta do Clube Oriental de Pechão que vai 
estar presente nos Jogos Olímpicos de Pequim na prova de 21 
kms marcha que se realiza no dia 21 de Agosto. Os mesmos 
votos de sucesso e boa sorte endereçamos à maratonista Ana 
Dias (da Casa do Benfica de Faro). Desejamos também boa 
sorte para todos os atletas nacionais que vão participar nestes 
Jogos Olímpicos de Pequim.

Em Olhão, no Jardim Pescador Olhanense, decorreu com 
assinalável êxito, de 24 a 27 de Julho  a 3ª Feira Nacional De 
Parques Naturais e Ambiente. A Feira também esteve integrada 
nas comemorações do Ano Internacional do Planeta, da 
Unesco. 
Este ano o enfoque deste evento foi dado ao  Ecoturismo, com a 
amostra de cerca de 40 áreas protegidas de Portugal e Espanha, 
representadas pelo Instituto de  Conservação da Natureza e 
Biodiversidade e Parques Naturais da Andaluzia. A Feira 
contou com a presença de muitas empresas de Portugal e 
Espanha, (Andaluzia) ligadas ao turismo da natureza. 
Foram 4 dias de muita actividade desde logo com o seminário 

The algarvian presence in the Olympic 
Games in Beijing. 

3rd National Fail of Natural Parks 

We wish good luck and success for Ana Cabecinha, a young 
athlete of Pechão Oriental Club who is going to participate at the 
Olympic Games in Beijing for the 21kms march to be held on 
August 21st. Same success and luck for marathonist Ana Dias 
(of Benfica in Faro). We also wish good luck to all the 
portuguese athletes who will participate in this Olympic Games 
in Beijing.

The 3rd National Fair of Natural Parks and Environment ran 
with remarkable success from July 24th  to 27th in the Fisher's 
Garden of Olhão. The fair has also been integrated in the 
commemorations of the International Year of the Planet, of 
Unesco.

This year the focus of this event was given to ecotourism with an 
exibition of about 40 protected areas of Portugal and Spain, 
represented by the Institute for Conservation of 
Nature & Biodiversity and Natural Parks of Andalusia, Spain. 
The fair expected the presence of many portuguese and spanish 
andalusian companies related to nature tourism. 
These four days have been full of activities with the 

Notícias de Olhão, News 
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internacional sobre ecoturismo e  muitas outras actividades que 
se desenvolveram na Feira, e na Quinta de Marim utilizando 
também um transporte marítimo na ria entre estes dois espaços. 
Muitas das actividades programadas como a observação de 
aves, workshops de fotografia, pintura da natureza, 
montanhismo caminhada, mergulho canoagem, parapente, 
turismo equestre, se realizaram-se durante a feira para grande 
satisfação dos participantes e para os milhares de visitantes que 
passaram na feira durante estes quatro dias. Como diz Francisco 

These four days have been full of activities with the 
international seminar on ecotourism and with many other 
activities that have developed in the festival and in the “Quinta 
de Marim”, using a transfer boat between these two places. 
Many of the program activities such as bird's observation, 
workshops, photography, painting of nature, mountain hiking, 
diving, canoeing, paragliding, equestrian tourism, were held 
during the festival with satisfaction of participants and 
thousands of visitors, who came to the festival during these four 
days. As Francisco Leal, the president of Olhão's city,  says this 
city has throughout its territory much more to offer besides sun, 
.

Notícias de Olhão 
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Leal presidente da CMO, o município de Olhão tem em todo o 
seu território muito mais para oferecer para além de sol, praia e 
mar, e que o ecoturismo é uma área de turismo em que os 
empresários devem apostar e a Câmara Municipal apoiará 
certamente as iniciativas no âmbito desta  actividade, que 
tragam mais valias para o desenvolvimento sócio económico do 
município. 

Muita festa se faz no Algarve no mês de Agosto. O que antes 

Agosto é o mês das Festas, Festivais e 
Romarias.

beach and sea and that ecotourism is an area where tourism 
entrepreneurs should bet and the municipality certainly support 
the initiatives under this activity, which will bring more value to 
the socio-economic development of Olhão.

Among many events of August in the Algarve, the most 
important of all is the seafood festival in Olhão. This festival is 

August is the month of the Seafood Festival 
“Festival do Marisco Olhão” 2008.

Notícias de Olhão 
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Notícias de Olhão 
eram festas tradicionais passaram a ser Feiras, Festas e Festivais 
para turista estrangeiro ver e entreter os nacionais. 
Não comentamos os festivais de entrada gratuita que as 
autarquias realizam com o meritório objectivo de atrair 
visitantes para os seus municípios na vã esperança de com isso 
fomentarem mais negócio para o comércio tradicional, que 
teima em lutar pela sua sobrevivência, e para os restaurantes 
que cada vez mais se debatem com acrescidas dificuldades por 
terem menos clientes e estes terem menor poder de compra. 
Quando são as autarquias a fomentar os espectáculos de entrada 
livre para o turista que vem para o Algarve se divertir, também 
os munícipes acabam por beneficiar desses eventos que nada 
lhes custa, no momento. Por isso é bom que hajam muitas 
Feiras, Festas e Festivais. Só é pena que alguns desses eventos 
promovidos pelas autarquias se realizem nas mesmas datas e 
façam concorrência entre si na promoção tentando com isso 
desviar atenções para atrair mais gente. No mês de Agosto há 
festas e festejos para todos os gostos, é ver cartazes colados 
pelas paredes, outdoors nas estradas e em tapumes de edifícios 
em construção, e a distribuição de folhetos, prospectos, flyers a 
anunciar os eventos e festas promovido pelas autarquias.
Dos eventos do mês de Agosto no Algarve, destacamos de entre 
todos o Festival do Marisco de Olhão. Este Festival é desde há 
vários anos uma referência para quem gosta da boa cozinha 
algarvia confeccionada com os mariscos da Ria Formosa e da 
costa, ao ponto de muitos turistas nacionais e estrangeiros 
marcarem as suas férias de modo a apanharem este que é o mais 

now for many years a reference for those who like good 
argarvian gastronomy and especially the way the people in 
Olhão cook the seafood, which they catch in “Ria Formosa” and 
in the sea. For many national and foreign tourists is very 
common marking their holidays in order to visit this seafood 
festival, the most important festival of the region and of the 
country.

This year the place of the festival has grown to offer more open 
and confort space for those who come to enjoy the delicious 
seafood that the river and the sea has to give or to watch shows 

Crédito à sua medida1 5 meses sem juros ou, prazo pagamento até 60 meses!
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importante Festival do Marisco que se realiza no Algarve e no 
país.
Este ano o espaço do Festival cresceu, para oferecer mais 
comodidade para quem vem deliciar-se com o marisco que a ria 
e o mar dão, ou só assistir aos espectáculos programados para 
cada noite do Festival que decorre de 11 a 16 de Agosto. O 
Festival do Marisco, Olhão 2008, não é só um encontro com a 
tradicional maneira de cozinhar mariscos no Algarve, é também 
um local de encontro de amigos que estão a passar férias em 
diferentes locais no Algarve e que aproveitam a realização deste 
festival para aqui se encontrarem e fazerem uma grande festa 
com bom marisco, bom ambiente, bons espectáculos e muita 
alegria.

Claro que, sendo o Festival do Marisco Olhão 2008 o grande 
cartaz gastronómico do Algarve no mês de Agosto, também é 
verdade que Olhão oferece no Verão e durante todo o ano, muito 
boas razões para atrair o turismo nacional e estrangeiro. Olhão 
tem (e nós publicitamos alguns) muito bons restaurantes que 
fazem as delicias dos gastrónomos mais exigentes, quer pela 
qualidade da confecção quer pelos preços. Olhão tem ilhas de 
finas areias brancas e transparente mar azul, que convida a 
apreciar e desfrutar a beleza deste bocadinho do mundo. Olhão 
pela sua historia, arquitectura das suas casas, e a hospitalidade 
dos seus habitantes merece sempre que inclua no seu roteiro de 
férias passar pelo menos um dia nesta cidade, a que muitos 
chamam a cidade Cubista, a Capital da Ria Formosa, A Capital 
do Mar, sendo tudo isso, continua a ser uma terra que recebe 
bem quem a visita.
É bom lembrar aqui os restaurantes de Olhão, Tavira, Quarteira, 
e Albufeira que patrocinam esta publicação, porque é também 
com seu apoio que esta revista, os mapas, as plantas, e as 
agendas culturais que se editam, chega gratuitamente ás suas 
mãos. Em Olhão recomendamos Marisqueira Capital do 
Marisco, Hotel e Restaurante “Quinta dos Poetas”, e restaurante 
“O Cantinho do Carlos”. Em Tavira tem o Restaurante 
“Guerreiros”. Quarteira recomenda-se a “Marisqueira Sol e 
Mar”. E por fim em Albufeira, conheça o Restaurante “O Solar 
das Oliveiras”, na estrada de Vale Parra para Albufeira a 2 km da 
Marina de Albufeira, neste restaurante que só serve jantares, 
experimente o famoso bife de Kobe,  aquele bife de gado 
originário do Japão que é alimentado a aveia, bebe cerveja, e 
recebe três massagens diárias, e alguns destes animais até tem 
musica clássica como som ambiente.

scheduled for each night of the festival which runs from The 
Seafood Festival Olhão 2008, is not only a place with traditional 
ways of seafood cooking in the Algarve, it is also a place of 
meeting friends who are on holiday in different locations in the 
Algarve and to have a great party with good seafood, good 
environment, good shows and great joy. 
Knowing that the Seafood Festival 2008 in Olhão is the biggest 
algarvian gastronomic advertised poster in August, it is also true 
that Olhão offers during the summer and throughout the year 
very good reasons to attract national and foreign tourists. Olhão 
has (and we do advert some) very good restaurants that satisfy  
the most demanding gourmets, whether products quality, 
cooking techniques or prices. Olhão has islands of fine white 
sand and transparent blue sea, calling the attention to enjoy the 
beauty of this little part of the world. Olhão by its history, 
hospitality and architecture of their houses deserves always to 
be included in your roadmap to spend holidays, at least to be one 
day in this city, which many people call the cubist city, the 
capital of the Ria Formosa or the Capital of the Sea. All in all, a 
land that knows how to receive all those who visit the city.
At this point, it is importnat to mention the restaurants from 
Olhão, Tavira, Quarteira and Albufeira, who sponsor and 
support to edit this magazine with maps, plants, and cultural 
agendas to get to your hands each month through free 
distribution. In Olhão, we recommend  “Marisqueira Capital do 
Marisco”, Hotel and Restaurant "Quinta dos Poetas” and 
restaurant "O Cantinho do Carlos”. In Tavira, the restaurant 
"Guerreiros". In Quarteira, the "Marisqueira Sol e Mar". And 
.

finally in Albufeira, we especially recommend the restaurant 
"The Solar das Oliveiras” in Parra Valley Road from Albufeira 
to Guia, about 2 km from Albufeira's marina. In this restaurant, 
that serves only dinner, try the famous Kobe steak, a steak of 
cattle originating from Japan, that is feeded with oats, drinks 
beer, receives three massages a day and some of these animals 
have classical music to hear.

Contact us!

A melhorA melhor
La mejorLa mejor          pción          pción

11 a 16 de Agosto 
Jardim Pescador Olhanense
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Notícias Curtas
Short News Cont. Pág 18

Em Agosto o Casino de Vilamoura exibe 
diariamente o espectáculo “Ivan o Bobo” 
espectáculo musical que mostra a beleza do som e 
da coreografia do ballet russo. O Espectáculo custa 
27 € (com happy dinner)  40 € (ementa turística) e 
14 € (espectáculo e 1 bebida incluída)  

In August the Casino of Vilamoura presents daily 
“Ivan, the Bobo”, a musical spectacle that shows the 
beauty of the sound and choreography of the 
Russian ballet. The show costs 27€ (with happy 
meal) 40€ (tourist menu) and 14€ (spectacle and one 
drink included).

“Patrimónios de Cacela”

“Ivan o Bobo”

No ctí ias

rtCu as
S orth
News

Notícias Curtas
Short News 

“Ivan o Bobo”

PORTISUB Clube Aquático de Portimão PORTISUB Aquatic Club of Portimão
Fotografia Submarina, a PORTISUB Clube Aquático de 
Portimão, dia 9 de Agosto,  leva a efeito mais um Torneio de 
Caça Fotográfica Subaquática, na Praia Senhora da Rocha, 
Lagoa. As inscrições são até 6 de Agosto através do site 
www.portisub.com 

Underwater photography. PORTISUB  Aquatic Club of 
Portimão presents once again on August 9th a Championship 
Game Photo Underwater Contest at the beach “Praia Senhora 
da Rocha” in Lagoa. You can participate until August 6th 
through the site www.portisub.com.

Concurso de Fotografia “Patrimónios de Cacela” a 
partir de Agosto e até Setembro vai estar aberto á 
participação dos interessados o “2º Concurso 
Patrimónios de Cacela” O regulamento está disponível 
em www.ciip-cacela.blogspot.com 

2nd Photo contest “Patrimony of Cacela” is open 
from August until the end of September for 
participation of all photographers. More information 
available at www.ciip-cacela.blogspot.com.

"Patrimónios of Cacela”
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Até 8 32ª Feira do Livro da Cidade de Faro. Jardim 

Manuel Bívar
Até 10 Festa da Ria Formosa (VIVMAR). Largo de São 

Francisco. Inauguração às 19h00
Até 10 I Feira Náutica de Faro. Largo de São Francisco. 

Inauguração às 20h45 
1 Ecos de Coimbra. Largo Ossonoba, Estói. 21h30
1 "Oficina de férias de verão", Museu Municipal.
1 Ciclo de Cinema: «Mouvement of People Working 

(Portugal)», filme/concerto de Phill Niblock. Antiga 

Fábrica da Cerveja. 22h00 
2 "Boa Noite Mãe" com :
Sofia Alves e Manuela Maria.
Teatro das Figuras. 22h00
2 Rouxinol Faduncho. Largo de
São Francisco. 22h00
2 Ago. até 7 Set. , Peça de teatro
Do artista António Poppe.
Fábrica da Cerveja. 22h00
8 "Obras Completas de William
Shakespeare em 97 minutos (As)". T. das Figuras. 22h00
8 Ciclo de Cinema: «O Sol do Marmeleiro», de Victor 

Erice. Antiga Fábrica da Cerveja. 22h00 
12 Tiago Bettencourt. Teatro Municipal. 21h30.
13 "Santos & Pecadores". No
Âmbito "Forum Sound & Fashion”
Forum Algarve. 22h30
15 Carlos do Carmo. Lg Sé. 22h00
15 Ciclo de Cinema: «Sophia de
Mello Breyner Andresen + À Flor
Do Mar», de João César Monteiro. Antiga Fábrica da 

Cerveja. 22h00  
16 a 24 "Folkfaro`08", 
espectáculos de Portugal,
Colômbia, Bielorrússia, India,
Holanda, Arménia e Quénia.
Teatro das Figuras, Palco da Doca
e outros locais do Concelho. 22h00
16 Ecos de Coimbra. Cl.Desportivo de Montenegro. 21h30
22 Ciclo de Cinema: «O Quadro Negro», de Samira 
Makhmalbaf . Antiga Fábrica da Cerveja. 22h00 
23 Concerto : "Susana Travassos", Teatro das Figuras.
23 Banda Filarmónica. Santa Bárbara de Nexe. 21h30
27 Desfile de moda. Colecção Outono/Inverno das lojas 

presentes. No âmbito "Forum Sound & Fashion", forum 

Algarve. 22h30
29 Ciclo de Cinema: «Perna Vermelha», de Hugo Brito. 

Antiga Fábrica da Cerveja. 22h0
30 Rancho da ARPI. Largo da
Igreja, Conceição. 21h30
30 Espect.,  "Nancy Vieira".
Teatro das Figuras. 22h00
Até 7 Set.”Articulações”
Nuno Faria. Ant.Fábrica Cerveja.
2º Dom. do mês. Mercado de Estoi.

Eventos, Município de Faro

De: Francisco J.M. Correia “Ervilha”

R. Alportel, 188 A-B • 8000-291 FARO • doremi-som@iol.pt

Tel.: 289 82 23 83 • Fax 289 80 33 89 • Tlm. 917 213 380

Concertos 
Espectáculos

Fado • Folclore • Arraiais
Robótica

Aluguer
Som e Luz
Profissional
Audiovisuais• Pianos de Cauda

FARO

Nancy Vieira



Contingency plan for heat waves: recommendations for tourists 

 

 

Being among the sunniest countries in Europe with a widespread 
coastline, Portugal is, undoubtfully, one of the most attractive and 
cherishes destinations for tourism. However, in order to enjoy the 
pleasures of the lovely weather and multiple attractions this country 
has to offer, one must be fully aware of the dangers resulting from 
extreme hot days that may occasionally occur, the so-called heat 
waves. Therefore, some special measures must be taken, before and 
during those periods, as to minimize the heat effects on human 
health. 
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Alert signs and measures to be taken
• • 
• • 

• • • 

Following measures must be taken

Preventive general measure
•

•

•
•

•

•

•

Preventive individual measures
• 

• 

•

•

• 

 Wear light clothes, preferably cotton in light colours; 
 Avoid exposing yourself to direct sun, in particular, between 11.00 

am and 4.00 pm; 
Use high-factor sun protectors (>30) and never forget to protect 

your head and eyes (wearing a hat and sunglasses); 
During the warmest hours of the day, take a lukewarm or cold 

shower, always avoiding sudden temperature changes.

Change(s) in the usual behaviour  Strong weakness and/or fatigue  
Dizziness, vertigo, conscience disorders, convulsions Nausea, 

vomits, diarrhoea Muscle cramps High body temperature Thirst 
and headaches.

• Carry the person into the shade,or inside a cool place, and try to 
release him/her from excess clothing; 
• Try to ventilate the place as much as possible; 
• Spray the body with fresh water; 
• Give water to the person, but only if he/she is conscious; 
• Call a doctor; 
•Contact “Saúde 24” Centre  808 24 24 24, or dial 112 (SOS).

 Identify the most vulnerable groups, namely:
Young infants; Elderly; Chronic patients (cardiovascular, 
respiratory and kidney diseases, diabetes, alcohol consumption); 
Obese people; Mental disabled people; People under medication 
such as anti-hypertensive, anti-arrhythmic, diuretic, anti-depressive 
and neuroleptic medicines;
 Remain, at least, 2-3 hours a day in a cool environment, as for 

instance, an hotel, shopping-centre, cinema, museum, library, or any 
other place with air-conditioning, especially during the warmest 
hours of the day;

Avoid long stays at sun exposed vehicles;
In case of unavailable air-conditioning, never completely close the 

windows.
When travelling, take/drink enough water or natural fruit juices (no 

sugar added). Whenever possible, travel by night.
Avoid all activities demanding intense physical strain, such as 

sports, when the temperature is too high.
 Do not bath (even to refresh yourself), nor consume any water 

coming from fountains or decorative lakes. Consume only bottled 
water, or public tap water.

Increase liquids intake (water or natural fruit juices, no sugar 
added), even without being thirsty, in order to prevent dehydration; 

Avoid sugar-added and caffeine-enriched beverages, as well as 
gasified and/or alcoholic drinks; 

If you suffer from a chronic disease, or under unsalted diet and 
liquid restriction, ask for your doctor's advice, or call our “Saúde 
24” Centre (808 24 24 24)

Offer water and give special attention to new-borns, young infants 
and children, elderly people and chronic patients, that may not feel 
thirsty, or be unable to express their need, making them particularly 
vulnerable; 

Take light and more frequent meals, and avoid heavy and spicy 
dishes; 

16 Agosto

Prevenir Escaldões
orlaC ed sadB no Oa  s

orlaC ed sadB no Oa  s

Portugal is among the sunniest countries in Europe. Be 
aware of the dangers resulting from extreme hot days. 
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ESPECIALIDADE:

SPECIALITIES

ESPECIALIDADES

Mariscada Sol e Mar
Amêijoa à Bulhão Pato
Berbigão á Bulhão Pato

Gambas Fritas com Alhos
Sapateira Recheada

Camarão Tigre Grelhado
Gambas Cozidas

Ostras

Mixed Seafood Sol e Mar
Clams “Bulhão Pato” Style

Spiny Cockles “Bulhão Pato” Style
Fried Praws w/ Garlic

Stuffed Crab
Grilled King - size Prawns

Boiled Prawns
Oysters

Mariscada Sol e Mar
Almeja al “Bulhão Pato”

Berberecho al “Bulhão Pato”
Gambas Fritas con Ajos

Buey de Mar Relleno
Camarón Tigre a la plancha

Gambas Cocidas
Ostras

Av. Francisco Sá Carneiro • Torre Algarve - 8125 QUARTEIRA
Telef. 289 316 388 • Fax 289 315 256

Petiscos Tradicionais Algarvios
Carapaus Alimados - Choquinhos Fritos

Salada de Polvo e Ovas Cozidas

Aberto todos os dias
das 12h00 às 02h00

www.sol-e-mar.com

Eventos,  Município de Loulé
Almancil
Até 8 Exp. de Pintura de "Nathalie Guerreiro". Galeria de 
Arte da Asca. 9h00 às 13:00h / 14:00h às 18:00h
Até 28 “ Finisterra” C. Cult. S. Lourenço. 10h00 às 19h00
2 “O Meu Tio “. Jardim Comunidades. 21h30
24 Teatro ao Largo. Espectáculo:  “Escola de Mulheres”. 
Jardim das Comemorações. 22h00
Quarteira
Até 10 Exposição colectiva «Algarve Artists Network - 
Expo 1». Galeria de Arte Praça do Mar 16h00 às 23h00
Até 31 "Biblioteca de Praia. Praça do Ma r/ Marg. Quart.
Até 31 “Quarteira Activa” Ass. Dinamika. Nos 4 palcos ao 
longo da marginal. Todas as idades.
3 "16.ª Prova de Mar Louletano/Habipro". Praia Quarteira
18 T. ao Largo. “Escola de Mulheres” Praça do Mar. 22h00
24 Comédia “RRRrrr!!!!!” (2004), de Alain Chabat. 
“Cinema ao Luar”,  ao ar livre. Praça do Mar. 21h30h
Vale de Lobo
Até 26 Exp. Finisterra. Galeria de Arte. 10h00 às 19h00
5 a 8 Vale do Lobo Grand Champions Caixa Geral de 
Depósito, torneio de ténis. Academia de Ténis
5, 18 e 29 Jazzy Sunset Dining. Le Méridien Dona Filipa 
& San Lorenzo Golf. 19h30
29 Concerto: Mariza & Convidados. 23h30
29 Ago. a 22 Out. Exp.pintura Helge Leiberg. Gal. Arte
Vilamoura
8 Conc. Vanessa da Mata.Lake Resort Vilamoura. 22h00
11 Os Riders on the storm, elementos dos The Doors, e os 
Waterboys. Campo de Rugby de Vilamoura. 22h00
Até 15 Set. Exposição do Artista Plástico João Pedro Vale. 
Villa Romana do Cerro da Vila.
Boliqueime
• Exp. «Uma Viagem pela Pintura» de Meinke Flesseman e 
John Lamonby. Galeria de Arte Corte Real, na Estação da 
CP de Boliqueime. 4ª Feira a domingo, das 10h00 às 17h00 
11 “Playtime”. ”. “Cinema ao Luar”Lg Igreja. 21h30h
22 Teatro ao Lg.  “Escola de Mulheres”. Lg Igreja. 22h00
Loulé
1 “O Meu Tio”. “Cinema ao Luar”. Anfit.  Alte. 21h30h
1 a 30 Exposição “Educação Fiscal”,  9h00 às 12h30
3 “O Meu Tio”. Lg Igreja, Querença. 21h30h
4 “O Meu Tio”. “Cin. ao Luar”.  Lg Igreja de Salir. 21h30h
4 a 15 2º Curso Internac. de Arte Teatral Cómica. Querença
9 “Playtime”. ”. Largo da Igreja o Ameixial. 21h30h
10 “Playtime”. ”.Ass. dos Amigos da Cortelha. 21h30h
14 Camané/Mário Laginha/David Fonseca  Tivoli 
Almansor, Carvoeiro.
19 “Escola de Mulheres”. C. Convento. 22h00
23 Rui Reininho. Jardim de Alte. 22h00
23  “Escola de Mulheres”. Lg. Igreja  Querença. 22h00
23 Comédia “RRRrrr!!!!!” Largo da Igreja da Tôr. 21h30h
29 Mariza e Convidados. Jardim de Alte.
29 Projecção de “Jet Lag”. Cerca do Convento. 21h30h
Até 7 Set. Exp.o «Reacção em Cadeia: transformações na 
arquitectura do hotel». Q. Fonte da Pipa/Lagar Portas  Céu. 
Até 7 Set.«Articulações» Rui Moreira. Conv. Stº António
Até 14 Set. Exposição de arqueologia «Antes do 
Mercado». Mercado Municipal. 7h00 às 15h00
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Jovem pianista algarvia vence...

“A Comédia Humana”

Young algarvian pianist wins...

“The Human Comedy”

Jovem pianista algarvia (13 anos) aluna do Conservatório 
Regional do Algarve Maria Campina, de nome Júlia Azevedo 
vence concurso internacional de piano em Marrocos.

Teatro da Estrada de Alte leva a cabo na aldeia de Querença, 
entre 14 e 15 de Agosto, o 2º curso internacional de arte 
teatral cómica, “A Comédia Humana”. O curso tem a duração 
se 60 horas. Para mais informações 289 478 263 ou 
914463764

Young algarvian pianist, Julia Azevedo (13 years old), student 
of Regional Conservatory of the Algarve Maria Campina, 
wins the international piano competition in Morocco for her 
group and the second place of the competition for the 16 years 
old group.

The Road Theatre of Alte presents in the village of Querença 
the 2nd international course of theatrical art fun comedy 
between August 14th -15th. The course takes 60 hours. For 
more information contact 289 478 263 or 91 44 63 764.
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“Dicas sobre Vinhos” espaço patrocinado pelos 
Supermercados Jafers em Quarteira e Vilmoura, oferece-lhe 
este apontamento sobre os Vinhos Mateus Rose, que já vão 
com mais de mil milhões de garrafas vendidas. 

O Mateus Rosé aparece na década de 40, sendo pioneira na 
aplicação de novas técnicas de enologia, design e marketing. 
Pode-se dizer que foi este vinho, as novas técnicas de 
produção e os novos conceitos de marketing do produto e 
da marca criada em 1943, que esteve na base da criação do 
maior grupo vitivinícola português, bem assim como 
abriu as portas á internacionalização dos vinhos de 
mesa portugueses.
Se na década de 40, a frescura e a leveza do vinho 
eram originais, foi o modelo da garrafa, a forma de 
cantil, (que fazia lembrar os cantis da II Guerra 
Mundial) que ajudou a conquistar o mercado em 
120 países ao longo destes, quase setenta anos.
Memória à parte, o Mateus Rosé continua a ser o 
ideal para os jovens se iniciarem no prazer de degustar 
o vinho, e continua a ser para os apreciadores um excelente 
vinho aperitivo, mas também para acompanhar pratos de 
saladas, massas, pizzas ou mariscos.
Quando for a uma das lojas Jafers em Quarteira ou Vilamoura, 
não esqueça de levar para casa uma garrafa de Mateus Rose 
para experimentar acompanhando um dos pratos que 
mencionámos.

This "Tips on Wine" space is sponsored by Jafers 
Supermarkets, located in Quarteira and Vilmoura, offers this 
note on the Wine, Mateus Rosé. Already more than one 
billion bottles have been sold since 1943.

Mateus Rosé appeared in the forties, and was a pioneer in 
the application of new techniques of enology, design and 
marketing. It can be said that this was THE WINE, with is 
new production techniques and new concepts of 

marketing the product and brand, created in 1943, 
which resulted in the creation of the largest 

Portuguese wine company. This brand also opened 
the door to internationalization of Portuguese 

wines.
If the forties, the freshness and lightness of the 
wine were original as was the model of the 
bottle, the shape of flask, (which was 
reminiscent of the cantis World War II) which 

altogether helped win the market in 120 
countries throughout these, almost seventy years.

Memory aside, Mateus Rosé remains ideal for young people 
beginning the pleasure of tasting wine, and is still for 
experts, an excellent aperitif wine, but also accompanies 
many dishes, salads, pasta, pizza or seafood.
When you pass in one of the Jafers shops in Quarteira, or 
Vilamoura, do not forget to take home a bottle of Mateus 
Rose to drink it with one of the dishes we mentioned above.

Dicas do             sobre Vinhos                Tips on wines

Onde fazer compras é um prazer!

Faz mais pela sua cidade

The best wines Great Choice Good Prices Fruits of all Seasons

Para estar mais perto de si em Quarteira estamos em frente à Praça do peixe

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

- Tenha calma Dr. a ambulância já vem a caminho e o carro 
de desencarceramento também. 
- Como é isso possível se você não falou com ninguém 
enquanto aqui esteve comigo?
- É verdade Dr! Aqui não falei com ninguém porque 
também o meu telélé não tinha rede. Acontece que assim 
que vi o estado em que o carro ficou  após o acidente e 
depois de ver como o senhor estava e desligar a bateria, 
meti-me no meu carro e percorri poucos kms, três ou 
quatro,  até ter rede para pedir socorro e voltei para trás 
para lhe dar assistência que era o meu dever cívico apesar 
da nossa diferenças de classe, de cultura e de posses. O 
socorro mais próximo está a cerca de meia hora de 
caminho em breve estarão  aqui. Fique tranquilo Dr., daqui 
a poucos minutos estão aqui.  

Ao longe já se ouvia o som de sirenes, e o condutor 
acidentado,  parecia agora  muito mais calmo  e confiante 
na infinita bondade de Deus,  na solidariedade humana  e 
na eficiência dos serviços de assistência do Estado. Foi 
quando o homem serenamente lhe perguntou:
-  O  Dr. fuma?  
- Sim respondeu o Dr. 
levando instintivamente a 
mão aos cigarros na 
consola junto ao telemóvel. 
- Pois faz mal Dr. porque 
esse vício pode ser-lhe 
fatal.

Intoxicações alimentares Intoxicações alimentares 

Texto: www.min-saude.pt/portal/conteudos/enciclopedia+da+saude/saude+publica/calor/heat+waves.htm

Intoxicações alimentares são doenças provocadas - por água ou 
alimentos contaminados. Saiba como evitá-las. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, um em cada três 
habitantes de países industrializados sofre, por ano, intoxicações 
alimentares - doenças transmitidas pelos alimentos. No Verão, são 
mais frequentes devido à temperatura ambiente elevada, pelo que são 
necessários cuidados redobrados na confecção e conservação dos 
alimentos durante os dias de maior calor.

Depois de confeccionados, os alimentos 
devem ser consumidos num curto 
espaço de tempo. As sobras devem 
ser conservadas no frigorífico, pois 
s ó  a s s i m  s e  p o d e  e v i t a r  a  
multiplicação de micróbios presentes 
nos alimentos.

Como evitar as toxinfecções alimentares?
• Escolha alimentos frescos e cuja origem lhe inspire confiança;
• Não consuma ovos e carne de frango (ou de aves) que não estejam 
completamente cozinhados;
• Lave frequentemente as mãos  sobretudo depois de ir à casa de 
banho;
• Evite espirrar ou tossir para cima dos alimentos; 
• Não coma ou fume enquanto manipula os alimentos; 
• Lave cuidadosamente os alimentos que vão ser consumidos crus 
(caso das alfaces ou da fruta), bem como os utensílios de cozinha e 
superfícies que contactam com os alimentos (ex.: bancas de cozinha); 
• Não utilize os mesmos utensílios para alimentos crus e cozinhados; 
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Nunca aquele pobre homem pensou que alguma vez ia ter nas 
suas mãos, a vida de uma pessoa a quem anos antes, havia feito 
uma petição para não ter de pagar o que não devia e o Estado lhe 
exigia que pagasse em nome das dúbias leis do governo e da 
insaciável máquina de cobrança de impostos.

Olhando agora para os destroços do moderno e potente carro 
topo de gama que minutos antes havia ultrapassado o seu velho 
“chaço” para se espetar na curva de uma estrada em que poucos 
carros passavam, não deixava de ser irónica a situação em que se 
encontrava. No interior do carro o condutor estava dobrado 
sobre o volante, inconsciente, e aparentemente os ferimentos 
eram ligeiros. O habitáculo do carro e o cinto de segurança 
haviam-no salvo de maiores danos físicos. Ao puxar com 
cuidado o tronco e ajeitar a cabeça do homem no banco 
do carro para ficar numa posição 
mais cómoda, reconheceu de 
imediato o rosto daquele 
Xerife de Nottingham 
cobrador de impostos, 
taxas, e coimas que anos 
antes havia estado ao 
s e rv i ço  de  vá r io s  
príncipes do reino, 
fazendo com os seus peões 
e lacaios executar as leis dos 
impostos que enchiam os cofres 
do Tesouro, isto sem nunca sequer 
ouvir ou atender os dramáticos pedidos de 
justiça de gente do povo, da raia miúda que não tem meios 
financeiros para se defender na justiça das arbitrariedades das 
leis do Estado, que exige o pagamento de impostos a quem não 
realiza ganhos que permitam pagar o que a máquina do Estado 
estipula. 

O homem, um modesto cidadão comum deste reino que por falta 
de emprego trabalhava por conta própria, olhou de novo para o 
rosto do condutor do carro, que sem dar acordo de si, continuava 
a respirar com alguma dificuldade, e veio-lhe à cabeça a petição 
que havia feito aquele Excelentíssimo Senhor Cobrador-mor 
dos Impostos, que não atendeu o seu pedido e ainda lhe pôs mais 
umas coimas pelas  declarações consideradas fora de prazo, e 
por fim ia fazer uma penhora para lhe levar ferramentas de 
trabalho e, ou a casa onde trabalhava e que ainda estava a pagar 
ao Banco. Por causa destas coisas o homem recordou aquele 
Cobrador-mor a quem na altura chamou Xerife de Nottingham, 
numa clara comparação ao execrável Xerife que explorava o 
trabalho e extorquia os poucos haveres do povo em nome do 
Príncipe João, na historia do Rei Ricardo Coração de Leão e de 
Robin dos Bosque. Só que na história do Xerife de Nottingham, 
o homem não se lembrava que o Xerife no final do seu mandato, 

 como colector de impostos, tivesse mandado reunir todos os 
seus lacaios mais próximos na Catedral de Westminster, para 
agradecer a Deus pela grande recolha de impostos, bens e 
ferramentas que havia conseguido arrecadar, extorquir e 
penhorar do povo, legitimado pelas leis do príncipe João e pela 
força dos seus homens armados. O ex-Cobrador-mor dos 
impostos, que agora estava diante de si, desacordado, naquele 
monte de sucata, era o mesmo que por não ter atendido a sua 
petição, o fazia estar ainda a pagar agora, a prestações, uma 
elevada importância, de impostos coimas e juros que não devia. 
Olhando para o interior do carro acidentado, ao lado do 
condutor, seguro na consola reparou que estava um telemóvel 
última geração, que parecia nada ter sofrido com o choque do 
carro. Morto estava já o gps que mais não era que um ecram 
escuro e partido. Nisto o condutor começou a dar sinais de 

recuperar a consciência e balbuciou algumas palavras 
inteligíveis, e a custo perguntou onde estou? O que me 

aconteceu? Ajudem-me a sair! Tirem-me daqui!

O homem fazendo das tripas coração e com 
vontade de lhe dizer outra coisa 

respondeu-lhe; 
- Dr. tenha calma que o senhor tem 

as pernas presas. Acalme-se, eu 
já desliguei a chave da ignição 
para evitar que algum curto-

circuito pegasse fogo á gasolina 
espalhada pelo chão.       

Com esforço o e falando com 
dificuldade o condutor tentou chegar á consola para pegar no 
telemóvel perguntando ao homem se já tinha pedido socorro.
- Dr. veja se pode ligar para alguém dos seus conhecimentos que 
façam chegar socorro mais depressa porque aqui no Alentejo, e 
nesta estrada, quando se espera por uma ambulância do INEM 
nunca se sabe quem chega mais cedo? Se a o socorro ou a morte?
- Pegando no telemóvel e clicando freneticamente as teclas, e 
com um esgar misto de dor e surpresa estampado no rosto, o 
condutor exclamou surpreso!...Não funciona! Não tem 
cobertura!....
- Pois é Dr., neste sítio do Alentejo é difícil ter rede no telemóvel,  
há pouca gente por aqui e por isso não investem.
- Oh homem ajude-me! Veja lá se o seu tem rede por amor de 
Deus!....
- Dr. é bom  que rogue a Deus, aquele a quem ofereceu uma 
missa por acção de graças no final do ano pelos resultados 
conseguidos a cobrar impostos aos que os deviam e a muitos 
outros que os não deviam mas que obrigou a pagar com 
processos e penhoras. Vamos ver se a operadora do meu 
telemóvel tem rede aqui?..Rogue a Deus por isso Dr. para que se 
possa pedir socorro!
- Então homem pela sua santa saúde, mexa-se por amor de Deus 
e pela saúde dos que lhe são mais queridos, peça lá socorro!
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- Dr. tá com sorte, rede é fraca mas a gente tem!...Vamos ver é se 
tenho saldo para fazer a chamada? Ou se entretanto não se me 
acaba a bateria? 
- O Dr a custo atalhou. Mas o que é que lhe fiz para estar assim 
tão renitente em prestar-me ajuda?

Enquanto o homem fingia estabelecer uma ligação, respondeu:
- O que é que me fez Dr.? É que os tesouros de que o Senhor era 
Cobrador-mor por causa da falta de uma cruzinha nas opções, 
que eu já havia optado no ano anterior,  mudou-me de regime e 
tributou-me noutro regime para me fazer pagar o que eu não 
ganho não num ano mas em vários anos! E sabe que mais é que 
eu reclamei para me ser feita justiça, e o pedido dirigido ao 
senhor que era o chefe máximo veio sempre indeferido! E é por 
isso que eu com 60 anos ando aqui a trabalhar com um chaço 
velho, para ganhar o meu pão de cada dia, e para pagar ao Estado 
o que me foi exigido e não devia,  para uns indivíduos se 
banquetearem á grande e á francesa com os impostos devidos, e 
os indevidos que cobram a quem ainda vai podendo cumprir 
com as suas obrigações. E olhe que o senhor foi muito bem pago 
por cobrar esses impostos. O senhor ganhava num 
mês aquilo eu que não ganhava liquido num ano de 
trabalho.

- O Dr. ajeitando-se na cadeira procurando 
uma posição mais confortável, retorquiu: oh  
homem! Mas se a sua reclamação nem me 
chegou ás mãos, como é que eu podia responder 
e ajudar a corrigir o que o senhor diz ter sido 
uma injustiça?  
- É Dr.! Não lhe chegou ás mãos! Como o 
mundo é pequeno e a vida tem destas ironias de inverter 
situações e pôr agora a sua vida a depender da ajuda de alguém a 
quem o senhor não atendeu uma reclamação e o pedido de 
justiça?.. 
- Já lhe disse homem que não tive culpa na sua situação. 
Provavelmente o assunto foi tratado por um director de serviços 
que seguiu as regras e a lei á letra. Por favor mexa-se ajude-me!
- Calma Dr. e pode agradecer a Deus por termos rede. Isto está a 
chamar. Vamos ver se haverá alguém do outro lado que atenda o 
pedido de socorro? E vamos a ver também se a chamada de 
socorro é paga? Se tenho saldo? E se a bateria aguenta até poder 
explicar exactamente onde foi o acidente e como está o 
condutor. E ainda tem outra coisa é que o pedido pode ter que ser 
reencaminhado para outra corporação e isso também pode 
atrasar a vinda de socorro.
- Oh homem! Diga quem eu sou e que estou muito aflito para 
mandarem socorros com mais urgência! Que mandem um 
helicóptero!   
- Dr. aqui no Alentejo se eu disser, para quem nos atender, que o 
senhor já foi o Xerife de Nothingam o cobrador mor dos 
impostos, que se espetou com uma bruta máquina topo de gama, 
e é um daqueles servidores do Estado que quando se 
reformarem vão receber uma choruda reforma maior que o 
montante da reforma de 25 trabalhadores alentejanos?... Por 
certo que virão ainda mais depressa do que é habitual no 
Alentejo. E tem outra coisa não peça a Deus para lhe mandar um 

 helicóptero, porque aqui por estes lados não há dessas coisas, o 
mais que Deus lhe pode mandar lá de cima é um padre. Aqui o 
socorro vem pela estrada para toda a gente. 
 
Enquanto o homem dizia isto para o condutor que, preso no 
habitáculo do carro, a custo procurava se acomodar melhor para 
aliviar a dor causada pelo embate, era agora visível no seu rosto 
não só a dor mas também alguma preocupação e desânimo pela 
sua vida porque, se a sua vida dependia de Deus, naquele 
momento o socorro para poder continuar vivo dependia da boa 
vontade daquele homem que lhe chamara Xerife de 
Nottingham. Se ele não conseguisse a ligação para o 112, se ele 
nada fizesse, não poderia ficar naquela situação sem socorro por 
muito mais tempo, e já se tinham passado quase 20 minutos 
desde que recuperara a consciência e até agora ninguém mais 
tinha aparecido nem outros carros tinham passado ali, e ele 

continuava preso no lugar do 
condutor, dependendo da ajuda de um 
desconhecido, que em tempos, ele 
sendo Director Geral, nem se havia 
dado ao trabalho de atender a um 
pedido de ajuda daquele homem para 
corrigir uma situação de justiça 
tributária. O condutor naqueles 
escassos momentos em que o homem 
aparentemente tentava fazer a ligação, 
pediu mentalmente a Deus que o 
ajudasse a superar aquela situação, 
i l u m i n a n d o  d e  c a r i d a d e  e  

solidariedade o espírito daquele homem de quem o 
socorro para a sua sobrevivência dependia. Mentalmente 

prometeu que se sobrevivesse aquela situação, nunca mais iria 
ignorar qualquer pedido de ajuda clamando por justiça que lhe 
fosse feito.

Ao mesmo tempo o homem que fingia querer ligar o telemóvel 
para pedir socorro, também se debatia com sentimentos 
contraditórios, se por um lado o seu humanismo, sentido de 
justiça e solidariedade o obrigavam a prestar assistência aquele 
homem que havia odiado como responsável pela sua desgraça, 
por outro lado algo o impelia a abandonar o condutor acidentado 
à sua sorte, até que chegasse socorro, isto para não acelerar o 
final da história acendendo um cigarro que casualmente poderia 
cair sobre a gasolina de 98 octanas derramada á volta do carro. 
Deste conflito interior de vontades entre praticar o bem e deixar 
que o mal aconteça naturalmente vai ás vezes uma muito curta 
distância, uma pequeníssima fracção de tempo, e era neste 
dilema que aquele  pobre homem se debatia para decidir o que 
fazer. Naquele momento o homem  não poderia fazer mais do 
que já havia feito, naquele local os telemóveis nenhum tinha 
rede, por isso só lhe restava ficar ali a fazer companhia para 
animar o condutor acidentado até que chegasse mais alguém ou 
chegasse socorro.

- Então consegue ligar? ninguém atende? Estou cansado de estar 
aqui preso!...Ajude-me a sair daqui!



- Tenha calma Dr. a ambulância já vem a caminho e o carro 
de desencarceramento também. 
- Como é isso possível se você não falou com ninguém 
enquanto aqui esteve comigo?
- É verdade Dr! Aqui não falei com ninguém porque 
também o meu telélé não tinha rede. Acontece que assim 
que vi o estado em que o carro ficou  após o acidente e 
depois de ver como o senhor estava e desligar a bateria, 
meti-me no meu carro e percorri poucos kms, três ou 
quatro,  até ter rede para pedir socorro e voltei para trás 
para lhe dar assistência que era o meu dever cívico apesar 
da nossa diferenças de classe, de cultura e de posses. O 
socorro mais próximo está a cerca de meia hora de 
caminho em breve estarão  aqui. Fique tranquilo Dr., daqui 
a poucos minutos estão aqui.  

Ao longe já se ouvia o som de sirenes, e o condutor 
acidentado,  parecia agora  muito mais calmo  e confiante 
na infinita bondade de Deus,  na solidariedade humana  e 
na eficiência dos serviços de assistência do Estado. Foi 
quando o homem serenamente lhe perguntou:
-  O  Dr. fuma?  
- Sim respondeu o Dr. 
levando instintivamente a 
mão aos cigarros na 
consola junto ao telemóvel. 
- Pois faz mal Dr. porque 
esse vício pode ser-lhe 
fatal.

Intoxicações alimentares Intoxicações alimentares 
Intoxicações alimentares são doenças provocadas - por água ou 
alimentos contaminados. Saiba como evitá-las. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, um em cada três 
habitantes de países industrializados sofre, por ano, intoxicações 
alimentares - doenças transmitidas pelos alimentos. No Verão, são 
mais frequentes devido à temperatura ambiente elevada, pelo que são 
necessários cuidados redobrados na confecção e conservação dos 
alimentos durante os dias de maior calor.

Depois de confeccionados, os alimentos 
devem ser consumidos num curto 
espaço de tempo. As sobras devem 
ser conservadas no frigorífico, pois 
s ó  a s s i m  s e  p o d e  e v i t a r  a  
multiplicação de micróbios presentes 
nos alimentos.

Como evitar as toxinfecções alimentares?
• Escolha alimentos frescos e cuja origem lhe inspire confiança;
• Não consuma ovos e carne de frango (ou de aves) que não estejam 
completamente cozinhados;
• Lave frequentemente as mãos  sobretudo depois de ir à casa de 
banho;
• Evite espirrar ou tossir para cima dos alimentos; 
• Não coma ou fume enquanto manipula os alimentos; 
• Lave cuidadosamente os alimentos que vão ser consumidos crus 
(caso das alfaces ou da fruta), bem como os utensílios de cozinha e 
superfícies que contactam com os alimentos (ex.: bancas de cozinha); 
• Não utilize os mesmos utensílios para alimentos crus e cozinhados; 
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Lua Nova

Q. Crescente

Lua Cheia

Q. Minguante

Lua Nova

Lua



Até 9 Exp. "Arte Contemporânea Portuguesa". Galeria 

Municipal.

1 Concerto: Simply Red. Herdade Salgados Resort. 22h00 

10 Concerto: José Cid. Marina Albufeira. 21h30

16 Espectáculo com Filipa Sousa. Espaço Multiusos de 

Albufeira (Al-Mouraria). 21h30

24 "7.ª Circuito de Natação - Prova de Mar". Praia dos 

Pescadores

29 a 31 III Torneio de Pesca Grossa. Marina de Albufeira. 

Até 31 “Rhythm of the Dance”, música tradicional irlandesa. 

Fábrica do Inglês. 22h15

1 “Verão Jazz", com os TGB, liderados pelo baterista 

Alexandre Frazão. Parque Ribeirinho. 22H00

9 a 17 "Feira Medieval”. Centro Histórico.

Até 6 Out. Exposição «Mértola - o último porto do 

Mediterrâneo», de Santiago Macias. Museu de Arqueologia, 

Mértola. 9h00 e as 18h00.

Até 22 Out. 6ª Edição do Festival Internacional de Escultura 

em Areia. Tema: Hollywood. Pêra. 10h00 às 24h00.

Até Dez. Exposição «Silves Islâmica: cinco séculos de 

ocupação do arrabalde Oriental». Biblioteca Municipal. 3ª a 

6ª das 9h30 às 19h30. 2ª e sábados das 14h30 às 19h30.

Eventos de Silves

Eventos de Albufeira

Tel.: 282 440 100  
Silves

23Albufeira / Silves

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

Estafajar
O mesmo que estragar, espatifar, 
despedaçar, estraçalhar

Estrafegar
Fazer qualquer coisa muito depressa e mal. 
Também se usa para apertar “estás a 
estrafegar-me” estás a apertar-me.

Falejar
Diz-se que está a falejar, quando alguém 
está a falar de modo que não se percebe, 
muito baixo, num murmúrio

Fartazana
è tudo à fartazana  o mesmo que é tudo em 
grande, à farta

Fedoca
Diz-se quando alguma coisa não está bem. 
“Estás vestido à fedoca” Estás mal vestido, 

Desajeitado. “Fizeste isso à fedoca”  
Fizeste isso mal, desajeitadamente.

Fernequitos
O mesmo que t iques ,  cócegas ,  
impaciência

Festegaço
Chapada, bofetada, palmada

Fiturar
Adivinhar, prever o futuro, augurar

Fónica
Agarrado ao dinheiro, usurário, forreta, 
avarento

Fregementa ou Frigimenta
Preparado que se faz com diversos 
condimentos usualmente designado por 
refogado



Os saltos vermelhos, que eram um símbolo de classe na Europa dos séculos XVII e XVIII, 
eram usados apenas pelas classes privilegiadas.

Maria Antonieta tinha a seu serviço um criado apenas para cuidar dos seus 
500 pares de sapatos, que estavam catalogados por data, cor  modelo. 

Por volta de 1822, sapateiros norte-
americanos criaram os primeiros sapatos direito e esquerdo, utilizando duas formas. 

Estes sapatos, então chamados tortos, viriam a aumentar grandemente o conforto. 

Durante os anos 30 e 40, os sapatos de dia que mostrassem os dedos dos pés eram considerados indecentes. 

Na China, o culto aos pés exigia o uso de sapatos de no máximo 15 cm. Para calçá-los, as 
mulheres tinham os pés praticamente amassados, enfaixados em um cilindro para não crescerem. 

 Nos anos 60, foi patenteado em Oak Hill, 
Illinois, nos Estados Unidos, um salto de sapato telescópico que se podia ajustar em 
altura.

Nas 
décadas de 1880 e 1890 não era de bom tom que uma senhora chamasse 
demasiado a atenção em público. Regras sobre o vestuário decente que se 

deveria usar impunham sapatos escuros 

Os egípcios e os romanos 
desenhavam as caras dos seus inimigos nas solas das sandálias para que pudessem literalmente pisá-los. 

Na corte de Luís XVI, os homens usavam sapatos de saltos pintados com miniaturas de cenas bucólicas ou 
românticas. 

.

Try to find 7 diferences
Solutions in the next month

7 Diferenças / 7 Diferenças / 7 diferences7 Diferenças / 7 Diferenças / 7 diferences7 Diferenças / 7 Diferenças / 7 diferences

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



A melhorA melhor
La mejorLa mejor          pción          pción ALGARVE

Prazo de entrega: entre 5 e 15 dias úteis após aprovação de layout de impressão.
Condições de Venda: 50% com a encomenda, resto com a aprovação da maquete de impressão.

A estes preços há que acrescentar portes e IVA 20%. Oferta sujeita aos stocks existentes

289 72 10 50  968 639 468  R. Ant. Henrique Cabrita, lt 2 r/c dt. 8700-247 Olhão• •

www.inalves.com  /  www.amelhoropcao.com inalves@mail.telepac.pt

1,95 € x 1000

2,50 € x 50

6,95 € 
x 500

Panama
Criança

T-shirts
Brancas
140 gr

Sacos de 10 unid.

x 50 Unid.
 

10 €
 

T-shirt
Ajustada
 Branca

Polo de
Côr Branca

T-shirts de côr
acresce 0,30 € +
impressão
 serigrafia

> 50 Unidades 

>100

 0,95 €

9 €

3,70 €
x 50

>100

 1,40 €

Panama
Adulto

1,50 €
x 100

1.30 € 
x 200

1,20 € x 50

0,75 € x 100

0,80 € x 100

0,75 € x 500

Saco
Pano crú

1,87 € 
x 200

Baralho
de Cartas

Impr. 
2 cores

Esferográficas
Preços desde

0,20 € 
x 500

1 € x 100

x 500

x 100

1,30 €

1,50 €

0,20 €
x 1000

Porta-Chaves iman

Porta-Chaves
Plástico

Ponha a sua empresa a dar nas vistas!...
Use brindes para oferecer e potenciar vendas!
Contacte-nos para mandar fazer os seus brindes!
Os preços incluem impressão 1 côr 1 face.

Crachás

su ap lá s/c i- mer ab na 

C/alfinete

59 mm

Só iman

165 cm. Ø

S  LO OEU G

Suporte

2 €

Oferta sujeita aos stocks existentes



Esta edição teve o apoio de amml 2000, Botinas, Guerreiro’s, T-Móvel, Flóris, Capital, CMO, Quinta dos Poetas, IbéricaFrio, Piscinas Corvo,
Teresa Aragão, Américo Ribeiro, Odoyá, Camiauto, Inforser, Atlãntico, Cantinho do Carlos, Ediolhão, Óptica Nascente, Gelvi, Drogaria Raminhos,
Carla Farroba, Mobilar, DoRéMi, RCS, Azulejos del Vado, Marisqueira Sol e Mar, Decoração Moderna, Solar das Oliveiras e Algarve FM. 


