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Olhão espera por si!



No Algarve também vai crescendo fortemente o por isso afectou negativamente todas as áreas de 

sentimento de insegurança das pessoas em relação à actividade económica na região, receia-se que o 

criminalidade que se regista no país. A par desta real desemprego aumente, e isso resulte em situações muito 

sensação que se corre diariamente o risco de ser vítima de difíceis, senão dramáticas para muita gente, e isso obrigue 

violência por assalto, carjacking ou estar no lugar errado à a atitudes de comportamentos desviantes, que leva a mais 

hora errada e ficar sequestrado como refém, como se viu criminalidade e à prostituição como forma extrema de 

em directo no assalto ao Banco em Lisboa, outra procurar sobreviver.
Seria muito mau para o Algarve que a sociedade civil na preocupação começa agora a afligir aqueles que vão 
região não esteja atenta a um eventual aumento do sentindo no dia a dia no bolso, na pele e na barriga as 
desemprego, com o consequente aumento de situações já dificuldades de viverem num país em permanente crise e 
referidas. com os mais baixos índices económicos da Europa. Para 
Estamos no Outono, uma estação do ano já de si, cinzenta, quem vive no Algarve, a este sentimento de insegurança 
melancólica, propícia à saudade do passado e à tristeza de física, juntam-se agora outros receios e medos quanto à 
um presente em que não se vislumbra, muitas esperanças incerteza do futuro para si próprio ou para as suas 
no futuro, e em que, já poucos acreditam que o Pai Natal famílias, pela ameaça de perderem o emprego, e não 
ou o menino Jesus traga algumas prendinhas no fim do puderem cumprir com compromissos assumidos e, pior 
ano ou, pelo menos, a promessa que 2009 vai ser melhor. ainda, não puderem garantir a sua, ou a subsistência da 
Por isso caro leitor seja você empregado ou patrão, esteja família.  
atento ao que se passa à sua volta com a família, com os Abstraindo-nos da criminalidade que é notícia todos os 
seus amigos, com os seus colegas de trabalho, porque dias, porque de facto ela existe, a maioria das pessoas que 
talvez você possa fazer a diferença e ajudar quem lhe está vivem na região sofrem do mesmo síndrome que afecta a 
próximo e precisa do seu apoio, para superar dificuldades generalidade dos portugueses que estão empregados, que 
que sozinho dificilmente poderiam vencer. É nestas altura é o medo de perderem o posto de trabalho que já nenhum 
que é preciso ser solidário com quem precisa, porque empregador em consciência, nem mesmo o Estado, pode 
nunca se sabe o que o dia de amanhã nos reserva. garantir. Este ano dado os maus resultados financeiros da 

época turística, que foram abaixo do que era expectável, e 

Ed i tor i al

O Editor

Outubro

Carta ao ed i tor / LETTERS TO THE ED I TOR

Regs / B + H 

Dear Sir,

With very good reason the Magazine highlights and records 

many good points that may greet Tourists as they visit the 

Algarve.
The people, countryside, beaches, sunshine etc are all 

marvellous.
However may we make a suggestion. We returned to Faro 

Airport for the first time for a few years, with 2 'newcomers’
First time in Portugal
It was the very disappointing Toilet Facilities that exist in the 

Arrivals Hall that really create a bad impression.

First impressions are very important. Unfortunately long 

queues at the Ladies Room and bad smells from these facilities 

make  people  wonder  what  i s  ahead  o f  them?

Please upgrade or refurbish the 'Rest Rooms' to reduce one 

reason for visitors to criticise your otherwise beautiful country.

Caro Senhor
  

Por muito boas razões a Revista destaca muitos pontos positivos 

que agradam aos turistas que visitam o Algarve.
As pessoas, paisagens, praias, sol etc são maravilhosas. No 

entanto vamos dar uma sugestão.
Nós voltámos ao Aeroporto de Faro, pela primeira vez desde há 

alguns anos, e trouxemos mais dois novos turistas que vieram 

pela primeira vez ao Algarve.
Foi muito decepcionante as instalações sanitárias, que existem 

no Hall de chegada do Aeroporto que realmente dão muito má 

impressão.
As primeiras impressões são muito importantes. Infelizmente 

longas filas na Toilet das senhoras e maus cheiros provenientes 

dessas instalações fazem as pessoas pensar o que será que as 

espera daí em diante?
Por favor, seria uma boa ideia actualizar e ou remodelar as 

“Toilet das Senhoras” para reduzir uma razão de crítica dos 

visitantes que escolhem vir para o vosso bonito país. 

Acrescento também que como de costume, tivemos umas boas 

férias e estamos super ansiosos para fazer outra visita, em 2009.

I would also add that as usual we had an 

otherwise super holiday and look 

forward to another visit in 2009.

Regs / B + H
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Este mês aproveite os descontos que os nossos anúncios dão.
Para ter este benefício só tem que ter esta revista consigo, ou 
levar uma fotocópia do anúncio impressa em papel a cores ou 
preto e  branco que pode t i rar  da Internet  em  
www.amelhoropcao.com . 
Não se iniba! Não tenha vergonha de usar os descontos, 
benefícios ou bónus que lhe oferecem! Isso é bom para si mas é 
bom também para as empresas que lhe oferecem esse benefício, 
porque vêem retorno do investimento que fazem patrocinando 
esta revista para chegar ás suas mãos gratuitamente.        

Em Tavira, 

O Restaurante Guerreiros, em frente ao Hotel Porta Nova, 
oferece-lhe o digestivo depois do seu almoço ou jantar, é só ter 
esta revista, uma fotocópia do  anúncio, ou dizer que viu a oferta 
na revista deste mês ou na internet. 

Em Olhão 

Stand Camiauto. Tem para venda bom preço um automóvel de 
colecção Wolsley 1300 de 1967. O proprietário vende a loja 
600m2. Bom investimento para quem quiser continuar com o 
Stand que já está no mercado há mais de 25 anos, ou para outra 
actividade.  
Teresa Aragão, Brasil Conexion, para assinalar a abertura da 
loja de moda com VAKKO JEANS, oferece-lhe na apresentação 
do anúncio desta revista de 5% a 10% desconto (não 
acumulável) 

This month take advantage with the discounts that some of the 
adverts gives to you.
To get this benefit is enought to has with you a copy of this 
magazine or bring a copy of the advert printed in color or black 
& white that you can take from the Internet in 
www.amelhoropcao.com.
Do not be ashamed to use the discounts, rebates or benefits that 
is  offered! This is good for you to save money but it is also good 
for companies that offer this benefit, because they can see the 
return of  the  investment that are sponsoring this magazine to 
reach your hands for free.

In Tavira,

Restaurant Guerreiros (Warriors) in front of the Hotel Porta 
Nova, offers you a digestive drink after your lunch or dinner, 
you only have to show this magazine,or a copy of the advert, or 
just say that you have seen the offer in the magazine this month 
or on the Internet. 

In Olhão,

The Stand Camiauto, Have to sell a 1967 Wolsley 1300, is a 
colection car. The owner is selling the stand shop, of 600m2 or 
part of this shop. Good investment for those who want to 
continue with the stand that has been in business for over 25 
years, or to begin another activity.
Teresa Aragon, Brazil Conexion, to mark the opening of this 
New Fashion Shop that represent the WAKKO JEANS, offers 

Anúncios que 
lhe dão descontos   

Ads that give 
you discounts

Conselhos e DicasConselhos e Dicas
da Isildada Isilda

Olá…este mês trago algumas dicas para resolver alguns 
problemas digestivos… • Alguns alimentos como o feijão, brócolos, repolho ou cebola 

contém muita fibra que não podemos de deixar de ingerir…no 
• Para começar, as pessoas que sofrem deste tipo de problema entanto são alimentos que produzem muitos gazes… para o evitar 
devem comer verduras cruas em abundância que se tornam mais vá habituando o organismo a este tipo de alimentos, para que os 
digestivas se forem cortadas finamente. Ajudarão a evitar assimile sem dificuldade…procure comer devagar e fazer 
problemas sem grande importância como gases, diarreias e exercício para descarregar tensões e relaxar.
inchaço abdominal.
• 

• Os anticoncepcionais, em geral, não provocam nenhum tipo de 
• Nas festas costumamos beber e comer em exagero e depois problemas de estômago, no entanto, é conveniente saber que 
vem a indisposição… seja prudente e desfrute desde o início até alguns contêm progesterona… em algumas pessoas pode 
ao fim da festa, tomando uma série de precauções simples: coma produzir um certo relaxamento do esfíncter esofágico e este pode 
devagar saboreando cada bocado e, se puder, escolha alimentos dar lugar a refluxos e ardor. Assim, é imprescindível que consulte 
mais ligeiros e sem molhos; afaste-se do saleiro e beba muita o seu médico para determinar que pílula deve tomar.
água e sumos de fruta, evitando as bebidas com gás o álcool. Se 
mesmo sofrer uma ligeira indisposição, beba água em 
abundância, caldos desengordurados e infusões de camomila, 
mantenha uma dieta ligeira durante 48 horas a base de iogurtes, 
purés e líquidos; ponha compressas quentes sobre o abdómen 
para ajudar à digestão; não faça exercícios bruscos e evite fumar 
e beber álcool. Se a indisposição continuar consulte um médico. Este mês fico por aqui…volto em Novembro com outras dicas e 

sugestões.

evite refeições gordurentas ou demasiado condimentadas, 
abstenha-se de bebidas alcoólicas, gaseificadas e cerveja; evite 
também o chocolate ou o café, mesmo o descafeinado. Procure 
não se deitar a seguir às refeições e se for possível dê um passeio 
a pé depois das refeições. Pode também comer uma salada de 
batatas cozidas, tomar uma infusão de camomila ou ingerir uma 
maçã raineta ralada.

• Fumar antes das refeições pode aumentar a formação de ácidos 
O tamarindo tem origem numa árvore com flores amarelas cujos no estômago e estes, sem alimentos para dissolver, podem 

frutos se utilizam para fazer sumos que combatem a sede e o provocar uma erosão da mucosa. Além disso, a nicotina também 
calor. No entanto o tamarindo em infusão também facilita a inibe a acção dos esfíncteres…logo não fume antes das refeições 
digestão e regula as funções intestinais, favorecendo as ou antes de ter comido.
evacuações.

• As causa mais comuns da prisão de ventre são uma vida 
sedentária, beber poucos líquidos, não consumir quase 
nenhumas fibras e as hemorróidas… para prevenir este mal deve 
adquirir hábitos regulares de evacuação do intestino, aumentar a 
ingestão de líquidos e fazer exercício físico.

• Para combater a acidez ou o ardor do estômago, aconselho que Isilda Nunes
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Restaurante Planet. Oferece-lhe uma deliciosa ementa, para 
saborear em ambiente de distinção e classe, e tem aí, 
provavelmente o melhor gelado da cidade.
Mobilar Móveis oferece este mês promoções especiais em 
diferentes móveis, colchões e carpets, mas também vão ter para 
lhe oferecer um brinde que pode ser um boné, porta-chaves, T-
Shirts Etc., Quando lá for leve esta revista ou o anúncio para se 
habilitar a ganhar um brinde. 
Restaurante Cantinho do Carlos, com a apresentação da 
revista ou o anúncio aqui publicado dar-lhe-á um desconto 
especial na marcação do seu próximo almoço ou jantar de grupo. 
Se for para marcar festa de aniversário, baptizado, ou 
casamento, o anúncio dá-lhe direito a uma garrafa de 
Espumante. O Cantinho do Carlos, já tem uma gostoso Rodízio 
à Brasileira, quando for jantar leve este anúncio para lhe 
oferecerem com o rodízio ½ litro de sangria para duas pessoas.  
Ibéricafrio, até Dezembro vai apoiar as nossas edições, não 
tanto para publicitar os equipamentos de restauração e hotelaria 
que há mais de 30 anos comercializa, instala e dá assistência no 
Algarve, mas sobretudo oferecer aos seus clientes espaço 
publicitário para divulgar a abertura de novos estabelecimentos 
montados ou remodelados pela Ibéricafrio. Se quer abrir um 
estabelecimento de Restauração, Supermercado ou Talho? 
Consulte a Ibéricafrio e não se esqueça de mencionar a 
informação desta edição.
Vilascubo Imobiliária. Situada na zona histórica da cidade de 
Olhão, quase em frente à porta do mercado municipal do peixe 
que dá para a Av. 5 de Outubro, é uma imobiliária capaz de 
responder ás suas solicitações pelo vasto leque de propriedades, 
imóveis e terrenos que tem em carteira, em Olhão e no Algarve, 
mas também é capaz de ajudar a encontrar a casa que idealiza, ou 
tornar realidade o seu sonho.    .      
A Óptica Nascente, já lhe oferece desconto especial nas lentes e 
armações, mas se levar consigo esta revista ou a cópia do 
anúncio, também lhe oferecem o fio para pendurar os óculos. 
A Tasca da Rita, só ao jantar e se levar a nossa revista ou 
fotocópia do anúncio, também lhe oferecem o digestivo depois 
de jantar.
4 E Inforser também tem para si uma bonificação de 5% de 
desconto em hard e software, bem como em consumíveis e 
outros equipamentos. Não acumulável. 
Carla Farroba, Criação e Fabricação de Fardas, oferece-lhe 5 a 
10% de desconto nos bordados ou nas encomendas de vestuário 
para a sua empresa. 
Sapatos a preços imbatíveis. O Armazém de Sapatos em Bela 
Mandil até 30 de Outubro com a apresentação desta revista ou 
fotocópia do anúncio, oferece-lhe uma campanha com preços  
imbatíveis a começar por Botas de Senhora (Outono Inverno) 
desde 24 a 29 €. Na compra de um único par de sapatos tem 10% 
, mas se comprar 5 pares de sapatos só paga 4 pares. Aproveite 
este mês para comprar sapatos para toda a família. Promoções 
não acumuláveis. 

you with the presentation of this magazine, or a copy of the 
advert, from 5% to 20% discount in some articles. (not 
accumulated with other promotions).
Planet Restaurant, offers you a delicious menu to enjoy in an 
environment of distinction and class and got there the best ice 
cream produced in town.
Mobilar Móveis, Mobilar offers special promotions this month 
in different furniture, mattresses and carpets, but also will have 
to offer a souvenir that can be a cap, key holders, T-Shirts Etc. 
The next time you go to Mobilar to buy something dont forget 
this magazine to have a company gift free.
Cantinho do Carlos Restaurant, with the presentation of the 
magazine or the the advert published here, will give you a 
special discount on the reserve of your next lunch or dinner 
group. If it is to mark a birthday party, christening or wedding, 
with a copy of Cantinho do Carlos advert you will have the right 
to a free bottle of portuguese Champagne. The Cantinho do 
Carlos, already have the nice Brazilian Grilled Meat Rodízio, 
with a large salade buffet, next time you go there for dinner 
(2pax), take with you this advert and have a free ½ liters of 
sangria with the Rodízio.
Ibéricafrio, until December the Ibéricafrio will support our 
issues, not so much to advertise what they do, the hotel and 
catering equipment, which more than 30 years they sell, installs 
and provides assistance in the Algarve, but especially to offer 
this space in the magazine to advert the opening of new outlets 
mounted or refurnished by Ibéricafrio. If you want to open a bar, 
restaurant, butcher shop or Supermarket? Visit Ibéricafrio and 
do not forget to mention the information in this edition.
Vilas Cubo Real Estate. Located in the down town of Olhão, 
almost opposite the door of the municipal fish market, that faces 
the Avenida 5 de October, is Vilas Cubo a Real Estate able to 
answer to your requests of a villa or apartment by the wide range 
of properties that has in its portfolio in Olhão or in all Algarve, 
but is also able to help you to find the house which is still an idea 
or just a dream to you.
Óptica Nascente. Already offers special discount on frames 
and lenses, but if you take this magazine or a copy of the advert 
also offer the  wire to hang the glasses.
Tasca's Rita restaurant. You can have lanche here at económic 
prices, but next time you go there to have dinner, take this 
magazine or a copy B&W of the advert publish here and they 
will offer a digestive drink after your meal.
4 E Inforser also gives you a bonus of 5% discount on hardware 
and software as well as other consumables and equipment. 
(Discount can not be accumulated).
Carla Farroba, Creation and Manufacture of Uniforms, offers 
you 5 to 10% discount on embroidery or on orders of clothing 
for your business. 
Shoes Store Armazem de Sapatos, Unbeatable Prices. The 
Shoes Store in EN 125 Bela Mandil, until October 30, with the 
presentation of this magazine or B&W photocopy of the ad, a 
campaign provides you with unbeatable prices in shoes 
produced in Portugal, starting with Ladys boots (Autumn 
Winter) from 24 to 29 € only. When buying a single pair of shoes 
is 10% discout, but if you buy 5 pairs of shoes you only pay 4 
pairs. Enjoy this month offer to buy shoes for the entire family. 
(Discounts not cumulative).
Atlanticfm, to help and give more support to businessmen in the 
county and in Algarve to advertise busyness in radio, this month, 
or until the end of the year Atlântico fm offers a special discount.

Cont. pág. 15

NO POUPAR É QUE 
ESTÁ O GANHO

NO POUPAR É QUE 
ESTÁ O GANHO

Atlântico fm, para apoiar mais 
os empresários do concelho e 
do Algarve, para contratos de 
publicidade este mês, ou até 
final do ano oferece um 
desconto especial.   
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RESTAURANTERESTAURANTE
De: José Manuel S. Guerreiro

Casamentos e Baptizados

Requinte e Qualidade

Marisco e peixe sempre fresco... Qualidade Garantida!

5

3 a 5 Feira de São Francisco. Campo da Feira 

3 a 5 Teatro "Shadow Play". Espaço da Corredoura. Dias 3 

e 4 - 21h30; Dia 5 - 18h00

11 Concerto Música nas Igrejas. Júlio Guerreiro/ Guitarra. 

Igreja da Misericórdia. 18h00.

16 Cineclube «O meu irmão é filho único», de Daniele 

Luchetti, Cine-teatro António Pinheiro. 21h30

18 Concerto Música nas Igrejas. Josué Nunes (Guitarra). I. 

Misericórdia. 18h00.

Informação com o apoio do Restaurante Guerreiro’s

Eventos, Município de Tavira

Não se servir antes do anfitrião.

Bebida alcoólica.

Posição à mesa. 

Por favor, obrigado(a).
Uso dos talheres. 

Os cotovelos. 
Sobras

Despedida.
Falar enquanto come.

Higiene pessoal. 
Remoção de resíduos.

Comida caída do prato.

Vestimenta.

Ruídos.

Deglutição, o peixe.

 Ao sentar-se à mesa no lugar que lhe talher de peixe na forma de espátula, serve para separar com cuidado a 
foi indicado, o convidado pode logo tirar o guardanapo do prato e carne das espinhas ou dos ossos. Uma espinha de peixe pode inclusive 
colocá-lo em posição, mas não pode começar a se servir antes do ferir a boca e pode ter que ser retirada com os dedos. 
anfitrião ou da anfitriã, e antes que os convidados já estejam em boa  O copo de cocktail ou drinques aperitivos não são 
parte servidos. Tratando-se de longas mesas com várias dezenas de levados para a mesa de refeição. Igualmente não se solicita bebida 
convivas, espere que perto de dez estejam servidos, para começar. destilada (whisky, conhaque, etc.), nem bebidas alcoólicas doces 

As cadeiras à mesa do jantar já facilitam a postura (licor, vinho do porto, etc.) como acompanhamento dos pratos 
certa para a pessoa sentar-se à mesa: elas têm encosto recto, e assento principais. O acompanhamento em um jantar formal sempre foi 
curto. O convidado deve sentar com o tronco na vertical, descansar os principalmente o vinho. Deve-se beber apenas o que é oferecido como 
pés sobre o piso sem apoiá-los nas travas frontal ou laterais da cadeira, acompanhamento a cada estágio da refeição, no momento oportuno. O 
por uma perna sobre a outra, e jamais afastar a cadeira para cruzar as anfitrião oferecerá bebidas destiladas quando forem exigidas por 
pernas colocando o tornozelo de uma sobre o joelho da outra, ou pratos especiais. 
balançar a cadeira inclinando-a para trás.  Ter palavras gentis para as pessoas que  

Para o grande número de talheres colocados na mesa servem ou lhe dão alguma ajuda à mesa é uma mostra de consideração 
junto ao prato, há uma regra geral bem simples: o talher a ser usado é o indispensável. Deve-se agradecer ao empregado de mesa que remove 
que está mais afastado do prato. É conveniente a pessoa procurar o prato usado ou a cada momento que serve a bebida ou um novo prato. 
conhecer os vários tipos de talheres a fim de poder proceder com mais Empregue "por favor", ou "por gentileza" antes do pedido para que 
desembaraço. alguém lhe passe a cesta de pão, uma travessa de comida, etc. e 

Apenas as mãos e os punhos podem apoiar-se sobre a agradeça com atenção, olhando a pessoa.
mesa enquanto a pessoa come. Ao utilizar a faca e o garfo para cortar, . Não peça para levar um pouco do que sobrou de um jantar ou 
mantenha os cotovelos próximo do corpo, para evitar tocar o vizinho almoço (doces, bolo, etc...). Ter olhos para o que possa sobrar de uma 
de mesa. Na sobremesa, durante o cafezinho e os licores, é tolerável festa é mostra de muita necessidade económica.
uma postura menos formal e ficar mais um pouco á vontade.  Em consideração aos anfitriões, despeça-se na hora 

 Não falar com a boca cheia, não mastigar com oportuna, sem prolongar demasiado sua presença. Permanecer muito 
a boca aberta e não mastigar ruidosamente. Falar enquanto come pode tempo após o serviço de jantar, chá ou cocktail obriga a anfitriã, 
induzir a pessoa a engolir muito ar, resultando dores no estômago e no certamente já cansada, a pensar em algo mais para oferecer.
peito, além de outros inconvenientes. Cabelos presos para não caírem pontas sobre o rosto 

 Não se pega com os dedos nem se cospe no e o prato, unhas limpas ao segurar os talheres para comer, pouco batom 
guardanapo partes não comestíveis do que foi levado à boca. Do para não manchar os copos nem deixar marcas notórias no 
mesmo modo que se levou um alimento à boca, é retirada da boca guardanapo, são cuidados que se deve ter ao participar de uma 
qualquer sobra dele que seja necessário remover. Se uma fruta é refeição, ainda que seja informal ou da rotina diária, e inclusive no lar.
comida com as mãos, sem uso de talher, então o caroço dessa fruta, ou  Quando cair um pouco de comida do seu 
qualquer parte indesejável que tenha que ser retirada da boca, será prato sobre o forro da mesa, deve recolher a porção caída com o mais 
apanhada com os dedos. O que se leva à boca com um garfo retira-se apropriado dos talheres e colocá-la na margem do prato em que come.
passando da boca ao garfo e deste a um canto do prato; se há o que  Nunca se usa boné, chapéu ou camiseta sem mangas à 
retirar da boca que foi levado com a colher, retira-se passando para a mesa da refeição. Mesmo em um quiosque na praia a pessoa que tem 
colher. Em qualquer desses casos busca-se proteger o gesto fazendo-se um mínimo de consideração com seus amigos e amigas coloca uma 
concha com a outra mão. A espinha de peixe pode ser apanhada entre blusa ou camisa leve para uma refeição à mesa. O mesmo vale para a 
os lábios com a mão. O caroço, a cartilagem, casca, etc., retirados da refeição com a família.
boca são deixados em um canto do prato em que se come, e não no  Soprar a sopa quente, ou tomar ruidosamente qualquer 
pratinho de pão! líquido é reprovável. Telemóveis devem ser desligados e ligados 

 A espinha de peixe não é causa de engasgo, mas somente após a pessoa deixar a mesa. Se precisa manter seu aparelho 
de lesões na deglutição. É preciso assegurar-se de que a porção a ser ligado, a pessoa deve, de preferência, deixá-lo na bolsa ou sobre algum 
levada à boca esteja livre de espinhas. Justamente por isso a faca para ponto suficientemente próximo da mesa para que escute a chamada, e 
peixe não é uma faca para cortar, mas para separar. A reentrância do pedir desculpas e levantar-se quando precisar atendê-lo.

Algumas recomendações para 
as boas maneiras à mesa

Cont. pág 10
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Eventos do Município de Olhão

Até 24 Exposição colectiva 
«Cuneo», numa organização da 
Cuneo Sularte Associação Cultural. 
Galeria da Biblioteca Municipal. 
2ª a 6ª das 12h00 às 19h00. 
2 a 5 "I Feira Social", organização 
da autarquia local, que aposta
“fortemente” na intervenção social
e no dinamismo das suas
Instituições e serviços. Jardim
Pescador Olhanense. 
3 Seminário “Crianças e Jovens em Contexto de Violência 

Escolar”, organizado pela Comissão de Protecção de Crianças 

e Jovens de Olhão.  Auditório do IPIMAR
25 Concertos “Música de Pais para Filhos”, Anabela Silva 

(Acordeão). Aud. Mun. de Olhão. 11h00 e 12h00
26 Apres. livro “João Lúcio, Evocação da memória de um 

poeta”. de Edgar Cavaco. Apresentação pelo Prof. António 

Cândido Franco, declamação de poesia de João Lúcio por Rui 

Cabrita. Ecoteca de Olhão, chalé João Lúcio. 15h00
Até 12 Dez  «Olhão 200 anos de Restauração». Museu da 

Cidade (Largo da Restauração). 3ª a 6ª das 10h00 às 12h30 e 

das 14h00 às 17h30. Sábado: 10h00 às 13h00.
Informação com o apoio da C.M.O.

Carreiras de Barcos
 para as Ilhas

Olhão    

15 de Setembro a 31 de Maio

Olhão    

07h00

11h00

15h00

18h30

Culatra    

07h45

13h00

15h30

19h00

Farol

07h30

12h45*

16h00

19h15

1 Outubro a 31 de Março

*O regresso a Olhão pela Culatra

08h30

12h00

15h00

17h00

09h00

12h30

15h30

17h30

Armona

Horário
de Inverno

Especialidades da casa:

Rua Projectada aos Operários Conserveiros 

963 267 001 • 965 034 077 • 8700 OLHÃO

• Cataplanas
• Caldeiradas

• Peixe Grelhado 
• Mistas de Peixe

• Paelhas 
• Grelhados no Carvão

• Cozinha Típica Algarvia 
• Mistas de Carne

Until 24 October collective exhibition 'Cuneo, an 

organization of Cuneo Sularte Cultural Association. Gallery's 

Municipal Library. Monday to Friday from 12:00 to 19:00 

pm. 

2 to 5 "1th Social Fair", organization of City Hall that 

advocates "strongly" on social intervention and the dynamism 

of its institutions and services. Jardim Pescador pescador 

Olhanense. 

3 October Seminar "Children and Youth in Context of School 

Violence", organized by the Commission for the Protection of 

Children and Youth of Olhão. Auditorium do IPIMAR. 

25 Concerts "Music of Parents for Children", Anabela Silva 

(Accordion). Auditório Municipal. 11.00 and 12.00 am.  

26 Presentation of a book "João Lúcio, the memory of a 

poet." By Prof. António Cândido Franco. Recitation of poetry 

of João Lúcio by Rui Cabrita. Ecoteca of Olhão, chalet João 

Lúcio, 15 pm Marim Olhão.  

Until December 12 'Olhão 200 years 
of restoration’ . City Museum (Largo 
da Restauração). Twesday to Fryday
 from 10:00 to 12:30 and from
 14:00 to 17:30.Saturday: 10:00 to 13:00 am.
Informação com o apoio da C.M.O.

Events of the City of Olhão

Conexão Brasil, 

Praça Patrão Joaquim Lopes, nº 23 • Tlm. 961 303 002 • OLHÃO

Traz do Brasil a marca

• Jeans • Malas
• Blusas  •Sapatos

Em Outubro,
este anúncio vale 
5 a 20% desc.

«Cuneo»

restaurante amp planet

Urb. Quinta João de Ourem 

lote 40 - 8700-171 • Olhão - Algarve

Tel.: 289 702 691/2 fax 289 702 693
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I Feira Social 

Mensagem da Câmara Municipal de Olhão 

O Município de Olhão tem vindo desde há anos, a apostar na 
Rede Social como espaço  por excelência do trabalho integrado 
em parceria, projectado para o desenvolvimento social do 
Concelho. 
A Rede Social expressa o profundo compromisso do Município 
com a criação de oportunidades para aqueles que menos 
possibilidades têm e que podem assim aceder a um conjunto de 
respostas sociais que lhe proporcionem um futuro de e 
realização como cidadãos.  
O trabalho em rede faz-se de pequenas e grandes conquistas, na 
criação de novos equipamentos e respostas na melhoria dos 
espaços existentes, na qualificação do trabalho dos técnicos e 
das equipas e sobretudo na procura contínua de maior 
capacidade de resposta ás necessidades sociais cada vez mais 
complexas e exigentes   
Olhão é já um Concelho de referência na intervenção social e a 
Feira Social é uma oportunidade de todos os Munícipes 
participarem e conhecerem este esforço de desenvolvimento. A 
feira é uma montra do trabalho de equipa das instituições 
integradas na Rede Social que ultrapassando as suas 
especificidades têm vindo a construir projectos comuns num 
trabalho de parceria cada vez mais rigoroso e produtivo 

Eng.º Francisco Leal
Presidente da Câmara Municipal de Olhão      
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Área Empresarial de Marim, lote 9 - Ap. 262 • Quelfes - 8700 OLHÃO
Tel 289 701 247 Fax: 289 701 442 • e-mail: arpublicidade@gmail.com

www.arpublicidade.com

Estrada Nacional 125 • Bela Mandil • 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

                             • Botas de Senhora de 24 € a 29 €.

                      • Na compra de 5 pares de sapatos paga só 4! 

                  • Com a apresentação deste anúncio tem  

                                                                     10 % de desconto! 

       • Promoções e descontos não acumuláveis

Notícias de Olhão                          News of Olhão 

A cidade de Olhão que vem 
comemorando este ano o seu 
bicentenário, é cada vez mais uma 
cidade que cresce harmoniosamente e 
atrai cada vez mais, mais investimento 
no , turismo e mais gente que opta por 
viver em Olhão ou ter aqui uma 
segunda casa.  Quem visita Olhão de 
t e m p o s  a  t e m p o s  n o t a  o  
desenvolvimento urbanístico, mas 
também se começa a notar o 
aparecimento de novas empresas no 
município ou o crescimento de outras 
na zona industrial junto ao nó de acesso 
à A22. 
 
O comércio tradicional, embora com as 
dificuldades que o sector vem 
atravessando desde há anos com o 
aparecimento e a concorrência dos 
grandes centros comerciais, vai 
conseguindo manter alguns clientes e 
atraindo outros novos que, de visita a 
Olhão, encontram no comércio da 
cidade uma boa oferta de artigos 

The city of Olhão that is celebrating its 
bicentenary this year, is a city that grows 
smooth ly  and  a t t r ac t  t ou r i sm 
investment, and more people choose to 
live in Olhão or have a second home 
here. Tourists that come to Olhão from 
t ime  to  t ime  no te  the  u rban  
development, but also begins to notice 
the emergence of new businesses in the 
city or the growth of other industries in 
the industrial area near the junction of 
access of the EN 125 to the A22.

The traditional shops, even with the 
difficulties that come across the sector 
for years with the emergence and 
competition of large shopping centers, is 
able to keep theire customers and attract 
new ones that visit Olhão. This 
traditional shops street located in the old 
part of the city has good trade offer of 
articles with modern models and design 
of wear and shoes with good prices.

The municipal markets that are, by the 
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Peças que dão conforto à sua casa

Notícias de Olhão                          News of Olhão 

modernos e com bons preços. 

Os Mercados Municipais que são, pela 
arquitectura dos edifícios, o ex-libris 
da cidade de Olhão, continuam a ser 
pólos de atracção de todos aqueles 
turistas nacionais e estrangeiros que 
visitam a cidade e se encantam pela 
alegria e vivacidade de um e outro 
mercado, mas é ao sábado que de facto 
estão mais patentes as imagens de 
marca da cidade de Olhão, pelo típico e 
informal mercado ao ar livre com os 
agricultores que trazem das suas 
pequenas hortas os seu produtos para 
v e n d e r  d i r e c t a m e n t e  a o s  
consumidores. Neste mercado que se 
realiza ao ar livre há de tudo, desde 
vegetais, frutas da época, cereais, 
frutos secos, mel compotas, doces, 
flores etc. Para quem vive nos 
municípios limítrofes é já um hábito vir 
ao mercado de Olhão ao sábado porque 
para além de ser um passeio, é também 
muito proveitoso porque em média os 

building architecture, the ex-libris of the 
city, is still the pole of attraction for all 
those ncional and foreign tourists who 
visit the city, and love to see the joy and 
vitality of the both markets but on 
Saturday in fact this is most patents this 
images that identify the city of Olhão, 
the typical informal and open-air market 
with farmers who bring their products to 
sell directly to consumers. In this market 
that is held outdoors there are everything 
from local fruits of the season, 
vegetables, cereals, dried fruits, honey, 
jam, candy, flowers, etc.. For those who 
live in neighboring counties is already a 
habit comming to Olhão market on 
Saturday because apart from being a 
promenade tour, is also very good 
because on average prices are lower than 
other markets in the Algarve. For those 
who come to the Algarve on holiday and 
enjoys photography, we left here a good 
suggestion to come to Olhão with a 
câmara and pass a good morning of 
Saturday doing good images of these 

Mobilar Móveis
Somos uma empresa com mais de 40 anos no mercado. 
Chegámos até aqui porque sempre servimos bem os nossos clientes com qualidade e garantia. 
Desde a venda na loja, entrega e montagem em casa do cliente, sempre procurámos prestar um 
serviço de excelência.  
Outra razão de existirmos há mais de 40 anos, deve-se ao facto de a Mobilar comercializar 
mobiliário com qualidade garantida e que satisfaçam plenamente os clientes. 
A Mobilar Móveis sempre se esforçou por pôr à disposição dos seus clientes móveis de genuína 
qualidade, moderno design e sobretudo com a melhor combinação qualidade/preço.
Chegámos até aqui com a ajuda dos nossos clientes, de diferentes gerações, e a todos a Gerência 
da Mobilar Móveis agradece a preferência e o carinho que nos têm dispensado.
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Almoços e Jantares. Cozinha Tradicional  Casamentos, baptizados e grupos

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

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

Há mais de 20 anos  ao seu serviço!

Comércio de
Automóveis

E SVEND - EE SVEND - EEVENDE-SEVENDE-S

Notícias de Olhão                          

News of Olhão 

Carlos Neto. Expõe fotografia no Art Bar  próximo da 
CCA na Av 5 de Outubro. Para quem gosta de Arte 
Fotográfica como nós, sugerimos uma visita a este Bar 
para ver a exposição de fotografias que Carlos Neto 
decidiu mostrar-nos 

markets, the people, and streets of the old side of Olhão. 

Carlos Neto. Until exposes photography at Art Bar near the 
CCA on Av 5 October for those who like photography like 
us, we suggest a visit to this Bar to see the photo exhibition 
that Carlos Neto decided to show us.

preços são mais baixos que 
noutros mercados do Algarve e há 
que saber juntar o útil ao 
agradável. Para quem anda pelo 
Algarve de férias e gosta de 
fotografia, deixamos aqui uma 
boa sugestão para passar uma boa 
manhã de sábado fazendo boas 
imagens destes mercados e das 
ruas da parte velha da cidade de 
Olhão.

Os talheres devem estar colocados de acordo com os pratos a ser 
servidos. Devem estar colocados do exterior para o interior.  

 Todas as facas devem ter a lâmina voltada 
para o prato. 

Os cabos dos talheres 
devem estar todos alinhados. 

Logo acima da colher e garfo de sobremesa 
coloca-se o cartão pessoal com o nome do convidado. 

Os 
copos devem ser colocados na parte superior das facas, em que o 
copo da água se coloca à esquerda do copo de vinho.

Coloquem o prato base e do lado esquerdo mais afastado 
comecem colocando os garfos; primeiro o garfo da salada, 
garfo de peixe, e o garfo de carne; do lado direito mais afastado 
coloca-se a colher de sopa, a faca do peixe e por fim a faca de 
carne junto ao prato.

Coloquem talheres de acordo com os pratos que 
vão servir, neste exemplo assume-se que existe uma salada, uma 
sopa, um prato de peixe e um de carne. 

O garfo e a colher de sobremesa 
colocam-se na parte superior do prato, horizontalmente; a 
colher coloca-se com o cabo para o lado direito e logo acima 
desta coloca-se o garfo que deve ter o respectivo cabo para o 
lado esquerdo.  

O prato 
do pão e da manteiga coloca-se na parte superior esquerda, logo 
por cima dos garfos. A faca da manteiga coloca-se 
horizontalmente sobre o prato com a lâmina para baixo.  

Como colocar uma mesa
formal apropriadamente

Cada faca deve ter à sua 
frente (mais ou menos) o 
copo correspondente ao 
vinho ou licor que vai ser 
servido com cada prato.  O 
guardanapo coloca-se em 
cima do prato, ou ao lado 
direito das facas.



Dançar é preciso
Dançar é bom tanto a nível físico como 
psíquico. É uma excelente forma de 
reduzir o stress e as tensões do quotidiano. 
A outra virtude da dança é criar sensações 
de bem estar e elevar a auto-estima. A 
dança como terapia mexe com a pessoa 
c o m o  u m  t o d o ,  i n f l u e n c i a n d o  
positivamente o seu estado de espírito 
facilitando processos de cura de algumas 
patologias. 

caminhando ajuda o corpo a expressar-se e a comunicar. A dança é 
uma forma de comunicação e sendo uma actividade aeróbica 
também ajuda a manter o equilíbrio do organismo e do corpo.

A dança e a saúde. A dança é uma das terapias mais antigas que se 
conhece. Já no início da história da vida humana, as tribos 
ancestrais acreditavam na existência de um espírito curativo que 
podia ser libertado do corpo da pessoa pela força da dança e do som. 
Nestas tribos ao anoitecer os seus membros juntavam-se á volta do 
fogo e dançavam ao ritmo do batuque dos tambores deixando eu o 
corpo se movesse  livremente, sem um controle consciente, ao 
ponto de, algumas vezes entrarem em transe. A dança era uma 
maneira de curarem as doenças do espírito, que ao aflorar ao 

Se tivesses que enumerar e especificar  os benefícios da dança exterior se desprendiam do corpo. Ainda hoje em algumas tribos de 
poderíamos dizer que a  nível psíquico: África e da América do Sul se pratica a dança para afugentar os 

Melhora a imagem corporal, e com isso a auto-estima. espíritos e curar maleitas.
Diminui a ansiedade, o stress e medos.
Ajuda a exteriorizar a ira e o ódio, e a eliminar esses sentimentos   Para ter um corpo de boa saúde. Para praticar a terapia da dança não 
Diminui as tensões mentais e físicas  é necessário saber dançar bem, nem ter ouvido para a música ou 

para o ritmo, e menos ter necessidade de aulas de expressão 
A nível físico: corporal, ou até de ter um parceiro de dança. Só é preciso deixar-se 
 Proporciona mobilidade muscular e articulações ir livremente levado pela música, relaxar os músculos e a mente e 
 Aumenta a elasticidade de músculos e tendões. tirar o máximo de prazer da liberdade de movimentos do corpo.
 Melhora a força muscular e a capacidade de melhor se 

movimentar. A dança é uma actividade saudável para todas as idades, mas para as 
 Ajuda a eliminar calorias, gorduras e colesterol pessoas idosas é mais benéfica porque ajuda a relaxar e 
 Aumenta a capacidade cardio-respiratória. desentorpecer o corpo e a atitude pessoal melhora muito porque a 
 È uma boa terapia contra problemas de ossos e artroses. dança gera autoconfiança.  Nas pessoas que padecem de dores, 
 Aumenta a coordenação e a flexibilidade corporal. doenças crónicas ou degenerativas esta atitude pessoal é muito 

    importante para ajudar a suportar e até superar as doenças. Convém 
O movimento, quer seja dançando, fazendo ginástica ou realçar que nestas idades a dança é uma actividade que favorece o 
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 Equipamentos para Hotelaria, 

Supermercados, Talhos e outros...

 Vendas, montagem e reparações de frio, 

industrial, naval e comercial.

Ar condicionado e Industrial e Doméstico.

wwwwww..iibbeerriiccaaffrriioo..ccoommESCRITÓRIO/STAND de VENDAS: E.N. 125, nº 190 • 8700 OLHÃO

Telefone: 289 702 314 • Fax: 289 707 121

Oficinas: Zona Industrial - Lote 210 - 212 • 8700 OLHÃO 
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Em apoio dos seus clientes a Ibéricafrio congratula-se por 
informar da abertura de dois novos estabelecimentos em que fez 

o projecto e montagem dos equipamentos.

Urb Horta do Espanha Lote 4 Loja B
Olhão Tlm. 963837201 

 

Rua António Henrique Cabrita B 12 
8700-247 Olhão 

Abre em Outubro

O Jogador,  
Snack Bar e Take Away  

Cafetaria e Padaria
Açucar & Canela 
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MediaçãoMediação ImobiliáriaImobiliária Unipessoal,Unipessoal, Lda.Lda.Real EstateReal Estate

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

contacto e facilita a comunicação e o convívio com outras pessoas, e 
assim se pode combater o isolamento, a solidão e as situações que 
podem levar á depressão. 

A terapia da dança é bom para todos, jovens, menos jovens e idosos. 
Mas também pode ser bom como fisioterapia para incapacitados. 
Há pessoas em cadeiras de rodas que praticam esta actividade da 
dança adaptada ás suas necessidades, combinando o movimento 
com a música e isso ajuda a um melhor controle e coordenação 
muscular com o estado emocional.

Desbloqueie os Músculos.
Desde criança precisamos de correr, mover-nos e expressarmo-nos 
com o corpo. Somos seres em movimento constante, mas com o 
passar dos anos limitamos essa necessidade e controlamos os 
movimentos ao ponto de os reprimir e, com isso, bloqueamos o 
corpo, condicionamos o estado psíquico, e limitamos a liberdade do 
espírito tão necessária á procura do bem estar e do prazer de viver a 
vida, e constante movimento. Por isso
siga o nosso conselho não fique
 parado na vida, faça exercício
físico, ginástica,  caminhadas
mas sobretudo adopte a Dança
(ao seu ritmo e ao seu modo)
Como terapia para ajudar o seu
corpo a combater o passar dos
anos, e manter a jovialidade
física e de espírito tão
necessário para se viver
Mais e melhor no
século XXI.

Tal como o Bacalhau o Litão é um peixe seco que necessita de 
ser demolhado antes de ser confeccionado.
Este é um prato típico às mesas de consoada da cidade algarvia 
de Olhão.

Ingredientes:
6 unidades de litão seco (cerca de 250 gr) • 3 a 4 cebolas
4 dentes de alho • 2 pimentos verdes • 1 folha de louro
Salsa picada q.b. • 4 tomates maduros • 0,5 dl de azeite
500 gr de batatas • Sal e pimenta q.b. • Água q.b.
 
Modo de Preparação:
Lave o litão e deixe-o de molho em água fria de um dia para o outro.
Pique a cebola e os dentes de alho. Retire a pele e as sementes e 
parta os tomates em pedaços pequenos. Corte os pimentos em 
pedaços pequenos. Descasque as batatas, lave-as e corte-as em 
rodelas grossas. Escorra a água ao litão, passe-o por água corrente 
e parta-o em postas não muito grandes.
Num tacho deite um pouco de azeite e 
ponha uma camada de cebola, alhos, 
tomate, pimento e de louro. Depois ponha
uma camada de batatas seguida de uma 
camada de litão. Repita as três camadas 
até que os ingredientes acabem (2 ou 3 
camadas).
Tempere com sal e pimenta a gosto, deite a 
salsa picada por cima e acrescente um pouco 
de água, tape o tacho e deixe cozinhar sob lume 
brando, até que as batatas estejam cozidas.
Sirva o peixe acompanhado das batatas 
e do refogado.

Litão à Moda de Olhão 

AMI nº 6241

Casa antiga, totalmente remodelada. Localiza-se 
no centro da cidade. É composta por corredor de 
entrada, um quarto, uma casa de banho com 
chuveiro, cozinha equipada, pátio com escadas 
de acesso ao terraço que possui  mais um quarto. 
Muito bem recuperado e excelente localização

Apartamento novo situado numa zona calma, composto por 4 
quartos  com roupeiro (um é suite),sala comum, 2 casas de 
banho com louças suspensas e cozinha totalmente equipada. 
Ar condicionado e aspiração central. Varanda e 
estacionamento na cave.

Apartamento com hall de entrada, cozinha 
completamente equipada, sala ampla com 
janelão para o terraço e com instalação de ar 
condicionado, hall de quartos, uma casa de 
banho comum, 3 quartos com chão flutuante e 
roupeiros, um dos quartos possui chuveiro com 
coluna de hidromassagem, terraço amplo com 
vista mar e sobre a cidade. Pré- instalação de: 
aspiração central. Garagem privada na cave. 
Localizado em zona muito calma e perto de 
espaços verdes.

Moradia geminada com 3 pisos, rés-do-chão, 1º e 2º andar. O rés 
do chão tem pátio na frente da casa, coberto com pérgola e com 
um lugar de estacionamento. A casa possui cozinha semi 
equipada, sala com pré-instalção de lareira e janelão para o 
terraço com barbecue e bancada de apoio. Arrecadação no vão da 
escada, uma casa de banho. O 1º piso com 2 quartos ambos com 
roupeiro e varandas, uma casa de banho com banheira. 2º piso 
um quarto c/casa de banho privada, roupeiro e terraço. Boas 
áreas. Localizado em zona muito calma.
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Até 18 "Festa da Biodiversidade" Campus de Gambelas da 

Universidade do Algarve
Até 31 “Cycle”, de Maria Soilen Jahr. Artadentro Galeria de 

Arte Contemporânea
1 Comemorações Dia Mundial da Música. Aud. Pedro 

Ruivo. 21h30
2 e 3 Recepção ao "caloiro 2008 da
Universidade do Algarve", concertos com
"José Cid, Quim Barreiros e os
Dezperados. ExpoFaro
3 "Jornadas da Ciência", actividades de
carácter científico: meteorologia, geologia,
história, música e informática. Centro Ciência Viva do 

Algarve. 10h00  13h00
3 a 4  Workshop de avaliação neuropsicológica, destina-se a 

licenciados e estudantes de Psicologia, formadora Joana 

Duarte. Centro de Apoio PSIMAR Lda.
4 Gala de Aniversário da Companhia de
Dança do Algarve. Participação de
Bailarinos da Berlin Staastoper, Dutch
National Ballet e Teatro Stnalislavsky.
Teatro das Figuras. 21h30
9 Cantora Israelita: Noa (Achinoam Nini). 
Teatro das Figuras. 21h00
17 a 26 Feira de Sta Iria. Largo de São Francisco. 

23 a 26 Comemorações 
do Dia do Exército. Para as
Comemorações do Dia do
Exército são esperados 
em Faro mais de mil militares.  
Organização: Ministério da
Defesa Nacional - Exército Português. Dia 23 a 26: 

Exposição de alguns materiais, Jardim Manuel Bívar  Dia 

23 a 26: Exposição de capacidade e meios, Torre Multiusos 

(escalada/ rappel/ slide), Pontinha. Dia 25: Concerto com a 

Banda Sinfónica do Exército, Teatro das Figuras, 21h30. 

Dia 26: Cerimónia Militar
( parada e desfile ), Jardim
Manuel Bívar, 11h30  Dia 26:
missa com transmissão na RTP,
Sé Catedral, 10h00
24 Ney Matogrosso 
“Inclassificáveis”
Grande Espectáculo de música
Popular Brasileira com 
roupagens pop. 
Teatro das Figuras. 21h30
24 a 26 I Salão Ibérico 
Cultural. Conservatório 
Regional do Algarve Maria Campina.

Eventos, Município de Faro
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Berlin 
Staastoper

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

De: Francisco J.M. Correia “Ervilha”

FARO

Projectos e Montagens de som e luz
em bares, discotecas e espectáculos.

O espaço deste 
anúncio vai servir 

para divulgar clientes 
e espectáculos 
apoiados pela 

DóRéMi
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Anúncios que 
lhe dão descontos   

Ads that give 
you discounts

Em Faro,

A Azulejos del Vado, nas Loja na EN 125 no Rio seco em Faro 
ou em Lagoa, durante o mês de Outubro oferece-lhe um 
desconto extra, nas suas compras. (não acumulável). Se está 
construindo por administração directa, veja o que a Azulejos del 
Vado tem para lhe oferecer em design, qualidade e preços.    
Dórémi. Para este mês e até final do ano vai patrocinar ½ página 
não só para divulgar as prestigiadas marcas de instrumentos 
musicais que comercializa há mais de 40 anos e os serviços de 
montagem de  audiovisuais e som em muitos espectáculos no 
Algarve, mas também para divulgar em cada edição, a abertura 
de estabelecimentos em que montou todo o sistema de som e 
luzes. 
Taco y Tequila. O anúncio publicado nesta edição vale com o 
seu jantar uma Marguerita. 
Transportes Internacionais Virgílio, no sítio do Besouro, 
também contribui para que esta revista lhe chegasse ás mãos 
gratuitamente. Quando precisar de transportes consulte-os 
também porque poderá ter uma atenção especial e ganhar com 
isso.    

Em Loulé,
A Decoração Moderna, S João da Venda,  também se associa a 
esta campanha de descontos para os nossos leitores, e por isso 
lhe oferece um desconto especial nas suas compras durante este 
mês.  (Não acumulável com outros descontos) 

In Faro,  

Azulejos del Vado, In EN 125 Rio Seco Faro, and in Lagoa. 
With the advert  publish this month, or a B&W copy gives you 
an extra discount in the next busyness you do in the Faro or 
Lagoa shop. If you are building your house by direct 
administration, see what Azulejos del Vado has to offer you in 
design, quality and prices.
Dórémi. This month and until the end of the year Dórémi will 
sponsor ½ page not only to remenber the prestigious brands of 
musical instruments that they sells for more than 40 years, the 
service and assembly of audiovisual and sound in many shows 
in the Algarve, but also to  anounce in each edition, the opening 
up of new establishments where Dorémi have design and mount 
the entire sound system and lights. 
Restaurant Taco y Tequilla. The ad publish in this issue gives 
you a free Marguerita with your dinner.
Virgílio International Transport. In the road from Faro to 
A22, no sítio do Besouro, also sponser this magazine to reach 
your hands free. Next time you need transport service, see them 
too.

In Loulé,

Decoração Moderna, S João da Venda also is associated with 
this campaign of discounts for our readers, so they offers a 
special discount on kitchens or furniture during this month. 

Cont. pag. 18
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Horóscopo Mensal Outubro 2008

Carneiro 

Touro 

Gémeos 

Caranguejo 

Leão 

Carta: Amor:
Saúde: Dinheiro:

Nº/Sorte: 

Carta: Amor:
Saúde:

Dinheiro:
Nº/Sorte:

Carta: Amor:

Saúde:
Dinheiro:

Nº/Sorte: 

Carta:
Amor: Saúde:

Dinheiro:
Nº/Sorte:

Carta do Mês: Amor: 
Saúde:

Dinheiro:
Nº/Sorte:

Carta: Amor:
Saúde:

Dinheiro:

Nº/Sorte:

 O Dependurado: Sacrifício.  Poderá ser invadido 
pela paixão.  Procure fazer uma vida mais salutar.  Esta 
não é uma boa altura para investir nos negócios. 12. 

 2 de Ouros: Dificuldade ou Indolência.  Dê mais 
atenção à sua família. Ela também necessita de si.  Poderá ter 
dificuldades em dormir.  Se pretende abrir um negócio não o faça 
já. Espere por dias melhores.   66.

A Papisa: Estabilidade, Estudo e Mistério.  É uma 
boa altura para os nativos solteiros iniciarem um relacionamento estável. 

 O descanso e o exercício físico são fundamentais para conseguir 
aguentar a pressão exercida sobre si durante este mês.  Planifique 
a sua vida profissional para que possa ser mais organizado e rentabilizar o 
seu trabalho. 2. 

 Cavaleiro de Paus: Viagem longa, Partida Inesperada. 
 Ponha as cartas na mesa e evite esconder a verdade.   É 

possível que se sinta psicologicamente esgotado. Descanse mais. 
 É possível que tenha alguns problemas com o seu patronato. 
 34. 

 Morte: Renovação.  Esqueça o seu passado 
afectivo e parta em direcção à felicidade.   Andará mais impaciente 
nesta altura.  Financeiramente tudo se apresenta estável. 

 13. 

 A Estrela: Protecção, Luz.  Altura ideal para efectuar 
a mudança que tanto necessita de fazer.   Canalize a sua energia para 
actividades de lazer. Faça apenas aquilo que realmente gosta.  
Esforce-se por aumentar os níveis dos seus rendimentos, para conseguir 
melhorar a sua situação económica.  17. 

Virgem 

Balança 

Escorpião 

Sagitário 

Capricórnio 

Aquário 

Peixes 

Carta: Amor:
Saúde:

Dinheiro: Nº/Sorte:

Carta: Amor:

Saúde:
Dinheiro: 

 Nº/Sorte: 

Carta:
Amor:

Saúde: 
Dinheiro:

Nº/Sorte:

Carta: Amor:
Saúde: 

Dinheiro: Nº/Sorte:

Carta: Amor:

Saúde:
Dinheiro:

Nº/Sorte: 

Carta: Amor:

Saúde:
Dinheiro: 
Nº/Sorte:

 8 de Paus: Rapidez.   Evite discussões com 
alguém que lhe é muito querido.  Previna-se contra gripes.   

 Dê mais valor ao seu trabalho.  30. 

 Valete de Ouros: Reflexão, Novidades.  
Poderá ser surpreendido pelo seu par. Aproveite a surpresa. 

Tente manter a calma, pois o seu sistema nervoso anda um 
pouco frágil. Este é um momento favorável, aproveite para 
fazer o que já tinha planeado. 75.

 10 de Ouros: Prosperidade, Riqueza e Segurança. 
 Saiba desculpar e pedir desculpa. O seu par apreciará a sua 

atitude.  Faça mais exercício físico. Olhe mais pela sua 
circulação sanguínea.   Tente poupar algum dinheiro.  

 74. 

O Carro: Sucesso.  Mês de grande 
harmonia entre o casal. Tenha mais confiança e valorize-se 
mais. Êxitos a nível pessoal e profissional.   7.

 A Temperança: Equilíbrio.  Sentirá a 
necessidade de fazer alguns sacrifícios para manter o bem-estar 
familiar.  Tendência para sentir uma ligeira indisposição que o 
conduzirá à redução do seu ritmo diário.   Poderá ter as 
condições necessárias para se dedicar a um projecto deixado na 
gaveta. 14. 

 7 de Espadas: Novos Planos, Interferências.  
Sentir-se-á liberto para expressar os seus sentimentos e amar 
espontaneamente.  Estará melhor do que habitualmente. 

Boa altura para pedir aquele aumento ao seu chefe. 
 57. 

Av. Praia da Vitória, Nº 43 - 1º Andar, 1000-246 Lisboa Tel.: +351 21 3182590   Tlm.: 96 2548172  91 2001635 / www.mariahelena.tv

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

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

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

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

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

Produzimos Especialidades de Longa Duração
com Entregas em todo o País

Produzimos Especialidades de Longa Duração
com Entregas em todo o País

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

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

Até 11 Exposição de arte contemporânea “… Não deite fora  
Transforme”, de Bota Filipe. Galeria de Arte do Convento 
Espírito Santo
Até 11 Encontro de Música Antiga de Loulé. Em várias igrejas 
do concelho de Loulé
Até 18 Exposição de Pintura de "Paulo Serra". Galeria de Arte 
do Convento Espirito Santo
4 X Encontro de Música Antiga. Ensemble de Flautas de 
Loulé, Edifício Duarte Pacheco. 21h30
4 Sessão de apresentação do livro “Algarviadas”, com a 
presença do autor, António Vieira Nunes que, reúne em prosa, 
termos algarvios que o autor pretende que não sejam 
esquecidos. Biblioteca Municipal
7 Recriação Histórica no Castelo de Loulé. Castelo de Loulé. 
10h00 e às 15h00
11 X Encontro de Música Antiga. Mediae Vox Ensemble, 
Igreja de S. Francisco. 21h30
11 6º Ciclo de concertos de “Música de Pais para Filhos” - 
cordas tradicionais com José Alegre. Cineteatro Louletano. 
11h00 e 12h00
13 The Royal Wind Music. Igreja Matriz. 21h30
18 e 19 Rali de Loulé. Partida do Rali - 08h00; Final do Rali - 
13h49
27 “Histórias para Instrumentos" - Francisco Brazão explica a 
importância da voz na música. Ginásio dos Espanhóis. 11h00
Até 31 Dez. "Cozinha Islâmica", exposição integrada no 
Festival Med. Museu Municipal. 09h00 às 17h30
Informação com o apoio de Decoração Moderna e Loulédoce

Eventos, Município de Loulé
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Dicas do             sobre Vinhos                Tips on wines

Faz mais pela sua cidade

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.

O vinho é a bebida que pela sua complexidade e amplitude de 
sensações melhor pode acompanhar qualquer tipo de comida. 
Da mesma forma que na nossa gastronomia se encontram 
grande diversidade de alimentos que nos oferecem sensações 
muito diferenciadas também no mundo da enologia podemos 
contar com muitos vinhos que dentro de cada tipo se 
multiplicam por milhares de produtos com personalidades 
distintas. 

Alguns conhecimentos básicos que nos permitam entender um 
pouco deste complexo mundo que é o casamento do vinho com a 
comida, levar-nos-á a momentos de inesquecível prazer. Torne-
se pouco a pouco um aficionado deste exercício apaixonante, 
que é também um desafio intelectual e sensorial que é a 
optimização do vinho com a comida que lhe dará 
extraordinários momentos de prazer.

Casar vinhos e comida é um exercício que exige sensibilidade e 
bom senso. È bom apoiar-se nessas virtudes que todos 
possuímos em maior ou menor grau e ir treinando as 
combinações de vinho e comida até atingir o ponto certo.

E nas garrafeiras das Lojas Jafers em Quarteira e Vilamoura  
encontra uma grande quantidade e  diversidade de bons vinhos 
de todas as regiões do país para começar a  procurar fazer boas 
combinações de vinho com comida. Ao encontrar bons 
casamentos de vinho e comida o prazer será todo seu.

Wine is the drink which by its complexity and many diferent  
taste can go with many diferent tipes of food.

Just as in our gastronomy are a wide variety of dishes that offer 
very different sensations, in the world of wine can count on many 
wines that within each type are multiplied by thousands of 
products with distinct personalities.

Some basic knowledge that will enable us to understand a little 
of this complex world that is, the marriage of wine with food, 
will give us the unforgettable moments of pleasure. You can 
become a passionate fan of this exercise, which is also a sensory 
and intellectual challenge, that is the optimization of wine with 
the food that will give you extra moments of pleasure.

all regions of the country to begin to try to make good 
combinations of wine with food. 

To marry wine and food is an exercise 
that requires sensitivity and good sense. 
It's good to rely on those virtues that we 
all have in varying degrees and train the 
combinations of wine and food to reach 
the right point of this marriage.

And in the Bottle store of Jafers Shops 
in Vilamoura and Quarteira is a large 
amount and variety of fine wines from 
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Anúncios que 
lhe dão descontos   

Ads that give 
you discounts

A Loulédoce, também nos apoia para que esta revista continue a 
ser distribuída gratuitamente em muitos estabelecimentos 
comerciais do Algarve.  
Supermercados Jafers, Quarteira e Vilamoura, tem sempre 
muitos produtos em promoção e com descontos especiais, desde 
produtos secos ás bebidas, pelo que não se especifica aqui 
percentagens de descontos ou os produtos. A loja Jafers na rua 
25 de Abril recebe no início de cada mês muitas cópias de “A 
Melhor Opção” por isso já sabe onde pode conseguir a sua 
revista.

Em Albufeira

Restaurante Solar das Oliveiras, estrada Vale de Parra, 
Sesmarias, Albufeira. Ajuda a promover os vinhos do Algarve, 
por isso, com o seu jantar (2 pax) esta revista ou o anúncio vale 
uma Garrafa de vinho Barranco Velho branco ou tinto para duas 
pessoas. Está aberto para jantar e aqui pode deliciar-se com o 
famoso Bife de Kobe, de entre outras especialidades da sua 
excelente ementa..   

Em Silves 

A Algarvefm, para além de oferecer informação, música e 
entretenimento aos nossos leitores, que a sintonizam por quase 
todo o Algarve e Baixo Alentejo, também oferecem aos 
empresários que recebem esta revista ou que a ela tem acesso na 
Internet, um desconto especial nos contratos de publicidade que 
desejem fazer só este mês ou até final do ano.

(Not used in conjunction with other discounts) .
The Loulédoce, also support this magazine to continues to be 
distributed free in many shops in the Algarve.
Supermarkets Jafers, Vilamoura and Quarteira, always has 
many products on offer and with special discounts in many 
products, so it does not specify here percentages of discounts, or 
products. The Jafers shop on Rua 25 de Abril received at the 
beginning of each month about 50/60 copies of this magazine 
so, you know now, where you can get your free copy.

In Albufeira
Restaurant Solar das Oliveiras, in Vale de Parra road, 
Sesmarias, Albufeira. It helps to promote the wines produced in 
the Algarve, therefore, for your dinner (2 pax) this magazine or 
the ad in B&W is worth a bottle of wine Barranco Velho white or 
red for two people. It is open for dinner and here you can enjoy 
with the famous Kobe Steak among other specialties of the Solar 
das Oliveiras cosmopolitan menu. 

In Silves.

The AlgarveFM Radio, in addition to 
providing information, entertainment and 
music for many listners in Algarve and Baixo 
Alentejo, they also offer for busynessman 
who receive this magazine or have acess in 
internet, a special discout in radio advertising 
contract until December. So this can be a 
good help to help your busyness. 



2 a 18 Exp. Pint. "Por uma obra para todos". Gal. Munic. 10h30  16h30

4 “Histórias para Instrumentos”. Albano Neto (Trompete) "À 

descoberta dos [outros trompetes]". Bibl. Mun.l de Albufeira. 11h00

4 a 29 Fotografia "Outros Olhares". Bibl. Mun. Albufeira. 

5 a 28 Exp.“Natureza e Cor” Gal. Pintor Samora Barros. 10h30  16h30

10 Sonatas de Beethoven Piano/Violino. Aud, Mun, Albufeira . 21h30

10 Apres. livro "História da Graça de Deus na minha Vida”, Nelson 

Viana. Biblioteca Municipal. 21h30

18 Yolanda Soares "Fado em Concerto". Aud. Mun.Albufeira. 21h30

25 Out. até 22 Nov. Exposição de Pintura de Ernesto Neves. Galeria 

Municipal de Albufeira. 10h30 às 16h30. 

30 Sessão de esclarecimento sobre o projecto “Apoio ao diabético do 

Algarve”. Biblioteca Municipal. 21h00

Até 6 Exp. «Mértola - o último porto do Mediterrâneo», da autoria de 

Santiago Macias. Museu Arqueologia de Mertola. 9h00 e 18h00

Até 22 Fest. Intern. de Escultura Areia / 6ª Edição do evento;  

Hollywood. Pêra: 

23 a 25 “Encontro de Arqueologia do Algarve”. FISSUL - Pavilhão de 

Feiras e Exposições.

Até Dez. «Silves Islâmica: cinco séculos de ocupação do arrabalde 

Oriental». Biblioteca Municipal. 3ª a 6ª das 9h30 às 19h30. 2ª e 

sábados: 14h30 às 19h30. 

Informação com o apoio do Restaurante Solar das Oliveiras

Informação com o apoio da Rádio Algarvefm

Eventos de Silves

Eventos de Albufeira

Silves
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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

Patrocinado por                                        • Olhão

Groja  Ter muita groja, o mesmo que 
ter muita goela, ter muita garganta, ter 
um grande vozeirão

Hortejar  Cultivar a horta, preparar o 
terreno para a hortaliça crescer

Impar  O mesmo que gemer ou 
suspirar quando se faz grande esforço      
                    
Impèstado “Estás impèstado” Cheiras 
mal, estás cheio de veneno                        

Imprensado Diz-se de alguém que está 
muito ocupado ou interessado em 
qualquer coisa 

Intenguido Cheio de frio, engelhado, 
encolhido                 

Izelação Estar com izelação, o mesmo 

que estar com comichão ou coceira

Lambarear Fazer fofocas, contar 
mexericos, mentiras, boatos                   

Lambaruça Pessoa muito gulosa por 
comida, glutona, lambona , garganeira             

Lampeiro Pessoa espevitada, esperta. 
Também pode querer dizer que parece 
despreocupado mas tem ar de 
comprometido

Laurear  Vadiar, espairecer, andar no 
laré

Levante  Designação dada ao vento de Sueste, 
normalmente quente e abafado e que tem má influência 
sobre as pessoas, animais e até sobre a agricultura



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
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“A cada dia que vivo, mais me convenço de que 
o desperdício da vida está no amor que não 
damos, nas forças que não usamos, na 
prudência egoísta que nada arrisca, e que, 
esquivando-nos do sofrimento, perdemos 
também a felicidade.”

   Carlos Drummond de Andrade                                      
  

Curiosidades  EngraçadasCuriosidades  Engraçadas

Pulga

!!!



Spots (15’’) desde 3 € + IVA

Conte Connosco para aproveitar o resto do ano!Conte Connosco para aproveitar o resto do ano!Conte Connosco para aproveitar o resto do ano!

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




