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Com o novo ano deveria renascer a esperança de que as 

coisas vão ser melhores do que foram em 2007. Mas cá para 

nós que ninguém nos lê, e para si que ninguém ouve, algo nos 

diz que 2008 vai ser igual ou pior que 2007. 

Em 2008 o petróleo vai continuar quase a 100 $ o barril para 

grande contentamento dos países produtores, das 

multinacionais que exploram o ouro negro por todo o 

mundo, das refinarias, dos magnatas e em particular dos 

governos que se vão aproveitar para cobrar mais impostos e 

taxas que se vão reflectir no custo de vida das pessoas em 

geral, em maiores dificuldades para as empresas com a 

subida de custos de exploração dos negócios, e consequentes 

dificuldades na manutenção de postos de trabalho, com o 

consequente aumento de desemprego. Claro que se o barril 

de petróleo baixar na origem até é possível que 2008 seja um 

ano de alguma folga e melhoria, mas será que os donos do 

petróleo, das refinarias e os senhores dos governos vão 

deixar de arrecadar o máximo de receitas? A solução para 

minimizarmos este problema é modificarmos o nosso 

comportamento enquanto consumidores. É preciso 

aprendermos a poupar nos consumos de energia, quer seja 

energia eléctrica, gás ou petróleo. Se utilizar estes meios de 

forma mais racional, já estará poupando nos seus gastos e 

contribui para reduzir a poluição que afecta o planeta e 

melhor ainda, não dará tanto dinheiro aos donos do petróleo 

nem ao Estado   

2008 também não vai trazer melhorias no aumento da 

produtividade dos portugueses para que o país crie mais 

riqueza e esta possa ser melhor redistribuída. Isto porque os 

governos que temos tido não se apercebem que quanto mais 

exploram o povo, menos vontade o povo tem para trabalhar. 

Quem nos governa ainda não se apercebeu que os 

portugueses estão cansados de trabalhar para o Estado. Os 

portugueses já se aperceberam que por trabalharem mais não 

têm por isso mais ganhos, pelo contrário muitos até dizem 

que se trabalharem mais até ganham menos. Se o governo 

cobrasse aos portugueses os legítimos impostos do tempo 

normal de trabalho 8 horas por dia, e deixasse de fora os 

impostos sobre as horas extras e os prémios de produtividade 

que as empresas e os trabalhadores pagam, certamente a 

p r o d u t i v i d a d e  d o s  p o r t u g u e s e s  a u m e n t a v a  

exponencialmente e o país teria um crescimento económico 

superior aos 1,qualquer coisa ou 2%, e mais engraçado 

ainda, é que o governo certamente teria maior receita de 

impostos, de IVA, IRC e IRS resultante de maior 

produtividade do país, e do aumento de rendimentos de 

quem quer trabalhar mais e assim tem maior poder de 

compra, faz mais poupança e investe mais. Se o governo não 

se tratar do vício de cobrar impostos para além do razoável, a 

solução também é simples faça resistência activa, trabalhe só 

o necessário para as suas necessidades, e o resto do tempo 

invista em actividades lúdicas que lhe dêem prazer, vá à 

pesca, dedique-se à leitura, ás artes plásticas, trabalhos 

manuais, ou á escrita e comece a escrever para ter ganhos 

extras como o Saramago que era funcionário público e uns 

anos depois ganhou o prémio Nobel  e mudou-se para 

Espanha onde a vida custa menos.         

Na questão da segurança 2008 também não augura nada de 

bom. A maioria das pessoas não acredita na Justiça. Não 

acreditando na Justiça como poderão os portugueses 

acreditar nas forças de segurança? Há até quem diga que a 

Justiça e a Segurança são privilégios dos governantes, dos 

políticos que nos governam e dos ricos, para o cidadão 

comum ficam as intenções dos textos das leis e as garantias 

da constituição portuguesa que garantem a justiça e a 

segurança que os portugueses têm e merecem. É claro que se 

em 2008, os portugueses vissem a conclusão de alguns 

julgamentos que se arrastam há anos, e daí resultassem 

algumas condenações? É claro que se os portugueses vissem 

as forças de segurança serem mais activos na vigilância e 

prevenção da criminalidade, e de quem não trabalha, em vez 

de serem muito activos na vigilância e punição de supostas, 

ou pequenas infracções (ás vezes por ignorância das leis) de 

quem anda a trabalhar? Então 2008 já seria um ano melhor 

que 2007 porque o cidadão comum sentiria que finalmente a 

autoridade existia para apoiar e dar segurança a quem 

trabalha. A solução para a questão da Segurança, será 

eventualmente passar a ter uma arma de defesa pessoal e ter a 

sorte de nunca precisar de a usar. Para a Justiça também já 

ninguém tem solução, e com a resignação que é peculiar dos 

portugueses, fazemos votos para que as coisas da Justiça não 

piorem mais em 2008.

Por fim falemos de algumas coisas boas para ajudar a 

renovar o culto a essa velha caquética que é a Dona 

Esperança, que não se conhece a idade, mas que teimamos 

em venerar enquanto esperamos por dias melhores. Para que 

2008 seja um ano melhor para si, recomendamos que faça 

contas à vida, ao que ganha, ao que gasta, e onde guarda o 

que sobra? Faça por trabalhar mais para si. Invista também 

em si procurando adquirir mais cultura, mais conhecimentos 

que o ajudem progredir em termos profissionais e sociais. 

Cuide da sua saúde. E claro! Dê uma ajudinha à Senhora 

Dona Sorte, ela anda por aí e até pode vir ter consigo se fizer 

alguma coisa para a encontrar. Compre lotaria, jogue no 

euromilhões e com o prémio que vai ganhar dá uma volta à 

sua vida e 2008 vai ser um ano extraordinário para si. Ah! E 

não se esqueça de nós
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No mês de Dezembro o nosso 

editor esteve em Lisboa, na 

Livraria Bulhosa, para assistir à 

apresentação do primeiro livro 

de um jovem escritor de menos 

de sessenta anos. António Brito 

convidou-nos e nós tivemos 

muito gosto em estar presente 

no lançamento do seu primeiro 

livro, “ Olhos de Caçador” em 

boa hora editado pela Sextante 

editora que abre assim, as portas 

do mundo das letras a este 

p r o m i s s o r  c o n t a d o r  d e  

histórias. Em “Olhos de Caçador” António Brito, usando a 

língua portuguesa com muita mestria e simplicidade, numa 

escrita leve e agradável leva-nos numa viagem de regresso á 

África portuguesa por onde andaram milhares de jovens 

militares portugueses durante os treze anos de guerra. Em 

“Olhos de Caçador” o autor relata, mistura e ficciona, a 

realidade de experiências vividas enquanto jovem, com a 

realidade de outros jovens militares do exército cujas 

experiências de guerra teve oportunidade de presenciar.

“Olhos de Caçador” é um livro que conta a história de um jovem 

na década de sessenta, que sem saber bem porquê vai á 

inspecção, fica apurado, vai para a tropa e é mobilizado para 

África. Zé Fraga é um pouco da história de todos os jovens que 

nos anos sessenta e setenta foram combater para África 

mobilizados obrigatoriamente, ou voluntários. “Olhos de 

Caçador” cuja história se desenrola no norte de Moçambique, 

leva todos os leitores que viveram a experiência da guerra 

colonial a recordar esse período das suas vidas, o navio que para 

lá os levou, os sítios por onde andaram, e a lembrar dos 

camaradas e amigos do peito que por lá fizeram, e quiçá a 

lembrarem-se de alguém que tiveram no seu pelotão ou na sua 

companhia, parecido com o Zé Fraga protagonista do romance 

“Olhos de Caçador” 

Brevemente o autor António Brito virá ao Algarve para  fazer a 

apresentação do seu livro “Olhos de Caçador”. Nós vamos estar 

presentes na(s) livraria(s) em que se realizar com a presença do 

autor, a apresentação do livro e a  sessão de autógrafos. A nossa 

revista vai assim, apoiar na nossa região a apresentação deste 

primeiro romance de António Brito, divulgando através de 

algumas rádios o nome das livrarias do Algarve, a 

localização, os dias e a hora em que terá lugar esse encontro 

com o autor de “Olhos de Caçador”.

“Olhos de Caçador” já está á venda na FNAC, centros 

comerciais e nas melhores livrarias do país. Caro leitor, se 

passou por África? Não perca este romance que, certamente,  

o levará de volta aos ambientes da sua juventude e ás 

melhores recordações dos dias vividos com os seus 

camaradas de armas nessa longínqua África que foi 

portuguesa durante quase cinco séculos. 

“Olhos de Caçador” O Primeiro RomanceAntónio Brito 

Nasceu no Algarve em Dezembro uma nova editora. A esta 
nova editora desejamos as maiores felicidades no caminho e 
objectivos que se propõe atingir, que é a publicação de  livros 
de autores algarvios, divulgar e promover as suas obras, 
esperemos que não seja só na região, mas também e 
sobretudo, no país. 
À Editora Gente Singular oferecemos os nossos préstimos na 
divulgação das obras de autores algarvios (naturais e 
residentes) que venham a editar para bem da promoção da 
cultura que se faz no Algarve. 
Fazemos votos que a Editora Gente Singular, seja bem 
sucedida, e fazemos votos também para que a Administração 
desta Editora se lembre que para dar á estampa, publicar, ou 
fazer imprimir as obras de gente da região, deve sempre dar 
preferência ás empresas gráficas que existem no Algarve. Nós 
defendemos um princípio que devia estar presente na 
mentalidade de todos os naturais e residentes no Algarve, é 
que para defendermos a região, criar riqueza e melhores 
condições de vida e bem estar social, temos a obrigação de, 
em igualdade de condições, preço e prazos de entrega, dar 
sempre preferência ás empresas do Algarve. Nós somos dos 
que continuam a dizer que devemos semear (investir) na terra 
onde vivemos porque é aqui que vamos, certamente, colher os 
frutos do que semeamos. À nova editora Gente Singular 
desejamos o maior sucesso.

Gente Singular, a nova editora no Algarve

Camaradas de guerra.
Amigos para sempre!



Cimeira Europa
África em Lisboa

“A melhor opção” não comenta acontecimentos políticos, mas 
não pode deixar de fazer um breve apontamento do Gran Finale 
da Presidência Portuguesa com a grande Produção e Realização 
da Cimeira UE  - África e a assinatura do tratado de Lisboa. 
Durante dois dias o país viu chegar a Lisboa os protagonista do 
grande circo da política Africana e Europeia para discutir o 
futuro das relações Europa - África. Vimos chegar Kadafhi, 
guardado por belas seguranças, montou a barraca com tapetes e 
mobília e por aí esteve com o seu séquito. Vimos chegar 
Mugabe, Eduardo dos Santos e outros governantes de África, 
muitos deles ditadores que se perpetuaram no poder desde há 
décadas, e vimos chegar os governantes legítimos dos 27 países 
democráticos que constituem a Europa para ficar completo este 
Grande Circo a preto e branco.
A maioria dos portugueses até não teriam dado atenção a esta 
cimeira, se não fossem alguns factos curiosos e caricatos que as 
TVs mostraram nos Tele-jornais e que citamos como por 
exemplo;

 avião da PanAm que explodiu sobre Locherby na Escócia ou as 
atitudes bélicas de Kadafhi que agora foi recebido em Lisboa 
com toda a pompa e honras inerentes ao dono da Líbia. Só 
acrescentamos para recordar que, passados uns dias da cimeira 
de Lisboa, Muhamar Kadafhi foi recebido com as mesmas 
honras no Eliseu por Sarkosy em França e em Espanha por 
Sapateiro, daí concluímos que “o que tem que ser, tem muita 
força!” mas o petróleo tem mais força ainda.  
 
Roberto Mugabe, o presidente “eleito” no Zimbawe, que herdou 
a Rodésia de Ian Smith o segundo país mais rico de África, logo 
depois da África do Sul. Este Ditador conseguiu em menos de 
duas décadas tornar o Zimbawe num país pobre e dependente 
das ajudas internacionais. Mugabe também se tornou notado 
nesta cimeira porque a Inglaterra não aceitou sentar-se á mesa 
com este ditador (e provavelmente por causa de outros 
ditadores). O número de seguranças que trazia também lhe deu 
destaque, e demonstra o medo que os ditadores têm de morrer. 
Outro facto relativo ao ditador que os média aproveitaram na 
cimeira de Lisboa foram as manifestações anti-Mugabe e, 
surpresa das surpresas, também houve manifestações pró-
Mugabe o que revela que há organizações e gente para todo o 
tipo de manifestações.

De outros ditadores do continente africano presentes nesta 
cimeira nem vale a pena fazer qualquer referência porque fazem 
a vida negra á sua própria gente. Vale a pena meditar neste 
desabafo que ouvi a um homem do povo, cidadão português 

daqueles que, juntos a muitos outros, fazem o povo que somos, 
dizia ele dos africanos e europeus chefes de estado presentes 
nesta cimeira, “ como numa fábula de la fontaine”;

continuar a ajudar financeiramente os países africanos, sem 
exigir resultados práticos e visíveis da boa governação que eles 
fazem com essas ajudas. Os governantes dos países europeus 
que colonizaram África, continuam a demonstrar ter um 
complexo de culpa doentio em relação ao continente que 
colonizaram, esquecendo a realidade nua e crua de que esses 
países e povos só existem porque os Europeus lhes demarcaram 
as fronteiras territoriais, deram-lhes uma língua para se 
entenderem e um estatuto de independência para se 
governarem. Será que os governantes europeus não percebem 
que a Europa tem que voltar a colonizar muitos países de África, 
de modo a promover o desenvolvimento económico, e garantir 
condições de educação e saúde ás populações que hoje vivem 
em condições sub-humanas neste vasto e riquíssimo continente. 

Para abreviar este breve apontamento sobre a cimeira UE  
África diremos como aquele português, exemplo de homem 
simples do povo que somos, que deste encontro e diálogo entre 
Macacos pretos e Burros brancos, não vai resultar nada. Vamos 
continuar a ver nos Tele-Jornais os desgraçados africanos, 
homens, mulheres e crianças a tentarem atravessar o 
Mediterrâneo para chegar ás praias de Espanha, vivos mas em 
condições de sofrimento extremo, ou já cadáveres. Vamos 
continuar a ver nas notícias à hora do almoço ou do jantar, o 
sofrimento e o genocídio das populações africanas no Darfur, 
Sudão, Somália e outros países, sem que isso nos tire a nós e aos 
senhores que governam África, a Europa e o mundo, o apetite ou 
o sono. E se por acaso as imagens da miséria em África 
incomodarem alguns de nós sempre podemos fazer zaping ou 
virar a página do jornal.

Terminamos este apontamento lembrando que enquanto os 
Burros Brancos falam, e pregam para os Macacos Pretos, O 
Dragão Amarelo vai sorrateiramente pondo as patas no 
continente Africano e abocanhando as riquezas que pode e vai 

A Barraca de Kadafhi. As 
boazonas que asseguram a 
segurança e o bem estar do 
ditador dia e noite e que, 
ainda há bem pouco tempo 
tinha o seu país, a Líbia, na 
lista dos países apoiantes do 
terrorismo. O petróleo e o 
gás da Libia já fizeram 
esquecer aos europeus o 

“ Vêm para aqui estes macacos 
africanos, fazer exigências aos burros 
da Europa!... Então os burros que 
governam aqui a Europa ainda não 
perceberam que não adianta mandar 
ajudas e dinheiro para os pretos (leia-
se africanos) que só vai aumentar a 
riqueza que os governantes corruptos 
têm em Bancos da Europa, e que os 
indígenas pretos vão continuar a 
morrer de fome, sida, paludismo e 
agora também tuberculose.” Grande 
desabafo este que em si mesmo é uma 
grande verdade. De facto os Europeus, 
ou são burros ou são ingénuos em 
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A diferença na
Construção e Decoração

Estamos fechados de 17/12 a 7/1/2008

Até 6  Presépio de Natal. Bombeiros Municipais de Tavira.  

Até 14 Fev. Exp. interactiva e fotografia de “ARTElogia  arte da 

ciência  ciência da arte” Palácio da Galeria de Tavira.

1 XIV Encontro de Charolas. Casa do Povo da Conceição. 19h30

3 "Good Bye Bafana" Bille August. C.T.  Ant. Pinheiro. 21h30

5 Feira Velharias. Av. D. Manuel I. 09h00 às 13h30

5 “Música nas Igrejas” Luís Conceição. I. da Misericordia.18h00

5 e 6 "American Gangster".C.T.  António Pinheiro. 21h30

6 Marcha Passeio Concelhia. P. Lazer da Mata Conceição. 10h00

6 Charolas “Cidade de Tavira”. C.T. António Pinheiro. 14h30

8 "Le Escaphandre et le Papillon". C.T. António Pinheiro. 21h30

9 Mercado de Santa Luzia. Quinta do Pinheirinho 

12 IV Torneio dos Pequenos Nadadores. Pisc. Municipais. 15h00

12  “Música nas Igrejas” Igreja da Misericórdia. 18h00

13 Marcha Passeio Concelhia. Largo da Igreja. 10h00

15 "Ciência e outras Ciências. Onde está a Arte?"  Ciclo de 

Conferências Biblioteca Municipal Álvaro de Campos. 21h30

17 "Morte do Sr. Lazarescu (A)" C. T. António Pinheiro. 21h30

17 Concerto pela Orquestra do Algarbe. Igreja do Carmo. 21h30

19 Mercado Mensal de Tavira. Campo da Feira.

19 “Música nas Igrejas”.Igreja da Misericordia. 18h00

20 Marcha Passeio Concelhia. Praça da República. 10h00

24 "Control" de Anton Corbijn. C.T. António Pinheiro. 21h30

Espaço da Corredoura. 17h00

Eventos no Município de Tavira

colocando aos milhares trabalhadores chineses num continente 
que dentro de 50 anos poderá ser uma colónia de férias para 
largos milhões de chineses que já não cabem na China. Isto não 
é ficção, veja-se quantos chineses já estão em África? E se não 
fosse tão dramático, dir-se-ia como brincadeira que é por haver 
já tantos chineses no continente que muitos africanos se 
aventuram e arriscam a vida para atravessar o Mediterrâneo e 
chegar à terra dos Burros brancos.

Não fosse a situação tão dramática e a gente aqui até se poderia 
rir da situação na Espanha que, por estar tão perto do norte de 
África, todos os dias pescam africanos. Mas eles já começam a 
procurar chegar ao Algarve e isso é preocupante para Portugal 
porque nós não temos meios nem condições para receber essa 
gente.

Tome nota do que dizemos, ou os Europeus entendem que têm 
que voltar a África para resolver os problemas de governação, 
desenvolvimento, sobrevivência e bem estar dos africanos, e 
com essa decisão solucionarem também na Europa, o problema 
do desemprego que afecta milhares de trabalhadores, ou dentro 

trabalhadores, ou dentro de alguns anos a União Europeia não 
poderá fazer face a inúmeros problemas como, a pressão da 
emigração das populações do norte de África, que se pode 

de que modo esses acontecimentos afectaram ou vão 
condicionar o nosso futuro colectivo, e mais importante ainda, 
tivemos tempo para pensar que precisamos de fazer alguma 
coisa para ajudar a mudar o muito que está mal, connosco, com 
os outros, e com o mundo onde todos temos que viver.

Hoje ao fim do dia, quando se deitar e antes de adormecer, pense 
no que fez mal? No que fez  bem, e de bom? E pense que 
amanhã pode certamente corrigir o que fez mal, melhorar o que 
fez bem,  e vai sentir-se óptimo por perceber a sua própria 
evolução como pessoa que também pode ajudar a melhorar o 
mundo em que vivemos.

tornar numa invasão, o aumento 
do desemprego na Europa, que 
pode levar à ruptura e falência 
dos sistemas de apoio social  e ao 
eventual colapso da filosofia e 
modo de vida dos Europeus. 

Não queríamos falar de política, 
assuntos de que não percebemos 
nem queremos perceber, mas 
também nós nesta transição de 
2007/2008 tivemos algum tempo 
entre as boas festas de Dezembro, 
e a passagem do ano, para pensar 
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E por este mês é tudo, no próximo prometo trazer mais conselhos úteis e 

dicas para a vida quotidiana, entretanto recordo que pode sempre ouvir 

estes e outros conselhos no "Sem Fronteiras" da Rádio Clube do Sul em 

101.6 FM ou em www.radio.com.pt          / 

  Isilda Nunes

das suas necessidades. Quando fica muito líquida e 
está na hora de a levar para a mesa pode adicionar-
lhe apenas a quantidade de puré de batata 
instantâneo suficiente para lhe dar mais 
consistência.

Conselhos e Dicas
da Isilda

Conselhos e Dicas
da Isilda

Olá...cá estou eu de 
volta para mais dicas 
e conselhos ...este mês 
falamos de sopas.

• Se apanhou uma chuvada e está com frio apetece-lhe com 
certeza uma sopa quentinha...ponha a ferver um litro de 
água com dois caldos de carne. Deixe cozer e passe-o por 
uma peneira para retirar o excesso de gordura. Junte um 
quadradinhos de pão, umas ervas aromáticas, uns 
pedacinhos de presunto e ovo cozido.

• Por fim fique a saber que a água de cozer os 
legumes é muito rica em vitaminas e minerais, por 
isso sempre que possa aproveite-a para fazer 
sopas e guisados enriquecendo o seu paladar.

• A terminar saiba que os tempos de cozedura 
descritos nas receitas são sempre aproximados, 
pois estes variam com a energia utilizada, com o 
recipiente que se empregar e sobretudo com o 
peso e forma do produto. A primeira vez que fizer 
uma receita tome nota do tempo que gastou para 
poder adaptá-la ao seu caso particular. Não 

esqueça que é preferível cozer de menos, para o que há sempre 
solução depois de provar, do que cozer de mais, para o que não há 
remédio algum. Tenha em conta a temperatura dos alimentos no 
momento de cozinhar, pois quanto mais frios estiverem mais tempo 
demoram a preparar.

• Para preparar um creme de alface faça o seguinte: corte em pedaços 
as folhas mais verdes da alface que não se aproveitaram para a 
salada, e ponha-as a refogar num bocado de manteiga e com uma 
batata picada. Se precisar junte um pouco de água. Quando estiver 
pronto bata tudo com a varinha mágica, tempere com sal, pimenta 
branca e junte leite até obter a consistência desejada. Se gostar de 
sopas frias, pode experimentar esta: deite no copo da 
batedora beterraba cozida, uma lata de tomate pelado e 
uma cebola grande. Bata tudo muito bem, sirva em 
tigelas individuais e decore com uma colherzinha de 
natas.

• Se quizer retirar a gordura de um caldo, deixe-o arrefecer 
completamente. Assim, a gordura ficará à superfície e com a ajuda 
de uma escumadeira retira-a sem problemas. Para que a sopa fique 
mais consistente junte um punhado de feijão branco no início da 
cozedura, mas não se esqueça de os retiarr antes de servir, pois não 
cozem ao mesmo tempo que o resto dos ingredientes. Se não a vai 
consumir de imediato, mas sim guardá-la, evite que azede, 
dividindo-a em porções e congelando-a. Depois é só usar á medida 

Eventos no
Município de Olhão

1 Concerto de Ano Novo, integrado no Programa 

Oficial “Olhão 200 anos 1808-2008”. Maestro: Vasily 

Petrenko; Solistas: Ana Quintas (Soprano) Mário 

Alves (Tenor). Igreja Matriz. 21h30.

4 Cantaloupe Bar, Mercados de Olhão. Concerto com 

o grupo Baby Jazz Re.Union.

5 Charolas. Coreto Jardim Pescador Olhanense. 10h00

5 Charolas. Soc. Recreativa Prog. Olhanense. 15h30

5 Charolas. Sítio da Igreja. Quelfes.14h30

5 Charolas. Esc. 2,3 Dr. J. Lúcio. Bias do Sul. 17h00

5 Encontro de Charolas Olhão 2008. Coreto do Jardim 

Pescador Olhanense. 10h00

6 Charolas. Largo do Mercado. Moncarapacho. 10h00

6 Charolas. Junta de Freguesia. Moncarapacho. 15h00

6 Charolas. Largo da Igreja. Pechão. 14h30

6 Charolas. Cinema Topázio. Fuseta. 15h00

27 Marcha Passeio de Pechão “Amendoeiras em 

Flor”. Zona desp. Pechão.10h00
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Olhão Comemora os 200 anos de elevação a Vila 

Este ano o Município de Olhão 
comemora os duzentos anos de 
existência com o Título Vila de Olhão da 
Restauração atribuído por D. João VI 
como reconhecimento da coragem do 
povo desta terra que se revoltou contra o 
domínio dos franceses e deu assim 
origem a um levantamento popular que 
alastrou por todo o Algarve e culminou 
com a expulsão das tropas napoleónicas 
que ocuparam o Reino do Algarve na 
primeira invasão francesa. A bravura do 
povo de Olhão, e em particular dos seus 
pescadores, ficou provada na grande e 

Este año el Municipio de Olhão 
conmemora los doscientos años de 
existencia con el Título Villa de Olhão de 
la Restauración atribuido por D. João VI 
como reconocimiento del coraje del 
pueblo de esta tierra que se revolcó 
contra el dominio de los franceses y dio 
así el origen a un levantamiento popular 
que alastró por todo el Algarbe y culminó 
con la expulsión de las tropas 
napoleónicas que ocuparan el Reino del 
Algarbe en la primera invasión francesa. 
La bravura del pueblo de Olhão, y en 
particular de sus pescadores, quedó 

probada en la grande y arrojada viaje del Caíque Bom 
Sucesso al Brasil, para llevar al Rey la noticia de la 
liberación del Reino del Algarbe de la ocupación 
francesa. La coraje de los pescadores de Olhão de encetar 
esta viaje atravesando el Atlántico en una lancha con 
poco mas de 18 metros y dos velas latinas, para llevar la 
noticia al Rey, granjeó la admiración y a simpatía del Rey 
de Portugal por estos pescadores, que los agració con una 
medalla y les dio lo que mas ambicionaban, el Título de 
Villa de Olhão de la Restauración al lugar de Olhão, para 
que el pueblo se pudiera gobernar y así se quedaran libres 
y independientes de Faro.  
La Villa de Olhão de la Restauración conmemora este 
año 200 años, el segundo centenario de dos 
acontecimientos que dieron un estatuto de nobleza y 
independencia al pueblo de Olhão que abrieron camino 
para el futuro que la Villa, hoy Ciudad de Olhão, ha 
venido construyéndose para el bien estar económico, 
social y cultural de sus naturales y de todos aquellos que 
escogen para vivir las tierras de este municipio bañado la 
sul por las aguas tranquilas de la Ría Formosa, y 
resguardado al norte por el Cerro de S. Miguel. 

 Del lugar de Olhão de 1808, la historia y los 
eventos programados por la autarquía para 
las conmemoraciones de este centenario, 
nos recordaran esa historia y la evolución 
del lugar de Olhão hasta nuestros días. En 
nuestra revista haremos eco de los eventos 
que se van a realizar durante el año, pero 
vamos también dar destaque a los 
acontecimientos y realizaciones que en 
“concreto” se transformen para dar a la 
ciudad y los otros lugares del municipio las 
inf raes t ruc turas  y  equipamientos  
necesarios para que el municipio y sus 
munícipes continúen a crecer en el camino 
del desenvolvimiento, y progreso.

arrojada viagem do Caíque Bom Sucesso ao Brasil, para 
levar ao Rei a notícia da libertação do Reino do Algarve 
da ocupação francesa. A coragem dos pescadores de 
Olhão de encetar esta viagem atravessando o Atlântico 
numa lancha com pouco mais de 18 metros e duas velas 
latinas, para levar a notícia ao Rei, granjeou a admiração 
e a simpatia do Rei de Portugal por estes pescadores, que 
os agraciou com uma medalha e lhes deu o que mais 
ambicionavam, o Título de Vila de Olhão da Restauração 
ao lugar de Olhão, para o povo se poder governar e assim 
se verem livres e independentes de Faro.  

A Vila de Olhão da Restauração comemora este ano 200 
anos, o segundo centenário de dois acontecimentos que 
deram um estatuto de nobreza e independência ao povo 
de Olhão que abriram caminho para o futuro que a Vila, 
hoje Cidade de Olhão, tem vindo a construir para o bem 
estar económico, social e cultural dos seus naturais e de 
todos aqueles que escolhem para viver as terras deste 
município banhado a sul pelas águas tranquilas da Ria 
Formosa, e resguardado a norte pelos Cerro de S. Miguel. 
Do lugar de Olhão de 1808, a história e os eventos 
programados pela autarquia para as comemorações deste 

centenário, recordar-nos-ão essa história 
e a evolução do lugar de Olhão até aos 
nossos dias.

Na nossa revista faremos eco dos eventos 
que se vão realizar durante o ano, mas 
vamos também dar destaque aos 
acontecimentos e realizações que em 
“concreto” se transformem para dar à 
cidade e ás freguesias do município as 
infra-estruturas e equipamentos 
necessários para que o município e os 
seus munícipes continuem a evoluir no 
caminho do desenvolvimento, e 
progresso.   

Medalha que o
Rei D. João VI 
concedeu aos olhanenses
em 15 de Novembro de 1808
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Restaurante MarisqueiraRestaurante Marisqueira

HELÁDIO HENRIQUE - Transportes, Lda.
Transportes Nacionais e Internacionais

Telm. 919 208 511 - Heládio

Escr. Tel. / Fax  289 701 738
Telm.  917 413 009 - Marisa

919 208 511
  917 413 009 

Caminho do Buraco
Cx. Postal 260 C - Quelfes
8700 - 178 OLHÃO OLHÃO

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
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OLHANENSE
OLHÃO - ALGARVE

EDIFÍCIO

Este ano a Mobilar, empresa de mobiliário, na EN 125 em 
Olhão, vai continuar a surpreender o mercado para grande 
satisfação do consumidor comum que vai à Loja da Mobilar e 
para particular prazer dos seus clientes habituais. A Mobilar vai 
continuar em 2008 a sua campanha de promoções e preços 
baixos de modo a beneficiar o mais possível o consumidor. È 
intenção da Mobilar, sem abdicar da qualidade, manter os 
preços baixos, dar facilidades de pagamento e continuar a 
oferecer o transporte e a montagem das mobílias na casa do 
cliente, poupando-lhe a maçada de ter que esforçar-se a carregar 
o mobiliário para casa e, ter que fazer a montagem do mobiliário 
como se esse trabalho fosse a profissão do cliente. 
Já no início de 2008 a Mobilar vai proceder a algumas 
remodelações e modernização no piso térreo, isto para dar mais 
conforto aos clientes que visitam este espaço da loja. Ao mesmo 
tempo que vai fazer esta remodelação, a Mobilar também vai 
fazer uma campanha de preços extraordinária em alguns das 
mobílias expostas. Esta vai ser uma boa altura para aproveitar 
comprar aquela mobília que tem andado a namorar.
2008 é um ano muito especial para a cidade de Olhão e para os 
Olhanenses, naturais e residentes, por isso a Mobilar também 
vai associar-se ás comemorações do 2º centenário da cidade, 
realizando algumas iniciativas com o cunho e patrocínio da 
Mobilar para assinalar a data. Estas iniciativas serão 
direccionadas exclusivamente para os clientes da Mobilar no 
Algarve, na Andaluzia e no País. Se é cliente da Mobilar não se 
admire pois se a Mobilar lhe oferecer uma viagem ao Brasil para 
duas pessoas para ir até ao Rio de Janeiro a cidade maravilhosa 
onde o Caíque Bom Sucesso chegou em 1808.
Caro leitor se já é cliente da Mobilar, já conhece esta empresa 
que está no mercado há mais de 40 anos, servindo bem os 
algarvios e os muitos clientes que tem no país e na Andaluzia, 
contribuindo assim para a criação de mais valias na economia da 
região.
Se o leitor ainda não é cliente da Mobilar? Aceite o nosso 
convite e um dia destes, já em Janeiro, visite a Mobilar, na EN 
125 em Olhão (veja mapa, e planta na revista). Você vai gostar 
de visitar a Mobilar, e até é bem possível que, este mês lhe 
ofereçam uma lembrança para assinalar a sua visita.
A Mobilar deseja-lhe um bom ano de 2008. .

8 Janeiro
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 Tel.  289 702 505 / 289 706 186   Fax.  289 703 627 EN 125  OLHÃO www.mobilar.pt • algarvemobilar@sapo.pt

Na Mobilar, na compra de um colchão Molaflex
o seu colchão usado ainda vale 50 Euros em Janeiro!

Sofá-cama
Sofa-bed

Temos tudo
para o seu lar

Novidades
Sofás-cama...

Novos modelos, novas cores e bons preços...

Venha ver os novos Sofás-cama

Visite-nos!Visite-nos!



Transportes Pereira
Granja Unipessoal, Lda

Sede: Quatrim do Sul Fontes Santas Cx. Postal 496 Z
8700-128 Moncarapacho • Tlm. 912 257 647 / 912 257 603

Materiais de ConstruçãoMateriais de Construção

TPG

 

Almoços e Jantares. Cozinha Tradicional  Casamentos, baptizados e grupos

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

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

C A R L AC A R L A
F A R R O B AF A R R O B A BORDADOSBORDADOS
Criação e Fabricação de Fardas

Creación y Fabricación de Uniformes

Rua António Malafaia Teles, 10 B • OLHÃO

ffarroba.carla@clix.pt

EN 125 • R. Dâmaso Encarnação, 162 • 4 Estradas • OLHÃO • Tel/Fax. 289702145 Tlm. 919 595 987
www.campilar.com • campilar@campilar.com

Candeeiros e Lustres • Móveis Soltos • Serviços de Jantar 
Serviços de Café • Jarras • Garrafas • Copos de Cristal, Jarrões

Bibelots • Carpetes e Tapetes • Quadros Espelhos • Arranjos Florais
  

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

Vale 1 bebida com a sua refeição

Bem-Vindo 
Bienvenido

I L U M I N A Ç Ã O

Com votos de
   Feliz Ano Novo

10 Janeiro
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Com o apoio dos Estúdios e Fotografia Côrte Real • Av. da República • OLHÃO

Arquivo

Arquivo
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Quadros e IdeiasQuadros e Ideias Atelier - Galeria

We paint your dream • Nous peignons votre rêve • Pintamos o seu sonho • Wir malen sein traum • Pintamos tu sueño  

Este mês tem desconto

especial em pinturas

BomAnoNovoBomAnoNovo Este ano “A melhor opção / La mejor opção” vai tentar 
melhorar a revista em dois aspectos; aumentar o número 
de páginas e a tiragem
Para podermos aumentar o número de páginas esperamos 
que os autarcas da nossa região resolvam apoiar-nos com 
publicidade institucional das Câmaras Municipais a que 
presidem. Assim poderemos aumentar não só o número de 
páginas (+ duas para divulgar notícias de interesse desse 
município), mas também poderemos melhorar a revista 
num outro aspecto que a todos interessa, aumentar a 
tiragem e os conteúdos.  
“A melhor opção” tem uma tinha uma tiragem real de 2000 
exemplares, (este mês é de 2500 cópias) conforme  se 
declara na ficha técnica e pode ser comprovado junto da 
Gráfica onde é impressa, mas também tem outra 
particularidade é que a edição e impressão é feita no 
Algarve para que essas mais valias fiquem na região. 

Nunca é demais lembrar que :
A nossa revista é de distribuição gratuita, exclusivamente 
em casas comerciais e firmas do Algarve para que a revista 
fique acessível ao maior número de pessoas para consulta 
de agendas culturais, mapa do Algarve e Plantas. Cada 
exemplar é visto pelo menos por cinco pessoas, o que dá 
uma média de 10.000 contactos por edição. 

Anote o que faz “A melhor opção” para potenciar ao 
máximo a mensagem dos seus anunciantes em cada 
edição, sem cobrar mais por isso: 

A novidade em 2008 é que vamos acrescentar em cada 
trimestre mais um item ás nossas ofertas, e para si Senhor 
Empresário, “ A melhor opção” terá sempre uma proposta 
á sua medida e uma maneira de o apoiar na divulgação e 
promoção do seu negócio no Algarve e até Huelva.

Veja o que a sua Empresa ganha com 
 “A Melhor Opção” no 1º Trimestre de 2008

      A revista é colocada on line todos os meses em 
www.amelhoropcao.com  para que a publicidade dos 
anunciantes também esteja disponível na internet.
      É irradiado diariamente um spot em várias estações de 
rádio locais todos os meses, onde se menciona o nome das 
empresas que apoiam a página de agenda cultural de um 
município.      
     No mapa que acompanha a revista (contratos de 3 meses) 
mencionamos o nome e número de telefone das empresas que 
patrocinam a edição do mês. Nas plantas de algumas 
localidades assinala-se a localização das firmas anunciantes.
     Para contratos de 6 meses a um ano, anúncios de ½ ou 1 
página, oferecemos de 3 em 3 edições espaço igual para press 
release.   
     Promovemos os nossos anunciantes nas feiras e 
exposições em que participamos distribuindo as revistas e o 
material impresso ou outro que os nossos anunciantes nos 
entregam. 
      Produzimos a custos reduzidos de parceria com os nossos 
anunciantes brindes publicitários para distribuir nessas 
acções de marketing directo.

E. N. 125,   n º 160, Loja 3  -  8700-221 OLHÃO - Tlm: 962 557 697
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“A melhor opção/ la mejor opcion” vai estar presente na Algarve 

Noivos 2008 Feira a realizar de 11 a 13 de Janeiro na EXPOFARO. 

Também desta vez vamos estar na Feira, não para vender alguma 

coisa, mas tão simplesmente para dar brindes aos clientes e amigos 

dos nossos anunciantes que visitarem a Feira. 

Na Algarve Noivos  vamos oferecer “A melhor opção” edição de  

Janeiro de 2008 ”. Contamos ter mini guarda-chuvas bicolores e 

automáticos, sacos e bonés com publicidade de alguns 

anunciantes na revista de Janeiro. Estes brindes são produzidos de 

parceria e com custos repartidos com as empresas anunciantes 

nesta edição que aderiram a esta acção. 

Sendo esta a nossa primeira participação na Algarve Noivos, 

vamos também ter a oportunidade de ver como é a Feira, as 

empresas, os serviços e produtos que se promovem nesta Feira e o 

que o Algarve tem para oferecer a quem pretende dar o nó e fazer 

uma bonita festa de casamento na região. 

Na Algarve Noivos de 2008, as tradições que perduram, aquelas 

que realmente importam porque nos marcam de forma 

inesquecível, renovam-se… recriam-se… 

Na quarta edição da Algarve Noivos  Feira dos Preparativos e 

Artigos para o Casamento, propomos-lhe isso mesmo, renovar, 

recriar as propostas para momentos únicos como o casamento.

Com uma oferta única fizemos esta edição a pensar em si, no seu 

momento, na sua felicidade. Criámo-la de forma a que só seja 

preciso ter a vontade e os sonhos. O resto, do princípio ao fim 

está na Algarve Noivos, todas as soluções aqui… tão perto dos 

noivos.

As passagens de modelos de estilistas como Cristina Lopes e das 

casas de noivas presentes no evento, bem como, o desfile dos 

cabeleireiros Paula & Renato são pontos altos da Algarve 

Noivos 2008.

Mostramos-lhes as jóias, os coches e limousines, as viagens de 

sonho, os fotógrafos, o catering, os espaços para os copos-de-

água, todas as ofertas para que se complete a sua vontade e se dê 

corpo ao seu sonho… fazendo-o realidade.

Visite a Algarve Noivos, na EXPOFARO, na capital do Algarve.

Contamos consigo.

Aos visitantes da Algarve Noivos a revista 

“A melhor opção” convida-os a passar no 

nosso Stand, porque haverá, certamente, um 

brinde, com a marca de um dos anunciantes 

na edição de Janeiro, para oferecer.



Flores em geral • Tapetes de relva

Construção e Manuntenção de jardins

Construção de mini golf

Hydroseeder • Limpeza de matas

Limpeza de piscinas e moradias

Será um prazer tê-lo como nosso cliente!

Sede: Bairro do Parente 8000-076 FARO Filial: R. José Regio Queluz, MONTE ABRAÃO

Tel: 351- 912079210 E-mail: realjardins@realjardins.com Site: www.realjardins.com

VIRGÍLIO REIS

Transporte
Nacional
e Internacional

Transporte
Nacional
e Internacional

Besouro • Conceição de Faro • 8000 Faro
Tel. 289997289 Tel./Fax 289997296 Tlm. 966 012 864

Teatro Lethes
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Eventos  no Município de Faro
Até 1 Circo Dallas. Junto às Piscinas Municipais. 21h30. 
Sábados e domingos: 15h00 e 18h00.
Até 2 Exp. de pintura e cerâmica «Myth behind plexiglass», 
de Fernando D'F Pereira. Convento de S. José. Estoi
Até 6 Atracção na baixa de Faro: rampa de neve gigante. 
Praça da Pontinha. 15H00 às 21H00 
Até 6 Exp. do artista militante e militante revolucionário do 
PCP José Dias Coelho. Sala pol. Auditório Municipal. Estoi
Até 15 Pintura de Carlos Louça Rodrigues.  Conservatória 
Regional do Algarve.
1 Fogo de Artifício Piromusical. Lg de São Francisco. 00:00
5 38º Grande Prémio dos Reis em Atletismo. Ruas de Faro. 
5 Charolas da Cidade de Faro. Teatro das Figuras. 14h00
6 Concerto de Reis. Teatro das Figuras. Maestro: Cesário 
Costa - Solista: Elisabete Matos (Soprano). 21h30.
10 Hora do Conto Especial "Vida de Cão" autora Maria de 
Jesus Guerreiro Bispo - Biblioteca Municipal de Faro. 18h00
11 “Fado Alma do Povo” Pedro Viola. Teatro Lethes. 21h30
13 “O Barbeiro de Sevilha de Rossini” Ciclo de Concertos 
Promenade. Orquestra do Algarbe. Teatro das Figuras. 12h00
19 e 20 35º Torneio Internacional ATM Algarve - Ténis de 
Mesa. Pavilhão do Sporting Clube Farense. 
19 e 20 VII Workshop Intensivo de Dança Oriental. Escola 
Secundária João de Deus. 11h00
24 a 26 2.º Congr. Nac. Citricultura. Aud. da Univ. Algarbe
25 Inauguração da Exp. Pintura de Rachel Ramires - Galeria 
do Conservatório Regional do Algarve Maria Campina. 20h30

25 e 26 Teatro “Querido Che”. 
Auditório Pedro Ruivo. 21h30
25 Jan. Até 25 Fev. “Gyotaku” 
Exposição de Pintura de Rachel 
Ramirez. Cons. Regional do 
Algarve Maria Campina. 20h30
26 Nuevo Ballet Español. Sangue 
Flamenca. T. Figuras. 21H30
30 e 31 Teatro - A Separação. 
(Estreia Nacional), com Heitor 
Lourenço e Helena Isabel. 
Auditório Pedro Ruivo. 21h30
31 Jan. Até 3 Fev. Algarve 
Oportunidades - 2.ª Feira de Saldos 

e Artigos de Ocasião.
31 “Ela Uma Vez”. Poesia em Cena. Teatro Lethes. 21h30
ExpoFaro (Junto às Piscinas Municipais).
Até 2 Fev. Exposição “Quando a Estrada Acaba" Vasco Célio. 
ArtaDentro - Galeria de Arte Contemporânea. 15h00 às 19h00 

Exposições Permanentes:
«Caminhos do Algarve Romano» Museu Municipal.
«Pintura antiga dos séculos XVI a XIX». Museu Municipal.
«O Algarve encantado na obra de Carlos Porfírio». Museu 
Municipal.
Exposição «Memórias de um Convento», História do concelho e do 
edifício secular. Convento de S. José. Estoi. 



Acredito que muita gente recebe e-mails especiais dos amigos ou de instituições. Alguns desses mails merecem, 

particular atenção e reflexão pela mensagem que transmitem. “A melhor opção” sempre que tiver espaço vai publicar 

alguns desses e-mails que nos são enviados, agradecendo desde já aos amigos que os enviam e agradecendo também 

aos autores desses mails (muitas vezes desconhecidos) que se deram ao trabalho de criar a mensagem e pôr na net, 

para que o maior número de pessoas tenha acesso a essas mensagens, a entendam e pensem no que podem fazer para 

mudar alguma coisa no pedaço de mundo em que vivem.

Este mail “Atitude” obriga-nos a abrandar um pouco a correria do dia a dia para ganhar a vida, ou açambarcar o mais 

possível, para pensar qual tem sido a atitude de cada um de nós enquanto indivíduos? 

Ao autor (desconhecido) deste mail agradecemos a mensagem “Reflexão e Acção” que damos á estampa para que 

além da net, a mensagem chegue também a quem não tem ou ainda não usa a internet.    
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cultiva o solo durante apenas quatro meses no ano. Não 
obstante, fabrica lacticínios da melhor qualidade. A Suíça é 
também um país pequeno que passa uma imagem de segurança, 
ordem e trabalho, o que o transformou na caixa forte do mundo.
Executivos de países ricos que se relacionam com seus pares de 
países pobres mostram que não há diferença intelectual 
significativa.
A raça ou a cor da pele também não são importantes. 
Imigrantes rotulados de preguiçosos nos seus países de origem 
são a força produtiva de países europeus ricos. 
Qual é então a diferença? A diferença é a atitude das pessoas, 
moldada ao longo dos anos pela educação e pela cultura. Ao 
analisarmos a conduta das pessoas nos países ricos e 
desenvolvidos, constatamos que a grande maioria segue os 
seguintes princípios de vida:

1. A ética, como princípio básico.
2. A integridade.
3. A responsabilidade.
4. O respeito às leis e regulamentos.
5. O respeito pelo direito dos demais cidadãos.
6. O amor ao trabalho.
7. O esforço pela poupança e pelo investimento.
8. O desejo de superação.
9. A pontualidade. 

Nos países pobres apenas uma minoria segue esses princípios 
básicos na sua vida diária.
Não somos pobres porque nos faltam recursos naturais ou 
porque a natureza foi cruel connosco. Somos pobres porque nos 
falta atitude. Falta-nos vontade para cumprir e ensinar esses 
princípios de funcionamento das sociedades ricas e 
desenvolvidas.

Somos assim,  por querer levar vantagens sobre tudo e todos. 
Somos assim por ver algo de errado e dizer: “deixa-pra-lá”
Os nossos políticos têm atitudes pouco  dignmificantes.
Esbanjamos dinheiro em vaidades que faz faltapara o essencial.

E termina assim este e-mail:
Se ama Portugal faz circular esta mensagem para que grande 
quantidade de pessoas pense no assunto e MUDE de atitude!!! 
Especialmente no novo ano que começa. PENSE NISSO...

Para reflexão e... acção.
A diferença entre os países pobres e os ricos não é a idade do 
país.Países como Índia e Egipto, têm mais de 3000 anos e são 
pobres. Por outro lado, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, que 
há 150 anos eram inexpressivos, hoje são países desenvolvidos e 
ricos.
A diferença entre países pobres e ricos também não reside nos 
recursos naturais disponíveis. O Japão possui um território 
limitado, 80% montanhoso, inade-quado para a agricultura e a 
criação de gado, mas é a segunda economia mundial. O país é 
como uma imensa fábrica flutuante, importando matéria-prima 
do mundo todo e exportando produtos manufacturados.
Outro exemplo é a Suíça, que não planta cacau mas tem o melhor 
chocolate do mundo. No seu pequeno território cria animais e  

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

Faro • Tavira • Algoz • Lagos

Silves

Tavira

Faro

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

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

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

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

Lojas Unicofa

O Correio que nos chega, internet.
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Planta herbácea muito suculenta e amarga. As suas flores são amarelas e possuem 
pétalas lisas ou frisadas e são sustentadas por um caule verde. O caule pode ter várias 
flores. As suas folhas verdes são parecidas com trevos.É uma espécie mais ou menos 
infestante naturalizada na Região e costuma florescer entre Novembro e Maio.

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

Azedas (Oxalis pes-caprae)
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Almancil 

Até 31 Exposição "Do Nosso Acervo".

C. Cultural São Lourenço. 10h00 às 19h00

5 Concerto pelo Lembach Trio. 

C. Cultural São Lourenço. 19h30

Quarteira

Até 7 Exposição da Existir (associação para Intervenção de 

Populações Deficientes e Desfavorecidas). G. de Arte da 

Praça do Mar.

1 Concerto com a Banda Orishas. 00h30

Vale do Lobo

Até 14 Exposição de Escultura de Claude Matossian - 

influências do seu país de origem, com peças como o Faraó, a 

Egípcia e a Montanha Sagrada que reflectem o misticismo 

oriental. Galeria de Arte Vale do Lobo.

Até 14 Fev. Exposição de Esculturas "Claude Matossian". 

Galeria de Arte Vale do Lobo.

Loulé

Até 7 "Restrospectiva" 1970 a 2007 de António Peixote. 

Convento de Santo António

Até 7 Exposição Presépio Tradicional. Alcaidaria do Castelo.

1 Concerto de Ano Novo. Cine Teatro Louletano. 17h00

12 “Morte e a Donzela (A)” de Ariel Dorfman. Cine - Teatro 

Louletano. 21h30

Até 23 Fev. Exposição “Tolica Barranceira”  Do trabalho de 

cantaria à criação artística. Convento de Santo António.

26 2ª Gala Maria Campina ( a favor da Delegação de Faro da 

SPEM-Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla). Cine 

Teatro Louletano. 21h30.

Até 23 Fev. Exposição “Tolica Barranceira”  Do trabalho de 

cantaria à criação artística. Convento de Santo António

Mercado e Feiras:

1.º e 4.º Dom./mês. Mercado. Almancil: Junto à Escola C+S.

2.º e 5.º Dom./mês. Feira de Velharias. Almancil: Junto à 

Escola C+S.

3.ª Quinta-feira/mês. Mercado. Alte: Lg José Cavaco Vieira. 

1.ª Quinta-feira do mês. Mercado. Ameixial: E.N. 2

Último sábado do mês. Mercado. Azinhal: Junto à Escola 

Primária.

1.º Sábado do mês. Mercado. Benafim: Rua 25 de Abril.

Última quinta-feira do mês. Mercado. Boliqueime.

2.º Sábado do mês. Mercado. Cortelha.

Todos os Sábados do mês. Feira de velharias. Loulé: Terreno 

localizado no final da R. da Nossa Senhora da Piedade, na 

zona frontal ao Convento de St. António, na saída da cidade 

para Boliqueime/Albufeira.

Todos os Sábados do mês. Mercado. Loulé: perto de 

mercado municipal.

Eventos  no Município de Loulé

"Do Nosso Acervo”

289 366 327 • tresjotas@mail.telepac.pt • www.moveistresjotas.com

deseja-lhe 
  Bom Ano Novo
deseja-lhe 
  Bom Ano NovoVisite-nos!Visite-nos!
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Com o apoio dos Supermercados Jafers em Quarteira, Vilamoura e 

Quinta do Lago, temos vindo a publicar esta rúbrica sobre vinhos 

desde há alguns meses. Esperamos continuar com estas dicas 

sobre vinhos nas próximas edições com o apoio do nosso 

patrocinador e, eventualmente, de produtores de vinhos ou 

associações de regiões vinículas.

Nesta edição vamos falar-lhe sobre garrafas, rolhas, e como abrir a 

garrafa. Você sabia que o homem levou séculos para descobrir o 

melhor recipiente, para guardar e conservar o vinho. Foi só no 

século XVII que inventaram a garrafa e a rolha de cortiça. A partir 

dessa data o vinho passou a ser guardado em vasilhas seladas (com 

lacre) que o protegiam do contacto com o ar e conservava as 

qualidades do vinho até ao dia em que era consumido. Mal se abre 

uma garrafa o vinho fica exposto aos efeitos destrutivos do 

oxigénio, e é por isso que abrir uma garrafa tem sempre um toque 

de dramático se a rolha não sair pacificamente à primeira tentativa 

e resistir ás seguintes porque uma vez iniciada essa operação não 

se pode voltar atrás. Para casos extremos de rolhas inamovíveis há 

até quem abra a garrafa assim: segura a garrafa numa mão com o 

gargalo afastado de si e pega na faca mais pesada  que tiver e com o 

lado sem gume virado para a garrafa, depois com toda a força bata 

com a faca no  gargalo acertanto no colarinho da garrafa. Com um 

golpe forte o gargalo separa-se da garrafa num só bocado. Isto 

pode parecer maluquice mas este método é frequentemente usado 

em algumas famosas caves do Champanhe. Em vez da faca de 

Champanhe. Em vez da faca de cozinha usam um sabre. Se pensar 

em abrir uma garrafa deste modo durante um jantar, para 

impressionar os convidados, será bom que pratique antes até 

acertar com a faca, e a força do golpe.

Falando da rolha, lembramos que ela é um produto natural em 

cortiça. E já agora que não esqueça que a cortiça se extrai da casca 

do sobreiro (Quercus suber). Estas árvores crescem muito bem em 

Portugal e Espanha. As pranchas extraídas das árvores são sujeitas 

a um longo processo de secagem, tratamento e armazenamento 

antes de serem cortadas na sua forma mais comum. Sabia que as 

rolhas com 24mm de diâmetro, são para introduzir em gargalos de 

18m, e que as rolhas de champanhe com 31 mm são para o gargalo 

de 17,5 mm das garrafas de champanhe.  

O comprimento das rolhas é variável e está relacionado com o 

período de armazenamento do vinho, por isso a rolha é mais 

comprida conforme o número de anos que vai ficar armazenado. 

Depois de colocada uma boa rolha de cortiça dura pelo menos 25 

anos, e até 50, mas é fundamental que se mantenha húmida pelo 

contacto com o vinho da garrafa, é por isso que as garrafas se 

devem manter deitadas.  

Para abrir uma garrafa só tem que retirar a cápsula ou cortar o topo. 

Limpar o bordo do gargalo se necessário para limpar sujidade ou 

mofo e introduzir o saca rolhas sem perfurar totalmente a rolha 

(para evitar que caiam bocados no vinho) e puxe devagar e com 

firmeza. 

Dicas do              sobre Vinhos

Onde fazer compras é um prazer!

Faz mais pela sua cidade

The best wines Great Choice Good Prices Fruits of all Seasons

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

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

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

deseja-lhe um
Bom Ano Novo 2008
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Geometrias de Mercado

R

Rua Serpa Pinto nº 68 B • 8100-715 Loulé, PORTUGAL
Tel.: (+351) 289 412 610 • Fax: (+351) 289 417 605

geometriasdemercado@century21.pt
www.century21.pt

O Mercado Imobiliário 
nunca mais será o mesmo em Portugal

Geometrias de Mercado - Med. Imobiliária, Lda. AMI nº 7686

Clínica dos Óculos • Saúde dos seus Olhos

CENTRALCENTRAL
ÓPTICA ÓPTICA 

CARLOS ALFEU & JULIETA, LDA.

Av. 25 de Abril - Blc. B - r/c dtº 8100-508 Loulé
Tel. / Fax: 289 414 524 • 962 459 943
E-mail: carlosalfeu-julieta@sapo.pt

            Promoções:
• Óculos Sol - 15 % a 50 %Desc.
• Aros Quiksilver
  Oferta das lentes de stocks

Bom Ano Novo
2008

       Lua             Dia
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Preia-Mar/Altura                            Baixa-Mar/Altura  

Lua Nova

Q. Crescente

Lua Cheia

Q. Minguante
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Continua pág 18

“Modos de falar dos algarvios
antes do Bué e outros modernismos”
Cabeça de azinho  Queria dizer uma pessoa      
sem “nada” na cabeça, pouco inteligente

Cachamorra  “Olha que cachamorra!” Olha 
que aborrecimento, que maçada, que chatice

Cachopito  Criança, miúdo

Cadelo  Quando se quer ofender alguém, usa-
se em vez de cão

Cafunga  O mesmo que “cachamorra”

Cagaçal   “Que grande cagaçal!” Que grande 
barulho, algazarra

Cambalácio  “Teve um cambalácio” Teve azar 
ao jogo, nos negócios, na vida etc.

Cancelão  Diz-se de quem não gosta de fazer 
nada, não se rala, pouco faz

Canito  Cão pequeno, cachorro

Caquear Está a caquear, diz-se de alguém que 
está a pensar, a matutar, a ruminar



Até 2 Exposição de Pintura "Pinceladas D'Emoção" de 

Artemisa Rita e Alunas. Galeria de Arte Pintor Samora 

Barros. 10h30 às 16h30

Até 2 exposição de fotografia do 33º Salão Internacional de 

Arte Fotográfica 2007- Org.: Ramal Clube. Biblioteca 

Municipal.

Até 5 Exposição de pintura «Encantos a Sul» de Mário 

Couto. Galeria Municipal. 10h30 às 16h30

1 Espectáculo com actuação dos DJ's Bob Sinclar, Big 

Ali,Steve Adwards Sexy Sound System.. Praia dos 

Pescadores. 00h15

23 Exposição «Mondo Cane (Buenos Aires, 1973), », de 

Leila Mendez. Fnac / Guia.

Até 16 Fev. VIII Festival de Artes Infantil e Juvenil. 

Auditório Municipal de Albufeira.

Exposição Permanente:

«Silves... Uma história interminável». Museu Municipal de 

Arqueología. Segunda a sábado das 9h00 às 18h00. 

Encerra aos domingos e feriados.

Eventos de Silves

Eventos de Albufeira

19Albufeira / Silves

Feliz Ano
Novo 2008

Vale 10% desc.

Feliz Ano Novo 2008

Faça já a sua reserva!

Venha fazer a festa aqui!...
...Com a família,
amigos, ou
colegas de trabalho!

Reservas 

91 868 45 65 à o Bizí rad so ilR



Solução da edição anterior / Solución de la edición anterior

Bom Ano Novo 2008Bom Ano Novo 2008

O que se teria passado, se, em vez de três Reis Magos, tivessem 
sido três Rainhas Magas?
- Teriam perguntado como chegar ao local e teriam chegado a horas.
- Teriam ajudado no parto e deixado o estábulo a brilhar.
- Teriam ainda preparado uma panela de comida e teriam trazido ofertas 
mais práticas.

Mas quais teriam sido os seus comentários ao partirem?
- Viste as sandálias que a Maria usava com aquela túnica?
- O menino não se parece nada com o José!
- Virgem! Pois está bem! Já a conheço desde o liceu!
- Como é que é possível que tenha todos esses animais
  imundos a viver dentro de casa?
- Disseram-me que o José está desempregado!
- Queres apostar em como não te devolvem a panela?

Amiga 1 - Sabes o que é que os Reis Magos dizem sempre ao Pai Natal?
Amiga 2 - "Já tiraste os preços das prendas?".

20



A melhorA melhor
La mejorLa mejor          pción          pción

A sua publicidade em “A Melhor Opção” pode ser vista por 10.000 pessoas. Está também na Internet em 

www.amelhoropcao.com e o nome da sua firma é ouvido num spot de rádio diário. Mas têm mais!...

...Por um contrato mínimo (3 meses) o logotipo ou nome da sua empresa é assinalado no mapa das estradas do Algarve 

e na planta que faz parte da revista, e ainda tem como prenda da Páscoa oferta de 250 cartões de visita.

Publicação Mensal de divulgação publicitária, bilingue português espanhol, e de distribuição gratuita. 

Tiragem 2000 exemplares. Distribuídas  em estabelecimentos comerciais do Algarve e Ayamonte.

Contém: agenda cultural por município patrocinado, Planta das cidades e mapa das estradas do 

Algarve. Cada cópia é vista no mínimo por 5 pessoas.

100 €

200 €

200 €

350 €

700 €

800 €

850 €

1000 €

96,5 x 63,4 mm

129 x 96,0 mm 

63,4 , 197 mm

129 x 197 mm

197 x 260,5 mm

197 x 260,5 mm

197 x 260,5 mm

197 x 260,5 mm

Pág/par

125 € + iva

250 € + iva

250 € + iva

390 € + iva

750 € + iva

850 € + iva

875 € + iva

1000 € + iva

Pág/ímparMedidas

1/8 página

1/4 página

Rodapé

½ página

1 página

Verso Capa

Verso Contra Capa

Contra Capa

Tabela de Preços Faça-se ver

mais em 2008

Aproveite esta oportunidade e faça-se ver aqui!

Contacte-nos para tratar dos brindes que vai usar nas acções de promoção da sua firma em 2008

Brindes Publicitários e Promocionais

... brindes muito económicos Os preços incluem impressão 1 face 1 cor (Acrescentar IVA 21%) 

www.inalves.com  /  www.amelhoropcao.com 
Rua António Henrique Cabrita,  Lt.2 r/c dt. 8700-247 OLHÃOTel.289 72 10 50 / Tlm  968 639 468 / (917 292 576)E-mail: inalves@mail.telepac.pt • 

A sua encomenda de brindes,  de valor igual ou superior a 1250 € + IVA durante o trimestre oferece-lhe:

1/8 de pág (par) numa das edições da “A Melhor Opção”  de Janeiro a Março / 2008.

(Condições de venda: 50% com a encomenda 50% com a aprovação do layout para impressão)

Condições de Pagamento: 50% c/reserva espaço, resto c/aprovação layout do anúncio
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Impressão a cores
 A6 - 1 gomo

Porta-chaves
imane

1,40 € x 100

Pólo de Cor
9,90 € x 100

Pólo Branco
9,20 € x 100

T-Shirts 135gr/m2
brancas

2,15 € x 100
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O ambiente agradece!


