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O Editor The Editor

O mês de Junho já passou e no fim de mais um 
mês em que pouco se trabalhou e muito se gozou com 
tantos feriados, pontes e fins de semana, dá para fazer um 
balanço da festa que foi o mês de Junho de 2009. Para 
além de ter menos dias de trabalho que o mês de 
Fevereiro, teve outra particularidade, foi o mês das 
eleições para o parlamento europeu. Que grande 
oportunidade para as formações partidárias andarem por 
todo o país em feiras e romarias fazendo festas e comícios 
apregoando os seus programas políticos e as virtudes da 
União Europeia, ao mesmo tempo que pediam votos e 
mais votos para Portugal ter mais força na Europa? 
Conseguiram assim que, pelo menos, 40% dos eleitores 
fossem votar, e no fim, tal como prevíamos no editorial de 
Junho, todos os partidos ficaram satisfeitos com os votos 
que obtiveram. Na esquerda todos somados obtiveram 
uma maioria,  o centro direita também obteve uma maioria. 
Em jeito de balanço pode dizer-se que o PM, e secretário 
geral do PS, foi o que menos ganhou e ficou triste com a 
incompreensão e ingratidão dos portugueses e, para 
evitar outro desaire, mudou radicalmente de atitude para, 
nas próximas eleições, os eleitores o verem como “um 
português suave” e um exemplo vivo de um político 
humilde que merecerá certamente mais votos. A Dr.ª 
Ferreira Leite, satisfeitíssima com a vitória do Dr. Rangel e 
do PSD, já tem agora umas expressões faciais menos 
duras, mais risonhas e mais alegres porque acredita que 
vai ser muito feliz no futuro? Puro engano dos políticos que 
se satisfazem e ficam contentes por serem eleitos por 
apenas 40% dos eleitores, que ainda se dão ao trabalho de 
irem votar e legitimar um regime, em que muitos desses 
eleitores já não acreditam. Do Bloco que já tem os três que 
queria, da CDU que não passa de um casal, e do CDS que 
mantém um par de deputados, não vale a pena comentar o 
que vão dizer ou fazer, no parlamento europeu, porque 
poucos portugueses se interessam por esses assuntos.    

Vamos agora ver como vai ser este mês de Julho, 
em termos de mais investimento, mais produtividade, 
criação de mais postos de trabalho e consequentemente 
mais criação de riqueza que a região e os algarvios tanto 
precisam.

Tenha um bom mês de Julho quer esteja a 
trabalhar, ou de férias e sobretudo aproveite bem o 
privilégio de estar no Algarve.

The month of June has passed and at the end of 

another month were we played more than we worked, with 

all the holidays and weekends, we can make an 

assessment of what was the month of June. Besides 

having less working days then February, it had something 

else, it was month of elections for the European parliament. 

What a great opportunity for the political parties to roam 

around the country in every fair or festival doing rallies 

proclaiming their political programs and the virtues of the 

European Union, while asking for more and more votes for 

Portugal to have more strength in Europe. They managed 

that, at least, 40% of the voters gave their vote, and at the 

end, has we predicted in last month's editorial, all parties 

were satisfied with the votes they got. On left all together 

they say they got a majority, center right also got a majority. 

By way of stock we can say that the PM, and the Secretary 

General of the PS, was the one who won less and was sad 

with the ingratitude and misunderstanding of the 

Portuguese people and , to avoid another defeat, changed 

his attitude radically, so that in the next election, the voters 

see him has a  “soft Portuguese” and a living example of a 

humble politician that will certainly deserve more votes. 

DªFerreira Leite, very happy with Dr. Rangel´s and PSD´s 

victory, now has some less hard facial expressions, more 

brighter and more cheerful because she believes she's 

going to be happier in the future? Pure mistake that of the 

politicians that are happy to be elected by only 40% of the 

voters, who still take the trouble to go vote and legitimize a 

regime, in which most of those voters have stopped 

believing. From the Block that already has the three they 

wanted, the CDU that doesn't go further than a couple, 

CDS that maintains the two members, it's not worth to 

comment on what they are going to say or do, in the 

European Parliament, because just few Portuguese care 

about.

Let us see how this July will be like, regarding more 

investment, more productivity, creation of more work 

stations and thus creating more wealth that the region and 

the people both need.

Have a nice month of July whether you are working 

or on vacations, and especially enjoy the privilege of being 

in the Algarve.

Ayamonte

Pavimentos • Azulejos • Móveis de Banho • Sanitários
Banheiras • Sauna • Cabines de Hidromassagem

Ayamonte: Nuevo Polig. (Junto Autovía A-49) C/Ribera del Guadiana, 59 
Tel(s): 0034 959 327 064 / 959 327 065 Fax. 959 327 063 

e-mail: decoceramicaodielsla@hotmail.com • decoceramicaodiel.com



swimming too away from the beach, and don't forget that the tide and big 
waves can represent serious danger for those who take too much risk. Let 
us cooperate with the ISN, respect the signals on the beach, the instructions 
given by the Lifeguards to avoid incidents and loss of lives so that everyone 
has a nice stay in Algarve.

For those who are vacationing in Algarve, or who live here, it is also good to 
remember that, if the beaches and the ocean represent a danger for those 
who do not respect the safety rules, the roads and the streets also represent 
a serious danger and taking precautions helps minimize risks for those who 
walk or drive.. Even though more bridges and roundabouts are built to avoid 
intersections, also underpasses and pedestrian crossings, in this last case 
isn't it possible to reduce the danger for those using the crossings? Some 
pedestrian crossings are already better signaled with areas of security and 
low ridges but other “zebras” are almost invisible to the naked eye being so 
faded. It would be nice if all the “zebras” where repainted, with a safety red 
area added before them and at least one low ridge.

We leave you with some recommendations that are good for both 
pedestrians and drivers. When you are crossing the street ( always on a 
“zebra”) stop and look carefully both ways, If a car is coming, look the driver 
in the eye and make sure he is also sees you since the driver does not view 
both sides of the pedestrian crossing at the same time and there are blind 
spots in the car. If you are a driver you know what we are talking about. Other 
important things to avoid accidents in the streets and in the pedestrian 
crossings have to do with respect for the traffic rules, the speed limits and 
most of all, respect for the pedestrians as you can be one yourself. When 
driving, don't drink alcohol, do not use the phone, do not stop or park on 
pedestrian crossings, curves or intersections because you are endangering 
others. You, as we, certainly want less accidents to happen this year and 
less lives to be lost on the beaches and roads of our Algarve, so remember 
our call and ensure the safety of you and your family by following the basic 
safety rules whether you are a driver or a pedestrian, or sitting quietly on a 
beach in the Algarve.

3Julho

Segurança nas praias, ruas e estradas
Como estamos já na época alta do turismo no Algarve, e cada vez mais se 
torna necessário ás autoridades, ter meios de socorro para responder 
prontamente aos incidentes que sempre podem acontecer, é bom lembrar 
que apesar da maioria das praias no Algarve terem nadadores salvadores, 
é preciso também que os utentes das praias, quer sejam turistas 
estrangeiros, nacionais ou residentes no Algarve, devem ter os cuidados 
que o ISN e o bom senso recomendam. É de evitar nadar afastado da praia, 
e não esquecer que as correntes e as ondas altas podem representar um 
sério perigo para quem se arrisca demasiado. Vamos pois colaborar com o 
ISN respeitando as sinalizações existentes nas praias, e as instruções dos 
nadadores salvadores, de modo a evitar incidentes e perdas de vidas para 
que todos tenham uma feliz estadia no Algarve. 

                                    
Para si que está de férias no Algarve, ou aqui reside, também é bom lembrar 
que, se as praias e o mar representam um perigo para quem desrespeita as 
regras de segurança, também as estradas e as ruas representam um sério 
perigo e a prevenção ajuda a minimizar os riscos para quem circula nestas 
vias a pé ou de carro. Apesar de cada vez mais se construírem viadutos, 
pontes, rotundas para se evitar cruzamentos, e também passagens 
superiores e passadeiras para peões, neste último caso não será possível 
reduzir o perigo para quem tem que passar nas passadeiras? Algumas 
passadeiras já estão este ano melhor sinalizadas com espaços de 
segurança e lombas mas outras “zebras” quase não se vêem por terem as 
faixas brancas quase pretas. Seria bom que todas as zebras fossem 
pintadas de novo, e que a antecede-las todas tivessem a faixa de 
segurança de cor bordeaux e no mínimo uma lomba.   
Deixamos aqui algumas recomendações, que servem igualmente, aos 
peões e condutores. Quando for atravessar a rua ( faça-o sempre numa 
passadeira “zebra”) pare e olhe bem para a direita e para a esquerda, e se 
vier algum carro olhe nos olhos do condutor para ver se ele também o está a 
ver, porque o condutor não vê do mesmo modo os dois lados da passadeira, 
e há nos carros ângulos mortos. Se você também é condutor sabe muito 
bem do que estamos a falar. Outra coisa importante para se evitar acidentes 
nas estradas e em particular nas passadeiras tem a ver com o respeito 
pelas regras de trânsito, respeito pelos limites de velocidade e sobretudo 
respeito pelos peões, que você também o é. Quando  conduzir,(não beba 
bebidas alcoólicas)não fale no Tlm. Não pare, nem estacione quase em 

We are already in the high 
season of tourism in the Algarve, 
so increasingly it is necessary for 
the authorities to have means of 
assistance to respond promptly 
to incidents that may happen, 
and it is good to remember that 
although the majority of beaches 
in the Algarve have lifeguards, 
we must also ensure that users of 
the beaches, whether foreign 
tourists, nationals or residents in 
the Algarve should heed the care 
a n d  c o m m o n  s e n s e  
recommended by the ISN. Avoid 

cima de uma passadeira, curva ou cruzamento, 
porque põe em perigo a vida de outras 
pessoas.Você, tal como nós, quer certamente 
que este ano haja menos acidentes e perdas de 
vidas quer nas praias e estradas do nosso 
Algarve, por isso lembre-se do nosso apelo e zele 
pela sua e pela segurança dos seus familiares 
tendo sempre presente regras básicas de 
prevenção quer seja um condutor ou um peão, ou 
esteja tranquilamente numa praia do Algarve.

Safety on the beach, streets and roads
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Conselhos e DicasConselhos e Dicas

da Isildada Isilda
Se vai de férias, deverá tomas algumas percauções para uma barreira em caso de incêndio. Suprimir as chaves para entrar em casa 

que os amigos do alheio não se apercebam e aproveitem... Os é outra das medidas anti-roubo que pode usar... pode colocar uma tampa 
programadores pdem dar uma ajuda. Instale tomadas especiais que que esconda a fechadura ou instalar uma fechadura eletrónica ou com 
liguem as luzes a determinadas horas e durante o tempo que queira. código pessoal conectada a um sitema de alarme.
Apagam-se sózinhas e além disso pode ligar também um rádio ou Ladrões à parte...outras medidads de segurança...Não esqueça 
qualquer outro aparelho eléctrico. que a água é um excelente condutor de electricidade... se tiver o 

Não se deve abrir a porta a alguém que não se conhece...é termoacumulador na banheira, desligue-o antes de começar a tomar 
sabido. Um bom sistema, embora um pouco caro, é instalar um circuito duche, use sempre o tapete e nunca ligue o secador de cabelo antes de se 
fechado de televisão, pois permite ver a pessoa que toca á porta e tudo secar muito bem.
à sua volta. A chave automática com números é outra solução. Não se Se necessita de uma fonte de calor na sua casa de banho, não 
especifica nem o andar ou apartamento e é necessário saber o código recorra aos que se colocam no chão... deve pendurá-los por cima da porta 
para se entrar. (sempre longe da banheira ou lavatório), sempre com os fios bem 

Nas janelas podem instalar-se vidros blindados, persianas protegidos... e já sabe nunca toque com as maõs molhadas em qualquer 
com óculo, grades ou alarmes. Não as deixe desprotegidas e tenha equipamento eléctrico.
especial atenção ás que têm um algeroz próximo já que, mesmo Quanto aos produtos inflamáveis, como as tintas, diluentes ou 
tratando-se, por exemplo, de um terceiro andar, tornam-se muito colas, devem estar sempre longe das fontes de calor e fora do alcance dos 
acessíveis a um ladrão. Se se tratar de uma janela metálica, pode mais pequenos.
instalar uma fechadura tanto no seu fecho como nas persianas. A Por muito agradáveis que sejam os restos de lenha acesa na 
fechadura é principalmente recomendável para os andares baixos, lareira á noite, saiba que o vento pode avivá-los...não se deite sem os ter 
mansardas e sótãos. apagado bem. Não fume na cama e acostume-se a usar cinzeiros que 

Quanto ás portas blindadas tornam-se mais eficazes se tenham um pouco de água no fundo...evitará cheiros e desgostos.
blindar também a fechadura, de modo a não existirem pontos fracos. Se apesar de todas as precauções, sofrer o percalço de deixar 
Deve ter em conta tanto os pivots, dobradiças e tacos, quanto a solidez incendiar uma frigideira, não deite água na mesma pois só irá avivar as 
da parede. E ainda mais seguras que as portas blindadas, são as que chamas... use uma tampa.
possuem  um bloco de metal inteiro, com fechos e encaixes metálicos 
reforçados na parede... a tranca percorre todo o comprimento da porta, E por este mês é tudo... volto em Agosto com outras dicas e 
é forrada a madeira e constitui também um excelente isolador térmico e sugestões... Um Bom Verão e se for caso disso umas Óptimas Férias!!!

Isilda Nunes

Eventos, Município de Tavira
1 a 27 Mini Feiras Artes./Sabores. J, Palmeiras. 19h00 às 24h00
2 C. Rua - The von Trolley Quartet - Austrália. Prª República. 22h
3 Noite de Fado, Teresa Tapadas. Cabanas Park Resort. 22h00
7 a 15 Festa de Nossa Sraª do Monte do Carmo. 7 a 15 Novena às 
21h30; 10 e 11 Arraial; 16 Procissão às 22h00. Largo do Carmo
9 Teatro “Canto Nono”. ACTA. Praça da República. 22h00
11 Grupo Os Lume. Praça da Republica, 22:00
11 Desfile Equestre Cidade de Tavira. Ruas de Tavira. 22h00
17/Jul a 02/Ago XIV Feira do Livro. R. do Cais. 20h00 às 00h30
Permanente: 
Exposições: "Geografias Variáveis e Artistas da Baía ", no Palácio 
da Galeria. 10h00 às 17h30

Informação com o apoio do Restaurante Guerreiro

Rua António Pinheiro Lote 40 • Porta Nova
00351 281 326423 / 914 216 811 • 8800-323 Tavira  

RESTAURANTERESTAURANTE

De: José Manuel S. Guerreiro

Casamentos e Baptizados

Requinte e Qualidade

Marisco e peixe sempre fresco... Qualidade Garantida!

Olá...este mês deixo-lhe algumas dicas de segurança
 no Lar...espero que as aceite e aproveite!..

José Praia o popular e conceituado artista algarvio soma e segue, 
levando a musica popular de Portugal e do Algarve a toda a região.
Num projecto que ele próprio lidera acompanhado por 10 músicos leva 
a música popular a vários concelhos do Algarve, o primeiro foi 
“Alcoutim a Cantar” e foi um encanto o cântico às freguesias, ao 
Guadiana ao seu castelo e costumes deste povo do nordeste algarvio.
De Parabéns estão a “Sociedade A Moira” bem como a Câmara 
Municipal de Alcoutim porque assim, é ouvir o Algarve natural.
Com este projecto José Praia  vai, com outras canções inéditas levar a 
música  ás cidades de Albufeira, Lagoa, e outras naturalmente se 
seguirão.
Convém referir que o responsável musical é excelente musico 
algarvio, Pedro Frias, que com a sua banda dá um maior brilhantismo a 
estes concertos.

José Praia leva a música popular a todo o Algarve.

www.josepraia.com
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Eventos, Município de Olhão

Olhão Armona Olhão Armona
2ª a 6ª feira Sáb. Dom. e feriados

Olhão Culatra Farol 

HORÁRIO/BARCOS P/AS ILHAS • 1 Julho a 31 Agosto

Olhão

Câmara Municipal Junta Freg. Olhão 
Piquete/Autarquia Repartição Finanças 
Serviço de Água Tribunal Judicial   
Serv. Electricidade C. Registo Civil

Bombeiros/Olhão: C. Registo Predial
P.S.P 
G.N.R.  Cartório Notarial
Centro de Saúde 
Brigada Fiscal  
Capitania 
Posto de Turismo 
Táxis /  / 

289 700 100 289 705 351
289 700 143 289 702 506

289 700 147 289 705 565
 

800 236 236 289 702 226
289 710 000  

289 710 770 289 713 869
289 703 089  289 702 400

289 700 260
289 702 240 112

289 703 160
289 713 936

289 702 300 725 433

Até 4 Exposição «Ria Formosa 17h00 ás 22h00. 

Agro-Marítimas em Olhão». Museu Últ. Sáb/mês  “Feira de ideias e encontros com cheiro a 

Cidade de Olhão framboesa”. Rua frente à  Recr. Olhanense. 

3 Vª edição do Danças ao Luar com 

Danças Hip Hop, Dança Mercados:

Contemporânea, Dança Oriental e Danças de Salão e Moncarapacho 

Kizomba. Largo da Igreja. Pechão. 1º Domingo do mês

9 a 12 Feira Nacional de Parques  Junto à Rua das Olarias

Naturais e Ambiente. Jardim Pescador Fuzeta 1ª 5ª Feirado mês

Olhanense.  8h00 às 24h00  Junto ao Parque do 

9 a 12 Ténis Open Cidade de Olhão Campismo

16 a 19 19ª Feira FARM. Moncarapacho Quelfes 4.º e 5.º Dom.

18 8º Concurso da raça cão d’água. do mês. Frente à Escola 

Jardim Pescador Olhanense. 17h00 Eb1 de Quelfes

18 a 24 Recebimento da imagem

peregrina de Nª Senhora de Fátima e Feira das Velharias:

procissão de velas no dia 18. As Fuzeta 1.º Dom. / mês. 

celebrações continuam até dia 24 todas Junto ao Parque do 

as noites na I. Paroquial Pechão.21H30. Campismo

20 Xº Festival Internacional de Quelfes 4º e 5º Dom. / mês. Frente à escola EB1 de Quelfes. 

Folclore com o Rancho anfitrião do 08h00 às 13h00

Clube Oriental de Pechão, 

o University Folk Dance Group “Mustafa Kemal” da Turquia, 

o Folk Dance Group “Beijing  Joy” da  China e o Rancho 

Folclórico da Conceição de Faro.  Largo da Igreja 

20 a 31 Campos Férias 

Arqueológicos. Conc. Olhão

22 a 24 Master class de Guitarra,  

leccionada por Pedro Jóia. 

Conservatóriode Música. 

10h00  13h  

27 a 31 Semana de Cinema ao 

Ar Livre Cinco noites, Cinco 

filmes. Fonte  Velha. Pechão

31 “Canto Nono”. ACTA. 

Jardim Pescador  Olhanense. 22h00 

1º Sáb. c/mês “Feira de ideias e encontros com cheiro a 

framboesa”. Recreativa. Olhanense.  (pátio interior). 

Informação com o apoio da Câmara Municipal de Olhão



gelvi.1@sapo.pt • www.gelvi.pt

A FRESCURA NATURAL DO ALGARVE

Cataplanas • Caldeiradas
Peixe Grelhado • Mistas de Peixe 
Grelhados no Carvão •  Paelhas 
Cozinha Típica Algarvia • Mistas de Carne

Cataplanas • Caldeiradas
Peixe Grelhado • Mistas de Peixe 
Grelhados no Carvão •  Paelhas 
Cozinha Típica Algarvia • Mistas de Carne

Rua Projectada aos Operários Conserveiros 

963 267 001 • 965 034 077 • 8700 OLHÃO

Olhão6 Notícias de Olhão
1º Open de Ténis Cidade de Olhão

1st Tennis Open of Olhão

Organizado pelas Escolas de Ténis de Olhão, e  com o apoio da Câmara 
Municipal de Olhão e a Federação Portuguesa de Ténis, realiza-se entre os 
dias 9 e 12 de Julho, o 1.º Ténis Open Cidade de Olhão '2009, competição 
destinada ao escalão de singulares masculinos, com um prize money de 
2.000 euros.
A competição vai decorrer nos courts de ténis do Parque de Campismo de 
Olhão, e o  "qualifying" a terá lugar no dia 9 e  10, prosseguindo nos dois 
dias seguintes até à final, a ter lugar no dia 12.
 Para mais informações poderão os interessados ligar para os números 919 
713 459 ou 864 411 100.

Promoted by the Olhão Tennis Schools, and with the support of the 
Municipality of Olhão and the Portuguese Tennis Federation, the 1st Tennis 
Open of Olhão 2009, takes place  between the 9th and 12th of July, 
competition for the range of male singles, with a prize money of 2,000 euros.
The competition will take place in the tennis courts of the Camping Olhão, 
and "qualifying" to be held on 9 and 10, continuing in the two following days 
until the final match, to take place on 12th of July.
For more information those interested may call the numbers 919 713 459 or 
864 411 100.

Restaurante “A Taska da Rita” Restaurante “A Taska da Rita” Restaurante “A Taska da Rita” 

•

•

• 

 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..ccoomm

ESCRITÓRIO/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 

Em apoio dos seus clientes a Ibéricafrio mostra 
estabelecimentos em que fez o projecto e 

montagem dos equipamentos.

A Ibéricafrio têm o prazer de o informar que
o novo Restaurante Verde Minho na 
Estrada Vale Paraíso de Albufeira já abriu
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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

Casamentos, Festas 
Baptizados e grupos

Cantinho do Carlos
RestauranteCHURRASQUINHO do CARLOSCHURRASQUINHO do CARLOS

Avenida 5 de outubro • OLHÃO

Ao almoço PRATO CHEIO só 5 € / only 5 € PLATEFUL for lunch 
Rodizio de carnes grelhadas 12 € / Grilled Meat Rodizio  12 € 

PRATO CHEIO PLATEFUL
Rodizio Rodizio

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

arlos
hurrasquinho do

   Self-service

Sala 1 Sala 2

also brings other benefits such as the attention of the media, thus can    services rendered to the club and thus also to the city of Olhão. We also 
and will help promote the city of Sporting Clube Olhanense. Also the praise Isidoro de Sousa in this plain note, for managing to take SC 
chairman of Olhanense, Isidoro Sousa, on the question of SCO's Olhanense to the 1st League again and thus put the town of Olhão in 
games with the "Big Teams" to be held in the Algarve Stadium, had the the National Football Map.
same opinion as F. Leal, Isidoro de Sousa thinks the most important 
part is the sport and prefers the games take place at the “home” of the 
Olhanenses,rather than in the Algarve Stadium although this could 
mean, eventually, more revenue.

Because once the work is done, it is fair that the worker is praised for his 
efforts and perseverance. On the city's day, June 16, in formal session 
held in the Main Hall of the Town Hall, the Municipalty of Olhão, 
presided by Mr. F. Leal, graced Isidoro de Sousa President of Sporting 
Clube Olhanense with the Medal of Merit (gold level) for the good 

Reconhecimento. 

Recognition. 

“Um bebé, uma árvore”. 

Porque realizada a obra, é justo que o obreiro seja elogiado pelo seu 
esforço e perseverança. No dia da cidade, 16 de Junho, na sessão 
solene realizada no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a Câmara 
Municipal de Olhão, presidida pelo Eng. F. Leal, agraciou Isidoro de 
Sousa Presidente do Sporting Clube Olhanense com a Medalha de 
Mérito, (grau ouro) pelos bons serviços prestados ao clube e, deste 
modo, também à cidade de Olhão. Também nós felicitamos neste 
singelo apontamento Isidoro de Sousa por, com tão pouco, ter 
conseguido levar de novo o SC Olhanense á 1ª Liga e assim pôr a 
cidade de Olhão no Mapa do Futebol Nacional.

Também em Junho decorreu uma 
cerimónia que não podemos deixar de divulgar porque , além de ser 
uma iniciativa louvável, deve ser um exemplo a seguir. Resultante de 
uma parceria entre a Cmunicipal e o Centro de Saúde de Olhão, no dia 
2 de Junho para assinalar a semana do bebé, foram plantadas mais 
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oito árvores na nossa cidade, que corresponde ao nascimento de igual 
número de bebés. Na cerimónia em que estiveram presentes F. Leal, 
vereador J. Peres a presidente da Junta de Freguesia de Olhão Dr.ª G. 
Rendeiro, Dr.ª Filomena do Centro de Saúde, entre outras pessoas. 
Felizes ficaram os pais destes bebés cujos nomes foram atribuídos a 
oito novas árvores que significam a continuidade da vida, vão 
contribuir para ajudar na sustentabilidade da existência humana na 
terra. 

Nesta singela cerimónia para assinalar a semana do bebé, F. Leal 
disse que esta iniciativa não ficará por aqui, e, de futuro, por cada bebé 
nascido na cidade, desde que seja dado conhecimento à Vereação, 
será plantada uma árvore que, tal como as oito árvores plantadas em 
Junho, será dada o nome do bebé que lhe dá origem. Bonita iniciativa 
esta que poderá dar a Olhão dentro de duas ou três décadas, mais 
uma designação maravilhosa “A Cidade das árvores com nome”, 
para além do titulo que já ostenta, da “Cidade da Restauração” ou de 
ser conhecida por “Cidade Cubista” e “Capital da Ria Formosa”. Esta 
iniciativa pode gerar um extraordinário movimento de aceitação e 
apoio local ás causas ecológicas, e de defesa do ambiente, porque 
desde logo se associa o nascimento de um bebé à plantação de uma 
árvore que crescerá com esse bebé. A relação desses dois seres vivos 
será indissociável, porque essa e muitas outras árvores serão sempre 
necessárias o suporte de vida na terra. A ser divulgada e promovida 
esta iniciativa em parceria da C Municipal com o Centro de Saúde de 
Olhão, certamente todos os olhanenses quererão participar para ela 
contribuir da maneira que poderem. Deixo aqui uma sugestão do 
slogan para a promoção desta iniciativa, que desde já apoiamos; “ Um 
Bebé! Uma Árvore!

“A baby, one tree." 

Also in June was held a ceremony which I have to disclose because, 
besides being a praiseworthy initiative, should be an example to follow. 
Resulting from a partnership between the Health Center and 
Municipality of Olhão, on the 2nd of June to mark the week of the baby, 
eight trees were planted in our city, which is the birth of an equal 
number of babies. In the ceremony that was attended F. Leal, J. 
Alderman Peres President of the Board of the Town of Olhão, Dr. G. 
Tenant, Dr. Filomena from the  Health Center, among others.  

MÓVEIS - Dionísio Alves
• MÓVEIS - CANDEEIROS
• ESTOFOS E DECORAÇÕES

Tel.: 289 792 422 • Apt. 148 • Tlm(s): 966 021 266 • 964 402 574
Rua das Olarias 8700-094 Moncarapacho (Junto ao Campo de Futebol) 

Variada gama de peças soltas
Garantia de Qualidade

Temos os Melhores Preços.
Entrega ao domicílio e Montagem Grátis. 

(TABAC)
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Av. 5 de Outubro, 156 • Tel.: 289 098 757 • Olhão

Restaurante Marisqueira

Célebre Franguinho no Churrasco
Espetadas Variadas

Outros Pratos Regionais

Duas Salas C/capacidade P/ 500 Pessoas
Ar Condicionado • 2 Parques Estacionamento Privativos

Estrada Nacional 125 (Junto à Mobilar) 8700 OLHÃO • Tel.: 289 704 961

Happy were the parents of the babies, whose names were given to 
eight new trees meaning the continuity of life, and will help the 
sustainability of human existence on earth

In this simple ceremony to mark the week of the baby, F. Leal said that 
this initiative will not end here, and in the future, for every baby born in 
the city, provided it is made known to the Municipality, a tree will be 
planted, as the eight trees planted in June, will be given the name of the 
baby that lead to its planting. A nice initiative that may give Olhão within 
two or three decades, another  wonderful name "The City of trees with 
name”, together with "City of the Restauration", " Cubist Town" and" 
Capital of the Ria Formosa". This can generate an extraordinary 
movement of local acceptance and support to the ecological cause and 
environmental protection, because it immediately associates the birth 
of a baby to the planting of a tree that will grow with the baby. The 
relation between these two living beings will be inseparable, because 
this and many other trees will always be necessary to support life on 
earth. To be advertised and promoted this initiative in partnership with 
the Municipality and the Health Center of Olhão, certainly all 
olhanenses will want to participate and contribute in any way they can.I 
have a suggestion for  the slogan to promote this initiative, that we
already support, "A Baby! A tree!

Julho tem Passagem de  Modelos Lingerie Fashion.

Depois do sucesso do espectáculo que foi o Olhão Moda 2009 
realizado no final de Maio na Av da Republica, numa organização da 
Acral, com o apoio do comércio tradicional, da CMO e da SRO, vai 
realizar-se no mês de Julho na SRO a passagem de modelos de 

roupa íntima, a que os manequins vão acrescentar beleza, 
sensualidade e ousadia. Não sabemos ainda a data exacta, mas fique 
atento ao nosso site, www.amelhoropcao.com ou à rádio Atlânticofm 
e Algarvefm porque assim que tivermos a confirmação da data a 
mesma será divulgada nestes meios de comunicação.

to our site www.amelhoropcao.com, or the radio Atlânticofm and 
Algarvefm because when we have confirmation of the date it will be 
publicized in the media.

July has Lingerie 
              Fashion Models

After the success of the 
Olhão 2009 Fashion at the 
end of May in Av da 
Republica, an organization 
of Acral, with the support of 
the traditional commerce, the 
CMO and the SRO will take 
place in July at the SRO the 
Lingerie Fashion Show 
2009.This will certainly be a 
memorab le  parade  o f  
fash ion in  underwear,  
mannequins that will add 
beauty, sensuality and 
daring. We do not yet know 
the exact date, but stay tuned 

Foto: J. Corte Real
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Restauração. 

Para terminar estas notícias de Olhão nunca será demais, recordar 
aos nossos leitores por todo o Algarve, (e também Ayamonte e Lepe,) 
que o mês de Julho é uma excelente altura para virem visitar Olhão a 
“Cidade Cubista”, “Cidade do Mar” ou “Capital da Ria Formosa” e 
trazerem na bagagem a câmara digital ou de vídeo porque esta cidade 
proporciona muitas belas imagens, para mais tarde recordarem. 

A par das câmaras de vídeo devem trazer também muito bom apetite, 
porque a gastronomia da “Cidade do Mar” é excelente, desde o peixe, 
marisco e bivalves, até ás carnes, há muitos e diferentes pratos para 
se deliciar. Nós porque temos o apoio de alguns restaurantes para 
editar e publicar esta revista que lhe chega ás mãos de graça, 
recomendamos em Olhão o Rest. Marisqueira  “Capital do 
Marisco” onde entre muitos e deliciosos pratos sugerimos o Caril de 
Camarão, ou uma mariscada. Ao lado da Capital tem os mariscos 
Flóris, que pode escolher vivos, cozidos ou congelados para cozinhar 
em casa a seu gosto. O Restaurante Taska da Rita tem sempre 
grelhados de peixe ou carne, mas de entre as especialidades da casa 
recomendamos desta vez a Espetada de Tamboril”. O Restaurante 
Franguinho ganhou a sua merecida fama com o franguinho no 
churrasco (piri-piri) mas recomendamos que experimente também 
uma das especialidades do Franguinho, uma espetada ou outros 
pratos regionais. Depois de almoçar ou jantar num destes 
restaurantes em Olhão,  aproveite para passear na zona baixa da 
cidade, no jardim marginal á Ria Formosa, e pare na gelataria Gelvi, 
para se deliciar com um gelado de fabrico tradicional que é “ A Frescura 
Natural do Algarve” e não encontra em mais nenhum lugar do mundo. 

Restoration. 

To end these news from Olhão it will never be too much,to remind our 
readers throughout the Algarve, and also Ayamonte and Lepe, that the 
month of July is an excellent time to come visit Olhão the "Cubist 
Town", "City of the Sea" or "Capital of the Ria Formosa" and bring in 
your luggage the digital camera or video camera because this city 
offers many beautiful images for later recall. 

Besides the video cameras you should also bring very good appetite, 
because the city's food is excellent, from the fish, seafood and 
shellfish, to the many and various meat dishes to delight. Because we 
have the support of these restaurants to edit and publish this magazine 
that reaches your hands for free, we recommend in Olhão the 
Restaurant Marisqueira "Capital do Marisco" where among many 
delicious dishes we suggest the shrimp curry, or seafood. Next to the 
Capital you have “Mariscos Floris” where you can choose live, 
cooked or frozen seafood to cook to your liking. The restaurant 
“Taska da Rita” has a selection of grilled fish or meat, but among the 
specialties of the house this time to recommend the Anglerfish kebab. 
The restaurant “O Franguinho” gained its deserved fame with the 
barbecued chicken in (piri-piri) but we also recommend that you try one 
of specialties of chicken, the kebab and other regional dishes. After 
lunch or dinner in one of these restaurants in Olhão, take a stroll 
downtown in the garden facing the  Ria Formosa, and stop at Gelvi to 
delight yourself with a traditionally manufactured ice cream that is "The 
Natural Freshness of Algarve "and you won't find it anywhere in the 
world.
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Até 18 «Resort» 1ª Mostra de Pedro Valdez Cardoso no 

Algarve. Projecto, escultura e instalação. Gal. Artadentro
2 Caravan Cabaret. Teatro das Figuras. 22h00
2 Concerto com o Combo da AFF. Estói. 21:30
2 "Quarteto N'ubanda". Espaço "Pátio Bar". 22h00
3 Teatro “Babete Real”. Te-Atrito. St.ª Bárbara  Nexe. 21:30
4 Conv. Transmontano “Sardinhada”. Qtª da Jardina. 13h00
5 Animação Musical: Ali Fado 4. Jardim M. Bívar. 17:00
5 Concerto com o Combo da AFF. Montenegro 21:30
6 a 19 9º Workshop Dança,CDA. Fut. Clube 11 Esperanças 
9 Música "In Dua II". Esp."Pátio Bar". 22h00
11 Vitor Silva"50 Anos de Canções”. T. das Figuras. 22h
12 Miss Diaspora 2009. Auditório Pedro Ruivo. 15h30
12 Banda da AFF. Coreto- Jardim Manuel Bívar. 17:00
16 a 19 28ª Conc. Intern.l de Motos. (Europe, Loquillo Y 

Los Trogloditas, David Fonseca, Hora Zulu, Tara Perdida, 

Fatal Smile e Children Of The Damned). Vale das Almas 
18 III Torneio de Pesca de barco Cidade de Faro  
23 a 25 Caveman “Mim Caçar, Tu Colher”!. T. Figuras. 22h
23 a 26  Feira Romana 2009. Largo da Sé
25 Arkangel [Bél] + Bloodshot [Bél]. The Summer Fest [2º 

dia]. Assoc. Músicos de Faro. 20h00
30 e 31 Fest. Intern. Dança do Algarve. T. Figuras. 22h00
30/Jul a 09/Ago 16 Festa Ria Formosa 2009. Lg S. 

Francisco

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
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Informação com o apoio de Transportes  Virgílio Reis

Bombeiros Municipais de Faro Posto de Turismo 
P.S.P. 
Posto Atendimento ao Turismo da Bombeiros Voluntários de Faro
PSP 
Polícia Marítima FAGAR 

Cruz Vermelha 
 S.O.S. Vida Apoio à grávida Unidade Socorro:

em risco (24 horas) G.N.R.  
Hospital de Faro   
Número Nac. de Incêndios 
Número Nac. de Socorro 
Polícia Judiciária 

289 803 604
289 822 022289 888 000

289 810 900 (ext. 315)289 823 630
289 860 900

289 894 993289 899 903
289 899 900

289 887 600
289 891 100 962 423 714

117 916 935 535
112 938 082 597

289 884 500

virgilio_reis@sapo.pt

Eventos, Município de Faro

Caro leitor. 

Quer ver nesta página mais notícias do seu Município? 
Ou quer que se divulgue mais informação da agenda 
cultural da sua cidade, da sua Associação Cultural ou 
Desportiva? É simples conseguir isso basta que divulgue 
esta publicação junto dos autarcas e empresários do seu 
município para que a sua  Câmara Municipal e as 
empresas da sua terra apoiem com publicidade esta 
revista que se edita, imprime e distribui gratuitamente no 
Algarve.

Com a publicidade da sua autarquia e de empresas do 
seu município, podemos aumentar o número de páginas 
para divulgar, gratuitamente, a Agenda Cultural da sua 
terra. Colabore connosco. 



Loulé

Até 31 5º Torneio de Verão. Polidesportivo Municipal.

Até 31 Exposição «Momentos de Glória do Desporto 

Louletano». Arquivo Municipal 

1 Passeio Nocturno. BTT. Querença

3 a 5 14ª edição da Feira de Caça, Pesca

e do Mundo Rural - Federação de 

Caçadores do Algarve. No dia 4 inclui 

no programa "Seminário Internacional 

Tuberculose em Ungulados Selvagens" 

Estádio Algarve

4 Bubblebath. Bar Bafo de Baco. 23h00

10 a 12 Concentração motar - Grupo Rodas do Relógio

10 e 15 Passeio Nocturno. BTT. 10: Ameixial / 15: Benafim

18 «Allgarve Jazz», com o quarteto de 

Francesco Cafiso - precoces talentos da 

história do jazz. Cerca do Convento

25 «Allgarve Jazz» guitarrista Al Di 

Meola. Monumento Duarte Pacheco.

26 “All-Jazz” 09 - Chick Corea & Gary 

Burton. Mon. Duarte Pacheco. 22h00

26 a 28 Concurso Saltos Internacional

Vilamoura CSI 4. Centro Hípico 

de Vilamoura

31 Concerto com "Joss Stone". Largo Duarte Pacheco

Até 29/Ago. Exposições Art algarve "as 

bright as the sun" -  Projecto Convidado  

Exposição “Timeless Territories”. Mori, 

Alfredo Jaar, Berani Serale, Daniel 

Canogar, Isaac Julien, Jennifer Steinkamp, Mariko, Mark 

Wallinger, Montserrat Soto e Vasco Araújo. Mina Campina 

Cima 

Até 27/Set. Exposições Art algarve "as bright as the sun" -  

Exposição “Estranhas Formas de Vida” Francesco Vezzoli, 

Patrícia Almeida e Luís Palma. Convento de Santo António 

Até 27/Set. Exposições Art algarve "as bright as the sun" -  

Exposição “A Luz, Por Dentro” Filipa César, Armanda 

Duarte, Ricardo Jacinto, Luisa Cunha, José Pedro Croft, 

João Paulo Feliciano, Rui Toscano, Jorge Queiroz e Bruno 

Pacheco. Quinta da Fonte da Pipa  

Até 23/Out. “Mercadinho de Loulé”, todos os Sábados. 

Cerca do Convento. 11h00  17h00

Almancil

Até 10 A Galeria de Arte da ASCA 

Exposição de pintura de Francisco 

Graça, e convidada a art. plástica Sisa.

Até 10 Exposição colectiva de pintura  

'Fragmentos e Reflexos' - obras de Carlos Carreiro, Júlio 

Cunha, Maria João Franco e Mário Vitória. Galeria Rastro-

14 Loulé

Eventos, Município de Loulé
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Algarve, São Lourenço

22 Passeio Nocturno. BTT. Almancil

Até 20/Ago. Exposição Joana 

Vasconcelos. C. Cultural São Lourenço

• Exposição de pintura de Raymond C. 

Parfait. Galeria de Arte da ASCA

• Exposição «Efeito de Werther». 

Galeria Praça do Mar. 9h30 às 18h00. 

Vale do Lobo 

Até 28 Exposição de Pintura de João Parames. Galeria de 

Arte de Vale de Lobo

11 Concerto no Campo de Golfe. Parque do Golfe. - 19:30h 

Cocktail | 20:00h Concerto 

31/Jul a 15/Set. Exp. de pintura de Gil Maia. Gal.de Arte 

Quarteira

18 Teatro “Canto Nono”.ACTA.

Calçadão de  Quarteira. 22h00

29 Passeio Nocturno. BTT. Quarteira

Boliqueime

Exp. "Pinturas Coloniais" de Jessica Dunne e trabalhos de 

Pedro Corte Real. Corte Real - Estação CP de Boliqueime. 

De Quarta a Domingo das 10h00 às 17h00

Vilamoura

1 a 31 Espectáculo "Folies D'Amour". 

Casino de Vilamoura

3 a 5 Algarve Classic Cars. Marina 

8 Jantar de Beneficência a favor da 

SPEM “2º Baile da Orquídea”. Hotel 

Hilton. 20:00h 

15 a 31 Festival da Cataplan. Festival

Gastronómico. Marina 

Feira de Velharias:

Almancil 2.º e 5.º Domingo do mês. 

Loulé Todos os Sábados do mês. 

Mercado: 

Almancil 1.º e 4.º Domingo do mês 

Alte 3.ª Quinta-feira do mês 

Ameixial 1.ª Quinta-feira do mês 

Azinhal Último sábado do mês

Benafim 1.º Sábado do mês 

Boliqueime Última quinta-feira/mês

Cortelha 2.º Sábado do mês

Loulé Todos os Sábados do mês 

Quarteira Todas as 4ªs-feiras 

Informação com o apoio da Câmara Municipal de Loulé, 
Decoração Moderna e Restaurante Marisqueira Jorge do Peixe
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Bombeiros de Loulé Centro de Saúde de Quarteira

Bombeiros Municipais - Centro de Saúde de Salir
Secção Quarteira 
GNR - Quarteira Posto de Turismo de
GNR - Almancil Loulé 
GNR - Loulé Posto de Turismo de Quarteira
GNR - Salir 
GNR - Vilamoura 
Centro de Saúde de Alte 

Centro de Saúde de Loulé

289 400 560 289 303 160

289 323 132 289 489 516
289 310 420

289 351 530 289 463 900
289 410 490

289 489 136 289 389 209
289 313 040

289 478 174

289 401 000

Telefones úteis de Loulé

Eventos, Município de Loulé

Quinta do Romão - R. D. Dinis - Lt AM 1 - Loja D • 8125 Quarteira 
Gps.: N 37º 07’ 398’’ / W 8º 10’ 850’’ • Tel.: + 351 289 301 481

Restaurante
Marisqueira
Restaurante
Marisqueira

Aproveite estas ofertas para poupar dinheiro e 
combater a crise!. 

Veja na pág. 19
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As alterações ao código da estrada abaixo identificadas entraram 
em vigor em Julho. Por isso, a partir de agora, há que parar em todos os 
STOP, nada de andar de trotinete em cima dos passeios, e retirar a placa de 
'procuro novo dono' do automóvel. Atenção ao pagamento imediato das 
coimas (bem como das atrasadas).

 
 Sempre que exista grande intensidade de trânsito, o condutor deve circular 

com velocidade especialmente moderada. Caso não o faça cometerá uma 
contra-ordenação grave. ( Art.ºs 25.º e 145.º ) 

 A velocidade mínima nas auto-estradas passa de 40 para 50 km/h .(Art.º 27.º ) 

A sanção pelo excesso de velocidade é agravada e distinta quando ocorra 
dentro ou fora da localidade.

 Para efeitos de mudança de direcção deixa de existir o conceito de placa de 
forma triangular. Assim, qualquer placa situada no eixo da faixa de rodagem 
deve ser contornada pela direita. Contudo, se estas se encontrarem numa 
via de sentido único, ou na parte da faixa de rodagem afecta a um só sentido, 
podem ser contornadas pela esquerda ou pela direita, conforme for mais 
conveniente. ( Art.º 16.º ) 

 
 Nas rotundas, situadas dentro ou fora das localidades, o condutor deve 

escolher a via de trânsito mais conveniente ao seu destino. ( Art.º 14.º )

Os condutores de veículos a motor que pretendam entrar numa rotunda 
passam a ter de ceder a passagem aos condutores de velocípedes, de 
veículos de tracção animal e de animais que nela circulem. ( Art.ºs 31.º e 32.º) 

Os condutores que circulam nas rotundas deixam de estar obrigados a 
ceder passagem aos eléctricos que nelas pretendam entrar. ( Art.º 32.º ) 

Passa a ser proibido parar ou estacionar menos de 5 metros , para um e 
outro lado, das rotundas e no interior das mesmas. ( Art.º 49.º ) 

A ultrapassagem de veículo pelo lado direito passa a ser sancionada com 
coima de 250 a 1.250 euros. ( Art.º 36.º ) 

 Passa a ser proibido parar e estacionar a menos de 25 metros antes e 5 
metros depois dos sinais de paragem dos veículos de transporte colectivo de 
passageiros - autocarros. ( Art.º 49.º ) 

Passa a ser proibido parar e estacionar a menos de 6 metros antes dos 
sinais de paragem dos veículos de transporte colectivo de passageiros que 
circulem sobre carris - eléctricos. ( Art.º 49.º ) 

O estacionamento de veículos ostentando qualquer informação com vista à 
sua transacção (ex: vende-se, procuro novo dono, n.º de telemóvel, entre 
outros), é proibido e considerado abusivo, pelo que este será rebocado. ( 
Art.ºs 50.º e 163.º ) 

A paragem e o estacionamento nas passagens assinaladas para a 
travessia de peões (passadeiras) passa a ser considerado contra-
ordenação grave. ( Art.º 145.º )

As crianças com menos de 12 anos de idade e menos de 150 cm de altura 
devem ser transportadas sempre no banco de trás e são obrigadas a utilizar 
sistemas de retenção adequados ao seu tamanho e peso - cadeirinhas. ( Art.º 

VELOCIDADE
•

•
• 

PLACAS COLOCADAS NO EIXO DA FAIXA DE RODAGEM
•

ROTUNDAS
•

 

• 

• 

• 

ULTRAPASSAGEM
• 

PARAGEM E ESTACIONAMENTO
•

• 

• 

• 

TRANSPORTE DE CRIANÇAS
• 

The changes to the Road Code identified below came into force in 
July. So from now on we must stop at all STOP signs, no riding scooters on 
the sidewalk, and remove the paper “looking for new owner "of the car. 
Attention to the immediate payment of fines (including late ones).

 
Where there is great intensity of traffic, the driver must move with especially 

moderate speed. Failing to do so commits a serious counter-ordination.  
The minimum speed on highways changes from 40 to 50 km / h. 
The penalty for excessive speed is increased and different inside and 

outside the city.

For a change of direction the concept of triangular shape no longer exists. 
So any signs located on the axis of the lane should be circumvented by the 
right side. However, if it's a one way street it can be circumvented by the left or 
the right, as is most convenient. 

 In roundabouts, located within or outside the towns, the driver should 
choose the most convenient lane of transit for their destination.  

Overrunning a vehicle by the right side shall be punished with fine from 250 
to 1,250 euros. 

It is forbidden to stop and park for less than 25 meters before and 5 meters 
after the stop sign for vehicles of public transport of passengers - buses. 
It is forbidden to stop and park for less than 6 meters before the stop sign for 

vehicles of public transport of passengers traveling on rails - electrical. 
The parking of vehicles bearing any information regarding its transaction 

(ex. for sale, looking for new owner) is prohibited and considered abusive, so 
it will be towed. 
 The stopping and parking in the marked passages for the pedestrians 

crossing (crossing) is regarded as serious counter-ordination. 

 Children under 12 years of age and less than 150 cm in height must always 
be transported in the back seat and are required to use restraint systems 

SPEED
•

•
•

SIGNS PLACED ON THE AXIS OF THE LANE 
•

ROUNDABOUTS
•

OVERRUNNING
• 

STOPPING AND PARKING
• 

• 

• 

•

CARRIAGE OF CHILDREN
•

 

 
 

 

 

Actualizações no Código da Estrada em Portugal  
 

Changes to the Road Code in Portugal

Excesso de
Velocidade

Coima
C o n t r a -
Ordenação

Até 20 Km/h
20 a 40 Km/h
40 a 60 Km/h
+ de 60 Km/h

60 € a 300 €
120 € a 600 €

300 € a 1500 €
500 € a 2500 €

Leve
Grave
Muito Grave
Muito Grave

Até 30 Km/h
30 a 60 Km/h
60 a 80 Km/h
+ de 80 Km/h

60 € a 300 €
120 € a 600 €

300 € a 1500 €
500 € a 2500 €

Leve
Grave
Muito Grave
Muito Grave

Excesso de
Velocidade

Coima
C o n t r a -
Ordenação

Até 10 Km/h
10 a 20 Km/h
20 a 40 Km/h
+ de 40 Km/h

60 € a 300 €
120 € a 600 €

300 € a 1500 €
500 € a 2500 €

Leve
Grave
Muito Grave
Muito Grave

Até 20 Km/h
20 a 40 Km/h
40 a 60 Km/h
+ de 60 Km/h

60 € a 300 €
120 € a 600 €

300 € a 1500 €
500 € a 2500 €

Leve
Grave
Muito Grave
Muito Grave

Dentro das
Localidades

F o r a  d a s
Localidades

Automóveis pesadosAutomóveis ligeiros, motociclos

•

•

•

 

 

 

Drivers of motor vehicles entering 
a roundabout will have to give 
priority to the drivers of bicycles, 
animal traction vehicles and 
animals that are circulating in it. 

T h e  d r i v e r s  w h o  c i r c l e  
roundabouts are no longer obliged 
to give way to trams who wish to 
enter. 

 It is prohibited to stop or park less 
than 5 meters to either side of the 
roundabouts and inside of them. 

appropriate to its size and 
weight - seat. 
  It is allowed to transport 

children under 3 years in the 
front seat as long as you use 
the restraint facing the rear and 
the passenger side airbag is 
disabled. 
 For cars not equipped with 

safety belts is prohibited the 
transport of children under 3 
years. 
 Not respecting the provisions 

referred to in the preceding 

•

•

•
Continuação pág 18



Try to find 7 diferences
Solutions in the next month

7 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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Use this card whit the discounts 
given by the advertisers this months

E
n

jo
y!

Gestos e Costumes - Gestos

      Dizer que sim ou que não com a cabeça, em que para nós o «sim» 
é movimentar de cima para baixo, e o «não» de um lado para o outro, 
são totalmente ao contrário em países como a Grécia, a Bulgária ou a 
Tailândia... É melhor ter isto em atenção.

      Na Austrália, fazer o V da vitória com o dedo indicador e o médio 
levantados ou fazer o sinal de pedir boleia (o tal do polegar para 
cima), é um convite para o interlocutor ir levar... Bem, é mal educado 
mesmo.

 

    Quando um francês faz um gesto em que une o polegar ao 
indicador e forma um círculo, isso signfica que aquilo de que se fala 
não vale nada, é igual a zero (o tal círculo).
Se for um americano, quer dizer que está OK.
Se for no Japão significa dinheiro, mas... na Tunísia é uma ameaça de 
morte.
Na Alemanha esse gesto significa que se considera a pessoa com 
quem se está a falar um valente parvo... No Brasil significa algo 
semelhante ao gesto de pedir boleia na Austália (vê mais abaixo).

      Quem andar a pedir boleia na Grécia ou na Sardenha e fizer o 
sinal em que se tem a mão fechada com o polegar para cima deve ter 
cuidado: aí são convites sexuais!

       Na Grécia, nada de mostrar a palma da mão aberta, como que a 
mandar parar: é uma grande ofensa!

No Restaurante
- já a chamei três vezes!
A menina não tem orelhas?
 - pergunta o cliente à empregada.
- Tenho sim, quere-as com feijão ou 
com ervilhas?
A Sogra
Um homem encontra um amigo e 
diz-lhe: - Estás cada vez mais 
parecido com a minha sogra. A única 
diferença é o bigode!
O amigo responde-lhe;
- Mas eu não tenho bigode!
- Mas a minha sogra tem!
Na Farmácia
Diz o farmacêutico para um 
fornecedor:
- Há mais de 20 anos que
vendo estes comprimidos
e nunca tive uma única 
reclamação. Ora isto prova
o quê?
Ouve-se uma voz 
muito sumida:
- Que os mortos não
 falam!
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Tel.: 282 440 100  

Silves

19Albufeira / Silves

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

ALGARVE

Use este cartão com os descontos que
os anunciantes lhe oferecem nesta edição

A melhorA melhor
La mejorLa mejor          pción          pción

Marketing • Publicidade • Serviços

Aproveite este mês um desconto oferecido neste cartão.
Enjoy this month a discount offered with this card.

Cartão Desconto
                   Free Discount Card 

289 72 10 50
968 639 468

www.amelhoropcao.com

A
p

ro
ve
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Vale 1 Garrafa Monte Velho /Jantar (2 pax)Vale 1 Garrafa Monte Velho /Jantar (2 pax)

Eventos de Albufeira Eventos de Silves
4 Noite de Fado, Teresa Tapadas. Hotel Pedras dos Bicos. 22h00. Até 22 Out. 6ª edição do Fest. Inter. Escultura em Areia. Pêra. 
10 a 27 Exposição "O que é o Teatro?". Biblioteca Municipal de Até 27 Set. “Expectativa de uma paisagem de acontecimentos #3, 
Albufeira. 2009”. Igreja da Misericórdia.
30 Teatro “Canto Nono”. ACTA. Praça dos Pescadores. 22:00. Até 27 Set. “Blink” - Gravuras. Cultura Islâmica e Mediterrânica.

Corte este cartão.Guarde-o na 
carteira e troque por um desconto!
Ajuda a combater a crise.

Cut this visiting card. Keep it in 
your wallet and change it for a discount! 
This helps to fight.

Punhada

Rafègada
Puxavante

Raleira
Quartinha

Ramelica

RamocarQuebra-jum

RamolhoQuêmo

Rabalão Rasmolgo

não fica parado
O mesmo que pancada, soco
                     

Palavra usada em vez de ventania, redemoinho, 
Palavra que designa pessoa bem arranjada, bem pé-de-vento
vestida, janota

 
Sinónimo de disenteria, diarreia, soltura 

Objecto de barro para colocar
 Pessoa ramelosa, com ramelas água e mantê-la fresca, cântaro, bilha

 
“Estar a ramocar” estar a resmungar, a refilarO mesmo que pequeno almoço, mata-bicho

 
Diz-se de qualquer coisa que está muito Termo usado para designar picante, ardor após 
amachucada, enrolada num molhocomer pimenta ou piri-piri
 

 Pessoa sonsa, mandriona, que quer 
“É muito rabalão” é muito traquinas, irrequieto, passar despercebida. 
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Q. Crescente

Lua Cheia

Q. Minguante

Lua Nova
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04:59  

05:59  

06:47  

07:35  

08:11  

08:47  

09:23  

09:47  

10:23  

10:59  

11:23  

11:59  

00:35  

01:23  

02:11  

03:23  

04:35  

05:47  

06:59  

07:47  

08:47  

09:23  

10:11  

10:59  

11:47  

00:23  

01:11  
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1.24 

1.29 

1.30 

1.27 

1.22 

1.17 

1.12 

1.09 

1.06 

1.06 

1.08 

1.11 

1.16 

1.18 

1.24 

1.30 

1.32 

1.29 

1.19 

1.04 

0.88 

0.75 

0.67 

0.66 

0.72 

0.84 

0.83 

1.02 

1.21 

1.38 

1.47 m  

16:23  

17:35  

18:35  

19:23  

20:11  

20:47  

21:23  

21:47  

22:23  

22:59  

23:23  

23:59  

12:47  

13:35  

14:47  

15:59  

17:23  

18:35  

19:35  

20:23  

21:23  

21:59  

22:47  

23:35  

12:35  

13:23  

14:23  

15:35  

16:59  

1.35 m  

1.33 m  

1.26 m  

1.18 m  

1.09 m  

1.02 m  

0.98 m  

0.96 m  

0.97 m  

1.00 m  

1.05 m  

1.11 m  

1.22 m  

1.29 m  

1.34 m  

1.33 m  

1.22 m  

1.05 m  

0.86 m  

0.69 m  

0.58 m  

0.53 m  

0.56 m  

0.67 m  

1.00 m  

1.18 m  

1.34 m  

1.45 m  

1.45 m

09:59  

10:59  

11:47  

00:11  

00:59  

01:47  

02:23  

02:59  

03:35  

04:11  

04:47  

05:23  

05:59  

06:47  

07:35  

08:35  

09:47  

10:59  

12:11  

00:35  

01:35  

02:23  

03:11  

03:59  

04:35  

05:23  

06:11  

06:59  

07:59  

09:11  

10:23  

2.70 m 

2.72 m  

2.79 m  

2.71 m  

2.76 m 

2.82 m  

2.87 m  

2.91 m  

2.93 m 

2.93 m

2.90 m  

2.87 m  

2.82 m  

2.77 m  

2.72 m  

2.70 m  

2.75 m  

2.87 m  

3.04 m  

2.95 m  

3.11 m  

3.23 m  

3.31 m  

3.32 m  

3.27 m  

3.17 m  

3.02 m  

2.86 m  

2.72 m  

2.62 m  

2.60 m  
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12:35  

13:23  

13:59  
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15:11  

15:47  
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16:59  

17:35  

18:23  

19:11  

19:59  

21:11  

22:23  

23:35  

12:59  

13:47  

14:47  

15:23  

16:11  

16:59  

17:47  

18:35  

19:23  

20:23  

21:47  

22:59  

2.71 m  

2.69 m  

2.87 m  

2.96 m  
3.05 m  

3.12 m  
3.17 m  

3.19 m  

3.18 m  

3.14 m  

3.07 m  

2.97 m  

2.87 m  

2.76 m  

2.70 m  

2.71 m  

2.81 m  

3.23 m  
3.41 m  

3.54 m  

3.60 m  

3.58 m  

3.48 m  

3.31 m  

3.10 m  

2.87 m  

2.67 m  

2.54 m  

2.51 m
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55.º ) 

É permitido o transporte de crianças com menos de 3 anos no banco da 
frente desde que se utilize sistema de retenção virado para a retaguarda e o 
airbag do lado do passageiro se encontre desactivado. ( Art.º 55.º ) 

Nos automóveis que não estejam equipados com cintos de segurança é 
proibido o transporte de crianças com menos de 3 anos. ( Art.º 55.º ) 

A infracção a qualquer das disposições referidas nos pontos anteriores é 
sancionada com coima de 120 a 600 euros por cada criança transportada 
indevidamente. ( Art.º 55.º ) 

O transporte de menores ou ininputáveis sem cinto de segurança passa a 
ser considerado contra-ordenação grave. ( Art.º 145.º ) 

O arremesso de qualquer objecto para o exterior do veículo passa a ser 
sancionado com coima de 60 a 300 euros. ( Art.º 79.º ) 

Atenção às beatas, charutos e outros cigarros que devem ser apagados 
nos respectivos cinzeiros dos carros.

Os condutores de trotinetas com motor, um brinquedo que hoje se adquire 
em qualquer supermercado, têm de usar capacete devidamente ajustado e 
apertado. ( Art.º 82.º ) 

O trânsito destes veículos não é equiparado ao trânsito de peões, pelo que 
não podem circular nos passeios. ( Art.º 104.º ) 

Para as restantes disposições do Código da Estrada, estes veículos são 
equiparados a velocípedes. (Art.º 112.º ) 

A utilização de telemóvel durante a condução, só é permitida se for utilizado 
auricular ou sistema alta voz que não implique manuseamento continuado. A 
infracção a esta disposição é sancionada com coima de 120 a 600 euros e 
passa a ser considerada contra-ordenação grave. ( Art.ºs 84.º e 145.º ) 

• 

•

• 

THROWING OBJECTS TO THE EXTERIOR OF THE VEHICLE
• •

•
• 

MOTORIZED SCOOTERS
ARREMESSO DE OBJECTOS PARA O EXTERIOR DO VEÍCULO •
• 

•
• 

•

TROTINETAS COM MOTOR
• 

• 

• 

USO DE TELEMÓVEL DURANTE A CONDUÇÃO
• 

paragraphs is punishable with fine from 120 to 600 euros for each child 
transported improperly. 
 The transport of minors without safety belt is regarded as serious counter-

ordination. 

 The throwing of any object outside the vehicle shall be punished with fine 
from 60 to 300 euros. 
 Attention to beats, cigars and cigarettes should be put out in the cars 

ashtrays.

 
 Drivers of motor scooters, today a toy acquired in any supermarket, have to 

use helmet properly adjusted and tight. 
 The transit of these vehicles is not equivalent to the movement of 

pedestrians and therefore cannot move on the sidewalk. 
 For other provisions of the Road Code, these vehicles are similar to cycles. 

USE OF MOBILE PHONE 
WHILE DRIVING
•

 
 The use of mobile phone 

whi le  dr iv ing is  on ly  
permitted if used headset or 
hands free system that does 
not involve continued 
handling. The infringement 
o f  t h i s  p r o v i s i o n  i s  
punishable with fine from 
120 to 600 euros and will be 
a  s e r i o u s  c o u n t e r -
ordination. 



17Dicas do             sobre Vinhos
                Tips on wines

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

faz mais por si em / does more for you in: Quarteira,
Vilamoura, Quinta do Lago, Alte, Benafim e/and Salir. 

É sempre um prazer 
fazer compras no Jafers

VilamouraQuarteira

É sempre um prazer fazer compras no
Is always a pleasure to do shopping in 

Loulé

       
Este espaço das dicas dos Supermercados Jafers sobre vinhos 
este mês, é dedicado á divulgação do guia dos vinhos do Algarve, 
“Entre Quintas e Adegas” um trabalho resultante duma parceria 
entre turismo e agricultura, a RTA e DRAP do Algarve. O guia 
lançado no mês de Junho no Palácio de Estoi, apresenta 16 
produtores e 74 marcas de vinhos (DOC) do Algarve e pretende ser 
uma boa ajuda para a divulgação e promoção dos vinhos que se 
produzem na região. Para além da apresentação do guia, realizada 
na Pousada de Estoi, o encontro serviu para estabelecer úteis 
contactos entre produtores, distribuidores e hotelaria. Espera-se 
que este guia contribua para uma melhor divulgação dos bons 
vinhos que se produzem no Algarve para que os algarvios e os 
turista que visitam a região os saibam apreciar e dar-lhes 
preferência. 

Os Supermercados Jafers associam-se assim ao lançamento 
deste guia e lembram aos seu clientes que nas garrafeiras das 
Lojas Jafers a para dos melhores vinhos de todas as regiões de 
Portugal, sempre estiveram vinhos do Algarve. Quando for a uma 
das Lojas Jafers, tem sempre á sua disposição vinhos da região 
para consumir enquanto está no Algarve ou para levar como 
recordação quando voltar à sua terra.

in June at the Palace of Estoi and presents 16 manufacturers and 
74 brands of wines (DOC) in the Algarve and wants to be a good 
help for the dissemination and promotion of the wines that are 
produced in the region. Besides the presentation of the guide, held 
at Pousada de Estoi, the meeting served to establish useful 
contacts between producers, distributors, and professionals. It is 
hoped that this guide will contribute to improve dissemination of 
good wines that are produced in the Algarve so that the people of 
Algarve and the tourists who visit the region can appreciate them 
and give them preference. 

This months tip on wine from Jafers Supermarkets is dedicated to 
the promotion of the wine guide "Between Farms and Wine cellars” 
in the Algarve, a work resulting from a partnership between tourism 
and agriculture, the RTA and the Algarve DRAP. The guide launched 

The Jafers Supermarkets 
associated themselves to 
the launch of this guide 
and remind their clients 
that in the cellars of Jafers 
s u p e r m a r k e t s  t h e  
Algarve's wines have 
always been next to the 
best wines from all regions 
of Portugal. When in one 
o f  t h e  J a f e r s  
supermarkets, you always 
have at your disposal 
regional wine to consume 
while in the Algarve or as a 
souvenir to take when 
returning to your home 
town.
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Encarte Especial 4 páginas 

Para que a sua empresa comunique mais com os seus clientes e com o mercado em geral, 
analise bem esta proposta e veja o que se lhe oferece, considerando o custo/benefício.

Por menos de 65 cêntimos por unidade a sua firma pode 
ter 2000 folhetos/boletins informativos ou publicitários , 
formato A3 dobrado, 4 páginas A4, impressos em papel 
couché 115 grs a 4/4 cores, para enviar aos seus clientes 
ou, pelo mesmo custo, se o desejar nós mesmo 
distribuímos como encarte na revista.

O custo apresentado na proposta, 0,65 € por unidade 
inclui a criação do folheto de acordo com as vossa 
indicações e com o material que nos enviarem para a 
produção do design, texto, imagem e arte final. A 
impressão, acabamento, e distribuição (parcial ou total) 
também está incluída. 

A proposta apresentada é para, a produção e distribuição 
de um boletim/folheto anual ou semestral. Para boletins 
trimestrais o custo baixa para 0,60 € p/unidade. Para 
boletins mensais o custo por unidade será de 0,50 €. Aos 
preços apresentados há que acrescentar IVA.    

Sem custo adicional “O Boletim” impresso em 4 páginas 
(papel) será também convertido em formato jpg para o 
reenviar por e-mail, como newsletter, se assim o desejar.
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