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Para responder de maneira adequada às exigências da qualidade ambiental, a 
intelloWave comercializa e distribui em Portugal equipamentos com elevados 
padrões ecológicos, modernidade, funcionalidade e qualidade. A IntelloWave 
dispõe de um conjunto de equipamentos, vocacionados para a protecção 
ambiental contra insectos alados, para indoors ou outdoors, para 
estabelecimentos comerciais e particulares.  A  Ecologia também começa por si.

danrove.com.pt Visite.nos em:

Akuraze

IntelloWave Trap 60 

IntelloWave Wide

IntelloWave Trap 80

The Kaiser's 

Instale um projecto inteligente em constante evolução

Faça referência a este anúncio para ter um desconto especial no Algarve.

Contacte-nos: 

Tel. 214 106 073 / geral@danrove.com.pt / hdesk@danrove.com.pt



E d i t o r i a l

O Editor

Março

  A Revista

Também vamos estar na 
           
                                    na 

                                      Visite o nosso stand!

Embora falem nela todos os dias, para nós chega e achamos que interno, para manter e criar mais postos de trabalho, de forma 
já nem vale a pena escrever mais sobre a crise, que por tanto que a riqueza produzida circule e beneficie todos os Estados da 
dela se falar ainda mais cresce. União e todos os americanos. 
Vamos pois dedicar esta página aos pequenos e médios Agora voltando aqui à nossa região, ao cantinho mais ocidental 
empresários que, com pouco dinheiro, ás vezes com micro da Europa, que foi em tempos e até aos primeiros anos da 
créditos de familiares, amigos ou da Banca, e mesmo sem República, o Reino do Algarve de Áquem-mar, quero lembrar 
apoios estatais, sempre foram tocando as suas vidas aos meus com-provincianos e concidadãos de que também nós, 
profissionais para a frente e com isso criaram mais postos de como diz o Presidente Obama aos seus compatriotas, temos 
trabalho e geraram mais riqueza e desenvolvimento no que dar preferência ao que fazemos e produzimos bem e com 
Algarve. Deste modo prestamos homenagem aos empresários qualidade na nossa região, no nosso país, e também na vizinha 
da nossa região, muitos deles com poucas habilitações Andaluzia que nos está próxima. A receita de Barak Obama é 
académicas, mas que souberam aproveitar as suas capacidades muito simples e de fácil compreensão. Ora veja! Se gastar o seu 
de trabalho, de sacrifício e perseverança para procurar realizar dinheiro na sua terra, na sua região ou regiões vizinhas, esse 
o seu sonho de ter uma coisa sua e ser patrão de si mesmo. dinheiro que semeia à sua volta cria riqueza e acabará por lhe 
São estes empresários homens e mulheres, que trabalham e trazer ganhos e outros benefícios. Por isso quando tiver que 
fazem trabalhar a região, que encarnam não de agora, mas comprar alguma coisa, pense! Pense no que vai comprar? Onde 
desde sempre no Algarve, e mesmo no país, aquele slogan da foi, ou onde é produzido esse bem? E compre sempre, se 
campanha de Barak Obama, “Yes We Can” e nós dizemos, possível, em firmas ou estabelecimento sediados no Algarve. 
“Yes They Could” sim eles criaram e mantêm micro e Este é o sentido prático do segundo conselho de Barak Obama, 
pequenas empresas que continuam a sustentar os postos de agora transcrito para “Buy Algarvio, Português, e Andaluz!” e 
trabalho, minimizando assim as perdas na economia, evitando claro não esquecendo o célebre “Yes We Can! Agora com mais 
maiores problemas sociais na região. A diferença do “Yes We uma palavrinha “Yes We Also Can!” ” Sim Nós Também 
Can” na América é que lá no país do Tio Sam, quanto mais você Podemos!”.
trabalha, quer seja patrão ou empregado, mais você ganha. Caro leitor siga os conselhos de Barak Obama! Comece já hoje 
Aqui em Portugal quanto mais você trabalha, os patrões e os a dar preferência ao comércio e às firmas que tem na sua rua, no 
empregados, muito mais ganha o Estado. E bem podem agora seu bairro, na sua cidade, na sua região, ou regiões próximas, e 
os governos de Estados por toda a Europa, acorrerem a dar o vai ver  que a economia do Algarve recupera mais rapidamente 
aval aos Bancos ou o dinheiro, (dos contribuintes), a empresas que o resto do país, e a sua vida profissional e o seu bem estar 
em dificuldades de manutenção de postos de trabalho, ou também melhora com o retorno do que você gastar ou investir 
mesmo baixar impostos aos seus cidadãos sobre bens de na sua terra. 
consumo ou o rendimento do trabalho que, mesmo assim, em 
pouco vão contribuir para a recuperação das suas economias, 
isto porque os empresários cada vez são menos, os 
desempregados, os doutores e os funcionários do Estado cada 
vez são mais, e como vão diminuindo drasticamente o número 
de empresários, receio que a solução para a recuperação da 
economia em Portugal e na Europa, a médio ou longo prazo, 
venha a passar por uma economia colectivizada em que todos 
produzimos para o Estado, mas temos os direitos de 
sobrevivência, educação, trabalho , saúde assegurados, como 
por exemplo na China e em outros países com regimes 
semelhantes. Até tem uma certa lógica. Se o Estado é o 
conjunto do povo que constitui a população que vive dentro das 
suas fronteiras! Então o povo é o Estado e por isso faz sentido 
que se peça ao governo do Estado, Emprego, Educação, Saúde 
e Trabalho, independentemente do regime político em que se 
viva. 
Com o agravar da crise alguns políticos “eurocratas” e 
activistas de ONGs, estão já aflitos com a eclosão de problemas 
xenófobos, e do proteccionismo económico por parte de alguns 
países do velho continente, América e Ásia. Será que a 
“xenofobia” já começou a manifestar-se no “Reino de Sua 
Magestade”, com a greve dos trabalhadores ingleses, por causa 
da contratação de estrangeiros para a construção da refinaria da 
Total na Inglaterra? Os trabalhadores ingleses só querem o que 
é legítimo, que é reinvindicar para si postos de trabalho criados 
em Inglaterra. Por seu lado Barak Obama já lançou outro 
slogan que vai complementar o “Yes We Can!”, é o “Buy 
American!”. Deste modo o Presidente motiva os americanos a 
dar preferência e comprar, o que se produz no seu país para que 
o dinheiro dos contribuintes, que o “Tesouro” investe na 
economia americana, alimente, fortaleça e recupere o mercado 
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4 Tavira

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

RESTAURANTERESTAURANTE

De: José Manuel S. Guerreiro

Casamentos e Baptizados

Requinte e Qualidade

Marisco e peixe sempre fresco... Qualidade Garantida!

2, 3 e 9 Teatro “Bullying”. Espectáculo: problemática da violência Macieira e Matthijs Leijenaar. Casa Povo de Stº Estevão
no meio escolar.ACTA. EB23 D. Manuel. 2: 10h15 / 3: 14h30 / 9: Até 27 de Junho Exp. “Tavira: patrimónios do mar”. Palácio da 
0h15 e 14h30 Galeria/ Museu Municipal. 
Até 28 Exposição “Rinoceronte” do artista algarvio Renato Cruz Todos os sábados: Formação em Artes Tradicionais - Cestaria e 
Palácio da Galeria / Museu Municipal de Tavira. 10h00 às 17h30 Empreita. ASTA. 9h30 e 12h30o.
Até 25 de Abril Exp. de Fotografia "Render-se à Índia", por Isabel Informação com o apoio do Restaurante Guerreiro’s

Eventos, Município de Tavira

Em Tavira um Salão de Cabeleireiro e Spa lançou uma promoção que 
foi feito para ajudar as pessoas do Algarve.

Reflections Salon & Day Spa, aberto desde 2005, decidiu ser o primeiro 
a dar a oportunidade às pessoas para se inscreverem na promoção 
SEM LIMITES.

Por um preço de 59€ por Mês com uma fidelização de 6 meses, um 
cliente pode utilizar sem limite, todos os serviços que eles oferecem, 
independente da área, que inclui Cabeleireiro, Estética, Tratamentos ou 
Massagens. 

Nicolette Carvalho, sócia e também uma cabeleireira Internacional que 
já trabalhou em cidades como Londres e Nova York, disse, “A situação 
no país esta mesmo complicada, e estamos a ver já há alguns meses, 
clientes que continuam a fazer serviços e tratamentos, mas por causa 
das dificuldades financeiras não podem fazer com a mesma 
regularidade. Como uma maneira de agradecer aos nossos clientes 
pela confiança que depositaram em nós, decidimos fazer esta 
promoção onde um cliente pode fazer o cabelo quantas vezes por mês 
precisar, pode fazer os pés, as mãos, receber massagens de 30 
minutos cada semana, e tratamentos de pele, sem ter a preocupação 
de gastar mais de 59€ por mês.” 

Conseguimos fazer esta promoção porque acreditamos que um cliente 
que está contente passa a palavra às amigas que também querem 
participar. Também já temos clientes, que fizeram a inscrição, que 
vivem em Faro e Olhão, e no outro dia uma senhora que vive em 
Albufeira.

Inscrições para esta promoção estão agora abertas, e todas as pessoas 
se podem inscrever no Salão na Rua Montalvão 6, Tavira, ou podem 
telefonar 281 323 323 ou ir a internet no site deles 
www.salonreflections.com. È mesmo uma promoção incrível, mas só 
para os que participem nela. 

In Tavira a Hair Salon and Urban day spa launched a promotion that just 
could signal the start of some positive news for the people of the Algarve.

Reflections Salon & Day Spa, open since 2005, decided to offer the 
opportunity of it´s clients to sign up to their NO LIMITS promotion.

For a price of only 59€ per month, making a commitment to join them for 
6 months, a client can use any of their services including Hair, Beauty, 
Treatments and Massages with no limits, which means you can do it 
when and how often you wish.

Nicolette Carvalho, owner and head stylist, an internationally 
experienced hairdresser who has worked in London and New York, 
commented “the financial situation of normal people in Portugal is very 
difficult at the moment. We notice that clients still want and need to do 
our services, but can't afford to do it with the regularity that they would 
like. That's why we decided to create this promotion as a way to say 
thank you for the confidence our clients show in us. Now they can do 
their hair, nails, feet, facials, treatments, waxing and massages how 
often they wish and never pay more than 59€ per month.

We can do this because we believe that a happy customer will pass on 
the word to friends. We already have clients that live in Faro and Olhão 
and the other day we had our first lady from Albufeira. 

You can sign up at the Salon, in Rua Montalvão 6 in Tavira, call them on 
+351 281 323 323 or check out their website www.salonreflections.com. 
Can you really miss out on this fantastic opportunity?

           AGORA NO ALGARVE AS NOTICIAS 
NÃO PRECISAM DE SER TODAS NEGATIVAS

           COULD IT BE THAT ALL OF THE NEWS 
DOES NOT NOT NEED TO BE ALL NEGATIVE

Em , para publicitar en                                      

el Magazin mensual de Algarve, contacte Henrique

en  Hiperlamparas . Tel. 959 381 637 o 

mail: hiperlamparasmiguelgema@hotmail.com

Lepe

Av. de Andalucía 22 • Tel/Fax 959 381 637 • Lepe
Polig. La Viña nº 3 • Tel. 959 393 705 Cartaya España
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Isilda Nunes

Conselhos e DicasConselhos e Dicas

da Isildada Isilda
Olá, este mês tenho para si algumas soluções e truques para 
eliminar aquelas nódoas que por mais que tentemos são 
sempre difíceis de acabar com elas...

Os seus vidros ficarão perfeitos, sem marcas nem pouco de água. Deixe-a de molho durante 10 minutos e 
dedadas , se acrescentar à água da limpeza três colheres depois passe-as por água limpa.
de sopa de amoníaco e uma de vinagre.

Para as molduras douradas, experimente este truque 
usado pelos antiquários: depois de limpar muito bem o pó 
à moldura, aplique com um pincel uma mistura de clara de Pode eliminar pastilha elástica da sua roupa se aplicar 
ovo batida em castelo com umas gotas de amoníaco. uma pedra de gelo para a endurecer...depois solte-a e 
Deixe secare puxe o lustro com um pano macio. elimine qualquer resto com um algodão embebido em 

álcool.

Quanto aos objectos de cobre, e se tem pouco tempo para 
os limpar ou não tem um produto adequado, experimente 
usar uma mistura de vinagre e sal. Já nos objectos de 

Os tachos e panelas de esmalte branco amarelece com o estanho pode usar cerveja. Num tacho aqueça um pouco 
passar do tempo. Para branqueá-los, encha a peça com de cerveja sem deixar ferver, e, com uma esponja ou pano 
água e um pouco de lixívia e leve ao lume a ferver durante embebidos nela, esfregue o estanho.
uns minutos...verá que é remédio santo.

Quer branquear as suas camisas? Depois de as lavar 
mergulhe-as em água oxigenada a que acrescentou um 

Se tem alguma peça de roupa branca com nódoas de 
Se acabou o limpa vidros, pode utilizar uma mistura de ferrugem, aplique um pouco de sumo de limão misturado 
água morna com um nadinha de detergente para a loiça, com sal fino. Deixe-a exposta ao sol até secar e depois 
álcool e amoníaco. lave. Se o problema for maquilhagem, molhe a nódoa com 

um pano embebido em etér e repita a operação até que 
tenha desaparecido. A seguir lave como habitualmente.

Nos utensílios de cozinha, por vezes as nódoas estão de 
tal maneira incrustadas que se torna difícil tirá-las. Nesse As nódoas de bolor vão desaparecer com facilidade das 
caso, experimente passar pelas áreas que se sujam com cortinas da banheira se acrescentar na última água da 
maior facilidade, um pouco de sabão líquido e deixe secar. lavagem um pouco de sal grosso.
Formar-se-á uma película, que se vai dissolver em 
contacto com água quente, levando consigo toda a 
sujidade.

Para o algodão, seda ou lã utilize a água onde cozeu feijão 
branco sem sal. É um excelente tira nódoas naturalpara 
as peças desses tecidos.

E ficamos por aqui...em Abril prometo trazer outros conselhos, dicas 
ou sugestões...entretanto pode também ouvi-los no "Sem Fronteiras", 
na RCS em 101.6 FM ou em www.radio.com.pt.



Eventos, Município de Olhão

Olhão6

4 e 11 Teatro “Bullying”. Espectáculo: problemática da 4 and 11 play "Bullying." Show: problem of violence at 

violência no meio escolar. ACTA. E.S. dr. Francisco F. Lopes. school. ACTA. E.S. Doctor  Francisco F. Lopes. Day  4: 

Dia 4: 21h00, Dia 11: 14h00 21:00, Day 11: 14.00

7 Atelier de Plantas Medicinais. por Fernanda Botelho. Ecoteca 7 Office of Medicinal Plants. by Fernanda Botelho. Ecotec 

de Olhão.10h às13h / 14:30h às 17:30h Olhão.10h of às13h / 14:30 to 17:30 h

14 Conferências sobre Personalidades Olhanenses: Adriano 14 Conference on People Olhanenses: Adriano Baptista, by 

Baptista, por Renato de Almeida. Sociedade Recreativa Renato de Almeida. Society Recreativa Olhanense. 15.00 

Olhanense. 15h00 18 Theater "Bullying." Show: problem of violence at school. 

18 Teatro “Bullying”. Espectáculo: problemática da violência ACTA. EB23 Dr. John Pike, Fuseta. 10.15

no meio escolar. ACTA. EB23 Dr. João Lúcio, Fuseta. 10H15 28 Conference on People Olhanenses: Diamantino Pilot by 

28 Conferências sobre Personalidades Olhanenses: Zé da Marta. Society Recreativa Olhanense. 15.00

Diamantino Piloto, por Zé da Marta. Sociedade Recreativa 1st Saturday of each month "fair of ideas and discussions 

Olhanense. 15h00 with the smell raspberries." Recreativa Olhanense 

1º sáb c/mês “Feira de ideias e encontros com cheiro a (courtyard). 5pm to 10pm.

framboesa”. Recreativa Olhanense (interior).17h00 ás 22h00. Last Saturday of each month "fair of ideas and discussions 

Último sáb c/mês “Feira de ideias e encontros com cheiro a with the smell raspberries." On the street opposite the 

framboesa”. R. frente à recreativa Olhanense.9h00 às 13h00 Recreativa Olhanense.9am to 1pm 

Até 30 de Julho “Vida com Ritmo” Desporto Sénior. Destina- Until July 30 "Life with Pattern" Senior Sports. It is for 

se a indivíduos com idade igual ou superior a 55 anos e que individuals aged 55 years or over and resident in the 

residam no concelho de Olhão. municipality of Olhão.

Fuseta 1ª Quinta Feira do mês. Junto Parque do Campismo Fuseta 1st Thursday of the month. Along the Park Camping 

Moncarapacho 1º Domingo do mês. Junto à R. das Olarias Moncarapacho 1st Sunday of the month. 

Quelfes 4º e 5º Domingo do mês. 8h00 às 13h00 Quelfes 4th and 5th Sunday of the month. 8:00 a.m. to 13:00

Informação com o apoio da Câmara Municipal de Olhão Information with the support of the City Hall of Olhão

Especialidades da casa:

Rua Projectada aos Operários Conserveiros 

963 267 001 • 965 034 077 • 8700 OLHÃO

Cataplanas • Caldeiradas
• Peixe Grelhado 

Mistas de Peixe • Paelhas 
Grelhados no Carvão

Cozinha Típica Algarvia 
Mistas de Carne

Não esqueça o
Dia dos Namorados

14 de Fevereiro

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

Há mais de 20 anos
                             ao seu serviço!

E-VEND SEE-VEND SEDE-VEN SEDE-VEN SE

Comércio de
Automóveis

Queijinhos de Amêndoa
Ingredientes: 700gr de açúcar, 5dl de água / 18 gemas de ovos / 1 ovo 
inteiro 200gr de miolo de amêndoa pelada e ralada / 30gr de manteiga / 2 
colheres de sopa de farinha de trigo, 1 colher de café de canela em pó.

Preparação:
Leve ao lume num tacho o açúcar com a água. Deixe ferver até a calda 
atingir ponto de pasta (28º Baumé) ou 101ºC.Junte-lhe a canela e fora do 
lume, adicione a amêndoa ralada e a manteiga. Misture tudo muito bem. 
Leve novamente ao lume, mexendo sempre até o doce levantar fervura e 
espessar um pouco. Retire do lume e deixe arrefecer. Entretanto bata o 
ovo inteiro com a farinha de trigo. Depois da calda fria, junte-lhe o 
preparado anterior e as gemas previamente batidas, mexendo bem.
Junte com manteiga formas lisas de queques e polvilhe-as com farinha. 
Em cada uma deite um pouco de massa, sem as encher demasiado. 
Leve as formas ao forno pré-aquecido, dentro de tabuleiros. Desenforme 
os bolinhos depois de frios.
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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

8

I n f o r m á t i c a

E. N. 125, 201 - Lj A • Tel. 289 715804 Fax  289715661 • 8700 Olhão

4einforser@gmail.com

Garantimos a assistência • Assistência técnica a todas as marcas
Cursos de Formação.

Abstratos Urbanismo Infantil Temas

Mediação Imobiliária, LDA.Mediação Imobiliária, LDA.

Av. 5 de Outubro n. 164 • 8700-304 OLHÃO • Tel. 289 721 508 Fax. 289 721 510 

ediolhao@iol.pt www.ediolhao.com

 
Licença AMI-6715

OLHANENSE
OLHÃO - ALGARVE

EDIFÍCIO

Lj: E.N. 398, Nº 118 • 8700-218 OLHÃO • 289714655 / 916746126 / 963196569

Montagem Antenas Terrestres/Parabólicas • Assist. Técnica • VIDEO
TV • HI-FI• DVD • Audio Profissional • Venda e Reparação de PC’s

ELECTRO - VLADY
Reparação e Comércio de Electrodomésticos

electro-vlady@hotmail.com

Computadores Portáteis

PC completo + 
monitor e impressora 

desde 590 € IVA incluido.

desde 590 € IVA incluido.

Notícias de Olhão

Chalé Dr. João Lúcio

Amadeu Batista
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USE O SEU CARTÃO DE DESCONTO USE YOUR CARD DISCOUNT

Na edição anterior fizemos a experiência de distribuir um cartão 
desconto colado na capa de 500 revistas para que você utilize 
este benefício em uma das empresas que patrocinam esta 
iniciativa. Nesta edição imprimimos nas página 19 e 20 um 
novo cartão que deve recortar e guardar na sua carteira para 
usar, poupar e assim combater a crise.

O modo de utilização é simples. O cartão só é valido para uma 
utilização e o desconto oferecido não é acumulável com outras 
promoções ou descontos que estejam a decorrer. Quando for a 
uma destas firmas que patrocinam esta edição, apresente o 
cartão e entregue-o em troca do desconto que essa firma lhe 
oferece.

Como você sabe, a nossa revista chega-lhe ás mãos 
gratuitamente e está também disponível na internet, porque tem 
o apoio das empresas que publicitam nesta edição. Só por isso 
estas empresas merecem a sua atenção, o seu carinho e a sua 
preferência, pelas mais valias que lhe oferecem.

Este mês aproveite este cartão desconto, retire-o da revista e 
guarde na carteira ou no porta luvas do seu carro e utilize-o 
quando for a uma das empresas que lhe oferecem este benefício.

Em Olhão Óptica Nascente, oferece-lhe um desconto especial 
para comprar aqueles óculos ou lentes que tem andado a adiar. 
Os Estúdios Corte Real, na Av. oferecem-lhe 10% no teus 
trabalhos. O Stand Camiauto também lhe oferece um desconto 
especial com a apresentação do cartão. No mês de Fevereiro, 
mês do dia da mulher o Restaurantes Tasca da Rita, onde pode 
almoçar, refeição completa por 7,5 ou 8 €, oferece-lhe á noite no 
jantar 10% de desconto. O Snack Bar, Restaurante Cavaleiro, 
que também tem excelente cozinha e ao almoço tem refeição 
completa por 7,5 €, também lhe oferece ao jantar 10%. O 
Restaurante Franguinho também lhe oferece 10% ao jantar. 
No Cantinho do Carlos o cartão dá-lhe desconto especial para 
grupos. Por fim a Rádio  Atlântico e a Algarve fm com a 
apresentação do cartão desconto ou da revista sempre terão um 
desconto para si. Em Tavira aproveite o desconto de 10% que o 
Restaurante Guerreiros lhe oferece ao jantar e o Salão & Day 
Spa Reflections também em Tavira tem uma promoção 
especial para si. Em Faro, para materiais de construção vale a 
pena visitar a Azulejos del Vado, pela qualidade, design e 
preços dos materiais que comercializa, agora pode beneficiar de 
um desconto especial com o cartão, o mesmo acontece com a 
Ospalgarve, alumínios que também faz um desconto aos 
nossos leitors. Em Loulé o cartão dá-lhe desconto de 5% na 
Gráfica Comercial. 

In the last issue we experience to distribute a discount card 
pasted on the cover of 500 magazines for you to use this benefit 
in one of the companies that sponsor this initiative. In this 
edition we print a new visit card in the pages 19 and 20 that you 
should cut and keep it in your wallet to use the discount when 
you go to one of our sponsors. This card helps you to fight the 
crises saving money.  

The method is simple to use. The card is only valid for one use 
and the discount offered is not combined with other promotions 
or discounts that are ongoing. When you go to one of the firms 
sponsoring this issue, present the card and handed it in 
exchange for the discount that the company offers.

As you know, our magazine arrives your hands free of cost and 
is also available on the Internet, because it has the support of 
companies that advertise in this issue. This are good reasons to 
these companies deserve your attention, your affection and your 
preference, they offers you more value.

This month enjoy this discount card, cut it from the magazine, 
and keep it in your wallet or in your car door gloves and use it 
when you go to one of the companies that offer you this benefit. 
In Olhão Optics Nascente, offers you a special discount in 
glasses or lenses. The Studios Corte Real, the Avenue offer you 
10% in your work. The Stand Camiauto also offers a special 
discount with the presentation of the card. In March month of 
Ladys Day the Tasca da Rita Restaurants, where you can 
lunch, or 7.5 per meal € 8, offers you tonight at dinner 10% 
discount. The Snack Bar, Restaurant Cavaleiro, who also has 
excellent cuisine and the lunch meal is complete by € 7.5, also 
offers you 10% for dinner. You have the same discount at dinner 
of 10% in Rest. Franguinho. The Rest Cantinho do Carlos in 
the card gives you special discount for groups. Finally the 
Atlantic Radio with the presentation of the discount card or the 
magazine always have a special discount for you. In Tavira 
enjoy a discount of 10% given by Guerreiros  Restaurant 
offers for dinner, and also see the discount the Reflections 
Salon & Day Spa has to give you. In Faro, for building 
materials is worth visiting the Vado del Azulejos, the quality, 
design and prices of materials which markets, can now enjoy a 
special discount with the card, 
and also in Faro you have a 
Ospalgarve aluminiun works 
that give also a special discount.
In Loulé the card gives you 
a discount of 5% in 
Gráfica Comercial.
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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

Até 31 de Março. Galeria da Biblioteca Municipal. 
Diariamente de Segunda a Sexta. 13h às 19h

3e + 3p EXPOSIÇÃO COLECTIVA. Não Perca!       AUDITÓRIO MUNICIPAL  DE OLHÃO

        THE MUNICIPAL AUDITORIUM OF OLHÃO 

Está previsto para este mês a inauguração do novo Auditório 
Municipal de Olhão. Esta é uma importante obra que vem dotar 
a cidade e o município de um espaço de cultura que há muito a 
cidade precisava e os Olhanenses mereciam. Fique atento à data 
de abertura e ao que o Auditório tem para lhe oferecer.

It is planned for this month the opening of the new Municipal 
Auditorium of Olhão. This is an important Cultural House 
which will provide the city council with a place of culture that 
the city has long needed and his people deserved. Pay atention 
to the opening date and with what Auditorium has to offer.



Lúcio        Pike        Lúcio        Hecht 

Com o apoio das empresas de Olhão e da Câmara Municipal, continuamos a publicar o Dicionário Piscícola os nossos leitores e os turistas a conhecerem e 
identificarem  melhor e pelo nome o peixe que vêem no Mercado de Olhão, e também nos restaurantes do Algarve. 

11Dicionário Gastronómico       Peixes        Fish        Pescado        Fisch

• 
Português • 

Inglês • 
Espanhol • 

Alemão

Mero      Halibut       Mero        Heilbut 

Moreia      Morey        Morena        Murane 

Peixe Rei     Silverside    Pejerrey   Konigfisch 

Perca     Perche      Perca       Stange 

Peixe Espada       Cutlass fish      Espadilla,
Pez Espada       Schwertfisch  

Robalo       Bass       Lubina       Wolfsbarsch

Salmonete      Red mullet       Salmonete 
Rotbarsch

Salmão        Salmon       Salmon       Speichel 

A maioria dos portugueses consome mais sal do que deveria. A • não se deixe enganar por publicidade do tipo “30% menos 
Organização Mundial de Saúde recomenda um máximo de 5 gordura”, pois isso não significa que deixe de ter um teor elevado. 
gramas diários de sal (ou uma colher de chá), o que equivale a 2 • escolha as versões meio-gordas ou magras de alguns alimentos 
gramas de sódio. Ora, sabendo que este ingrediente está (leite, iogurtes e queijo).
presente em praticamente todos os alimentos, exceptuando o • não deixe de comer manteiga (entre 15 a 20 gramas para um 
açúcar, não é difícil ultrapassar a dose diária recomendada! adulto e um pouco mais para adolescentes e crianças), já que é 
Reduzir o seu consumo (sobretudo as pessoas com hipertensão) uma boa fonte de vitamina A;
ajuda a controlar a pressão arterial e pode baixar o risco de • prefira as gorduras líquidas e de origem vegetal (o azeite, por 
doenças cardiovasculares. exemplo) às saturadas, tais como a banha, o toucinho e a 
Para reduzir o consumo de sal: manteiga, entre outras;
• evite os pratos pré-confeccionados e produtos de charcutaria; • prefira carnes magras (frango, peru ou pato);
• substitua o sal, pelo menos em parte, por outros condimentos, • escolha a gordura de acordo com o uso culinário a que se 
tais como sumo de limão, ervas aromáticas (coentros, salsa, destina. 
louro), alho, pimenta, noz-moscada, vinho, etc.; • o consumo de açúcar também deve ser moderado. Ingerido em 
•troque os aperitivos salgados por fruta e legumes; de uma excesso, pode provocar obesidade, cáries dentárias e aumentar o 
maneira geral, reduza a adição de sal quando cozinhar e à mesa. risco de diabetes.
As gorduras devem fazer parte da alimentação diária. Nas Para evitar estes problemas:
mulheres, 70 gramas é suficiente (com um máximo de 20 gramas • reduza a ingestão de chocolate, refeições e bebidas ricas em 
de gorduras saturadas) e, nos homens, 90 gramas (com um açúcar;
máximo de 30 gramas de gorduras saturadas • tente não adicionar açúcar ao chá e café;
Para evitar um consumo excessivo: • experimente reduzir para metade a quantidade habitual de 
• modere os fritos e opte por cozinhar na grelha, no vapor e no açúcar nas suas refeições. 
microondas;
• compare os teores de gordura de produtos semelhantes, pois, 
por vezes, pode encontrar diferenças significativas;

Reduzir no sal, gorduras e açúcar 
Controlar o que comemos pode ajudar a evitar quilos a mais e algumas doenças.

A responsabilidade editorial e científica desta informação é da
          Fonte: http://saude.sapo.pt/artigos/dossiers/nutricao/ver.html?id=756162 

Pescada      Hake       Merluza       Weissling  

Polvo     Octopus       Pulpo      Oktopus, Krake

Ruivo        Redgunard        Pez  Rubio      
Knurrhalmfisch 



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

Con ursocFotos: Arquivo

Mande-nos as suas fotografias com autorização de publicação para aparecer aqui

12 Fotografia

 

Estúdios Corte Real Av da Republica 

Olhão 289713804

Faz o teu Book

 Marca já a tua sessão
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Besouro • Conceição de Faro • 8000 Faro
Tel. 289997289 Tel./Fax 289997296 Tlm. 966 012 864
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Eventos, Município de Faro

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

Faro

Informação com o apoio de Azulejos de Vado, Virgílio Reis e Ospalgarve

5 a 7 Teatro "mulheres.só". Teatro Lethes. 21h30 20 Simone White (EUA). Sociedade Recreativa Artistica 
Até 8 Exp.  Hans Christian Andersen.  Museu Municipal. Farense, Rua do Montepio, 10. 23H00
Até 28 Exp.  «I put a shell on you” de Ana Borralho & João 20 e 21 V Festival Flamenco de Faro. - Cuadro Flamenco El 
Galante. Gal. Arte Contemp.  Artadentro. 15h00  19h00 Candil - Alma Flamenca Teatro Lethes. 21h30
6 Seminário “Uso Eficiente da água em espaços verdes e 21 XI Fartura - Fest. Tunas Académicas. T. Figuras. 21h30
jardins”. Teatro das Figuras 22 Concertos Promenade - A História do Soldado de Igor 
8 Comemorações do Dia Internacional da Mulher 2009. Stravinsky. Teatro das Figuras. 12h00
Teatro das Figuras. 15h30 23 Teatro “Bullying”. Espectáculo sobre a problemática da 
10 e 11 Teatro “Bullying”, problemática da violência no violência que tem vindo a obter dimensão e relevância no 
meio escolar.. ACTA. E. S. João de Deus. 10h15 meio escolar.. ACTA. E.S. Tomás Cabreira. 10h00
11 Seminário internacional “Empresa e Futuro”. Auditório 25 a 28 “Os Saltimbancos” Seiva Trupe - Comemorações 
da Escola Superior de Gestão Dia Mundial do Teatro. Teatro das Figuras.  Dia 25 e 26: 
11 Visitas encenadas ao teatro das figuras.  Atrás do 10h30 e 14h30. Dia 27: 14h30 e 21h30. Dia 28: 21h30
pano.Teatro das Figuras. 11h15 / 14h30 30 de Março até 30 de Abril “A revolta do teatrinho 
14 Primeira edição do workshop “Dança Movimento enlatado II”. Solar do Capitão Mor. 9H30
Terapia”, com a facilitadora Liliane Viegas. PSIMAR. Até 15 de Maio "Oficina de massagem de relaxamento". 
10h00  19h00 IPJ.  18h00 / 20h00
14 Inauguração da Exposição de Pintura de Cíntia Dias. 4.ª feira de c/mês  “Estorias ao colo”. Promoção da leitura 
Gal. do Conservatório Reg. Algarve Maria campina. 20h00 para pais e bebés. Biblioteca municipal de faro. 18h00
14 Dança "Masculine".  Companhia Paulo Ribeiro. Teatro 4.ª feira de c/mês  “Estorias ao colo”. Prom. da leitura para 
das Figuras. 21h30 pais e bebés. Biblioteca municipal de faro. 18h00
14 Fado e Flamenco “ Projecto Expressões” Auditório 
Pedro Ruivo. 21h30 Exposições Permanentes no Museu Municipal de Faro: 
17 Concerto Pedagógico. Teatro das Figuras. 10h30 “Caminhos do Algarve Romano”,  “O Mosaico Oceano”, 
18 Março até 15 de Maio "Oficina de massagem de “A Sala Islâmica”, “Pintura Antiga dos séculos XVI a XIX” 
relaxamento".  IPJ. 18h00 / 20h00 e “O Algarve encantado na obra de Carlos Porfírio”

Bairro Mendonça nº 6 - A (Estrada da Penha)  8005 - 114 FARO

Tel./Fax: 289 865 867 Tlm. 912 210 844 Email: ospalgarve@gmail.com

Ospalgarve, Lda
C a i x i l h a r i a    d e    A l u m í n i o

Marquises • Resguardos de Banheira

Cabines de Duche • Portas • Janelas • Divisórias • etc,...

www.ospalgarve.comwww.ospalgarve.com
E.N. 125 Olhão/Faro • Rio Seco • 8000 Faro • Tel. 289 898 500 • Fax 289 898 509

E.N. 125 (junto à FATACIL) 8400 Lagoa • Tel. 282 341 179 • Fax. 282 343 621

Polígono Industrial Sepes P66 Ayamonte • Tel.: 0034 959 327 000
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Eventos/Events, Município de Loulé

Loulé

Até 28 Exp. "retrospectiva" em homenagem a Marianela de 

Vasconcelos, falecida em 2007. Galeria de Arte Convento 

Espírito Santo

1 “As Calcinhas Amarelas”. Mostra de Teatro do Concelho de 

Loulé. Convento Sto. António. 21h30

2 “Microgeração  Oportunidades de Investimento nas 

Energias Renováveis” workshop. ExpoAlgarveNERA. 14h30

6 “A Bíblia - Toda a Palavra de Deus (d'uma assentada)“. 

Mostra de Teatro. Convento Sto. António, 21h30

8 Música, Gonçalo Pescada Acordeão). Arq. Municipal 16h00

12 e 13 “Ler, Ouvir e Contar“ (Teatro para Crianças), Mostra 

de Teatro do Concelho de Loulé. Ginásio dos Espanhóis

13 "A Gargalhada de Yorick"... Um Hamlet, Uma Ofélia, Dois 

Actores!, Mostra de Teatro. Convento Sto. António, 21h30; 

14 7º C. Concertos “Música de Pais para Filhos”, Ana Maria 

Moura/Violoncelo. Gin. "Os Espanhóis". 10h30 e 11h30

16 Teatro “Bullying” ACTA. EB23 Eng. Duarte Pacheco. 

12h00 e 15h15

20 "Da Minha Vista Ponto", Mostra de Teatro do Concelho de 

Loulé. Convento Sto. António, 21h30.

21 Música no Castelo, Rui Gonçalves. Alc. do Castelo. 21h30

28 Música.com (Concertos Comentados) O Piano Romântico. 

Salão Nobre da Câmara Municipal de Loulé. 16h30

28 Música.com (Concertos Comentados) O Piano Romântico. 

Loulé

By 28 exp. "retrospective" in honor of Marianela de 

Vasconcelos, who died in 2007. Galeria de Arte Convento 

Espírito Santo

1 "The Yellow Panties". Theater shows of Loulé. Convento 

Sto. Anthony. 21.30

2 "Microgeneration Investment Opportunities in Renewable 

Energy" workshop. ExpoAlgarveNERA. 14.30

6 "The Bible - the whole Word of God Theater. Convento Sto. 

Anthony, 21:30

8 Music, Gonçalo Pescada ( Accordion). Arq. Municipal 

16.00

12 and 13 "Read, Listen and Count" (Theater for Children), 

Mostra de Teatro do Concelho de Loulé. Ginásio dos 

Espanhois.

13 "The Laughter of Yorick ... A Hamlet, Ophelia One, Two 

Actors!, Mostra de Teatro. Convento Sto. Anthony, 21:30; 

14 7 C. Concert "Music for Parents of Children", Ana Maria 

Moura / cello. Gin. "The Spaniards". 10.30 and 11.30 

16 Teatro "Bullying" MINUTES. EB23 Eng Duarte Pacheco. 

12.00 and 15.15

20 "From My View Point," shows of Theater of the 

Municipality of Loulé. Convento Sto. Anthony, 21.30. 

21 Music in the Castle, Rui Gonçalves. Alc. the Castle. 21.30 

28 Música.com (Concerts Commented) The Romantic Piano. 
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Salão Nobre da Câmara Municipal de Loulé. 16h30

Mercado 2º Sábado do mês. Cortelha

Almancil

Até 9 de Abril Exposição de 5 Artistas de Faro. Centro 

Cultural de São Lourenço. 10h00 às 19h00

Vale do Lobo 

Até 7 de Abril Exposição de pintura "Jazz" de Doris Gaspartic. 

Galeria de Arte Vale do Lobo. 

Quarteira

1 “II CertamEmergência”. Agentes de protecção civil  exp. de 

meios/demonstrações/simulacros na protecção, segurança e 

socorro. zona do Calçadão Nascente. 10h00 / 18h00

2 até 13 Exp. Fotografia "Algarve por uma Linha", de Raul 

Morgado. 

14 Noites Culturais - Teatro, Mostra de Teatro do Concelho de 

Loulé. Galeria de Arte da Praça do Mar (Quarteira), 21h00

21 Concerto pela Orquestra do Algarve. Igreja de São Pedro 

do Mar. 21h30

Boliqueime

Exposição "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

Até 1 35ª Semana Intern. Vela de Carnaval. Marina 

Informação com o apoio da Câmara Municipal de Loulé

Main Hall of  Câmara Municipal de Loulé. 16.30

Almancil - Until April 9 Five Artists Exhibition of Faro. 

Centro Cultural de São Lourenço. 10.00 19.00

Vale do Lobo - Until April 7 Exhibition of paintings "Jazz" by 

Doris Gaspartic. Art Gallery of Vale do Lobo.

Quarteira - 1 "II CertamEmergência!”. Area of the east 

sidewalk. 10:00 / 18:00

14 Nights of Culture - Theater, Theater Shows of the 

Municipality of Loulé. Art Gallery of the Plaza of the Sea 

(Quarteira), 21:00

Information with the support of the Municipality of Loulé

Eventos/Events, Município de Loulé

Senhor(a) Comerciante

Sabe que a sua firma, tal como você, também precisa de comunicar. Precisa de se fazer VER e OUVIR para que mais gente, 

mais potenciais clientes saibam onde está o seu negócio.

Hoje mais do que nunca é preciso pôr o seu negócio a dar nas vistas e fazer-se ouvir, para que os “seus clientes” 

não se esqueçam de si, e outros fiquem sabendo as vantagens que lhes oferece.

Siga o nosso conselho! Faça a sua publicidade à medida do seu negócio e no mercado que quer atingir! 

Faça-se Ver na revista A MelhorOpção/ La Mejor Opcion” para que a sua mensagem chegue a  2000 empresários no 

Algarve, (Ayamonte/ Lepe) e o seu anúncio seja também visto por mais 8.000 pessoas que vêem a edição do mês.

Ao fazer publicidade em A Melhor Opção”, o nome da sua firma também vai estar no Mapa do Algarve. E para que a sua 

publicidade seja vista ainda por mais gente, também vamos pôr o seu anúncio na internet. Mas porque o sucesso da sua 

campanha publicitária é também o nosso sucesso, também fazemos o nome da sua firma ser ouvido num spot de rádio 

diariamente. E ainda tem mais uma coisinha, é que a sua publicidade, também ajuda a divulgar a agenda dos eventos 

culturais do seu município.

Ao publicitar em “A Melhor Opção”, não só promove o seu negócio no Algarve (Ayamonte e Lepe) mas também apoia a 

economia e o desenvolvimento da sua região, porque a nossa revista é editada e impressa na nossa terra.

Para a sua publicidade aparecer na edição de Abril, contacte-nos por Tel. 289 72 10 50 ou Tlm. 968639468, em 

www.amelhoropcao.com ou ainda no nosso Stand na Algarve Jardim na EXPOFARO de 12 a 15 de Março, (e Algarve 

Construção em Portimão de 2 a 5 de Abril,) onde vamos estar para publicitar os nossos anunciantes.

Receita para combater a “crise”!



16 Colesterol Colesterol 
Colesterol é uma gordura encontrada apenas nos animais. É pode-se fazer o diagnóstico e avaliar o risco de aterosclerose 
importante para a vida na estrutura do corpo humano 
(células), crescimento, reprodução e produção de vitamina 
D. Porém o excesso no sangue pode ser fatal! Quem já teve derrame, obstruções de artérias 

nas pernas ou na aorta; Quem é diabético; Quem apresenta 
 É fabricado no colesterol alto; Quem já teve enfarto, angina, fez cirurgia de 

organismo principalmente pelo fígado. Através da pontes de safena ou angioplastia; Quem tem familiar com 
alimentação é fabricado pelos alimentos de origem animal enfarto ou morte súbita; Sedentário, obeso, tabagista
que têm colesterol, carnes vermelhas, manteiga, queijos, 
pele de aves. Prevenir a Doença Arterial 

Coronária; Prevenir a mortalidade; Prevenir as 
complicações: Enfarto, Derrame, Impotência, Angina (dor no Água (sangue) e gordura 

(colesterol) não se misturam. O Colesterol é transportado no peito); Melhorar a qualidade de vida; Ver os netos crescer.
sangue para os órgãos e fígados pelas lipoproteínas 
LDL-C (colesterol ruim) em níveis elevados pode
 aderir à parede das artérias dificultando a passagem Mudança no Estilo de Vida; Mudança nos hábitos 
do sangue e entupir as artérias, causando a aterosclerose alimentares; Dieta com baixo teor de gorduras; Combate ao 
principalmente no coração tabagismo: Parar de fumar; Exercícios físicos diários 
HDL-C (colesterol bom) é o colesterol que ajuda 
remover o LDL-C do organismo. Seu excesso protege
 as artérias do coração. Alimentação. PREFIRA: Carnes magras; Aves e pescados; 

Leite e derivados desnatados; Claras de ovos; Óleos 
Normalmente o vegetais: soja; Feijão, lentilha, grão-de-bico, espaguetti; 

colesterol elevado não causa sintomas na maioria das Frutas e vegetais frescos; Sucos naturais. EVITE: Carnes 
pessoas. Níveis de colesterol elevados por muito tempo gordas; Fígado, rim, salsicha, bacon; Leite e queijos 
resultam na aterosclerose (doença das artérias) que leva ao cremosos; Alimentos com ovos; Gorduras de porco, coco e 
enfarto e ao derrame. manteiga; Cremes e massas com ovos; Refrigerantes

São gorduras que se elevam no sangue após 
a ingestão de alimentos gordurosos. Seus níveis elevados Medicamento chamado de Estatinas é uma das principais 
são prejudiciais e junto com o LDL-C aumentam o risco de armas contra a aterosclerose; São eficazes e seguros na 
doença coronária redução do LDL colesterol; Reduz o risco de enfarto, 

derrame, morte e necessidade de cirurgia do coração e 
angioplastia em cerca de 30%. vem sendo utilizadas há mais É o depósito de gorduras nas 
de 10 anos por milhões de pessoas em todo o mundo. paredes das artérias, que com o passar do tempo leva a 

formação de uma placa que dificulta a passagem do sangue 
podendo levar a um entupimento no local. Esta obstrução 
leva a diminuição do fluxo de sangue para os órgãos com Controlar o colesterol assim 
graves consequências para o coração e o cérebro como a pressão é uma tarefa de longo prazo. Na maioria dos 

casos o remédio é para o resto da vida. Se parar a medicação 
os níveis subirão novamente. Os benefícios do tratamento 
são a longo prazo e se os medicamentos forem suspensos Coração.  Angina: dor no peito, falta de sangue e oxigénio. 
não haverá benefícioEnfarto: Morte de parte do músculo do coração, por falta de 

circulação e oxigenação no local.
Melhorando a Cérebro.  Derrame ou AVC isquêmico: Morte de parte do 

alimentação; Perdendo de 5 a 10%  do peso, se estiver acima tecido do cérebro por falta de circulação e oxigenação no 
do peso ideal; Parando de fumar; Praticando exercícios local.  Derrame ou AVC hemorrágico: No local onde se forma 
físicos pelo menos 4x por semana; Controlando a pressão; a placa de aterosclerose pode ocorrer o rompimento do vaso 
Controlando o colesterolcerebral, ocasionando a interrupção da circulação sanguínea 

e morte do tecido cerebral no local.

A aterosclerose começa na infância. Geralmente manifesta- Apesar de serem conhecidas as causas e a necessidade da 
se após os 55 anos nos homens e 65 anos nas mulheres, prevenção; infelizmente o risco de doenças do coração tem 
porém, pode começar antes! aumentado. Isto está ligado a falta de controlo dos factores 

de risco, de consciência sobre as mudanças de estilo de vida 
e aderência aos tratamentos prescritos. Consciencialização, 
identificação de pessoas sob risco e a adesão ao tratamento 
são a  solução para esse problema.LDL (colesterol ruim alto); HDL (colesterol bom baixo); Idade 

mais avançada; Sedentarismo; Fumo; Pressão alta; 
Diabetes; Obesidade. É fundamental seguir 

todas as orientações do médico e da equipe envolvida com o 
seu tratamento; Não perder as consultas agendadas; Não 
interromper ou alterar o tratamento sem o conhecimento do Para prevenir aterosclerose é necessário 
médico; Não tome medicações ou use formas alternativas de se identificar quem está sob risco de ter essa doença. Isso é 
tratamento por conta própria; O médico é sempre a pessoa muito fácil, basta uma consulta com o médico, pela história 
habilitada a fornecer as orientações e o tratamento adequadodo paciente e exame físico e simples exames de sangue 

Quem tem risco para enfarto e morte por doença do 
coração? 

Onde encontramos o Colesterol?

Objectivos do tratamento 

O bom e o mau colesterol 

Formas de Combate ao Colesterol Elevado

Formas de Combate ao Colesterol Elevado 

Colesterol  Inimigo Silencioso 

Triglicérides Medicamentos para diminuir o colesterol 

O que é Aterosclerose? 

Medicamentos contra o colesterol Se não usar 
direito não há benefício 

Consequências da Aterosclerose

Como atingir os benefícios? 

O risco de doenças do coração está aumentando 

Factores que auxiliam no desenvolvimento da 
aterosclerose

O médico é seu melhor amigo 

É possível prevenir de forma adequada a 
aterosclerose? 



17Dicas do             sobre Vinhos
                Tips on wines

       Our readers who live in the parishes of Salir, Benafim and 
Alte, should know that you can now find a Jafers Supermarket 
near you. For lovers of fine national and regional wines these 
stores have the best cellarets, able to satisfy the most demanding 
pallets of wine. If you live in these villages, you can feel 
comfortable in knowing that Jafers Supermarkets have the 
excellent wines that you will want to offer your guests at your 
next dinner party at your home, as well as being able to take a 
bottle with you when your friends invite you to enjoy a meal with 
them. 
In this edition we write about the meaning of some of the terms 
used by those who produce and consume our wines. 

 Wine without quality, obtained by fermentation of 
“bagaços” which is the mixing of sugar and water. The addition 
of this water is to reduce the acidity and tannins in the wine.

 The resulting alcoholic 
product from this distillation of the wine that is aged for some 
time, gives us the “old” spirit, such as the cognacs and brandy. 

 This is the sense of chemical origin that causes a 
contraction of the papillae, leaving the lips cooled, preventing 
salivation and gives you the sensation of harshness in your taste 
buds. The astringency is due to tannins in the wine which usually 
diminish with aging. All red wines, and other wines aged in wood 
(in contact with wood) are more or less astringent. 

 Its one of the variety of grapes, better known in 
Portugal. Because of their low quality these 
types are in sharp decline.

Is the name of stopper or cap normally 
used in the wood barrels of wine.

 Scale used to measure the sugar in a 
“mosto” or a wine.

Agua-pé.

Aguardente vínica Wine spirits.

Astringency.

Bastardo.

Batoque. 

Baumé.

Loulé

Faz mais por Quarteira e pelo município de Loulé

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 abriu também em Alte, Benafim e Salir

faz mais por si em:
does more for you in:
Quarteira, Vilamoura, Quinta do Lago, 
 Alte, Benafim e Salir. É sempre um prazer fazer compras no Jafers

        Os nossos leitores que vivem nas freguesias de Salir Benafim 
e Alte, agora já podem contar com uma loja Jafers bem mais perto 
de si. Para os apreciadores de bons vinhos nacionais e regionais 
estas Lojas dispõe de boas garrafeiras, capazes de satisfazer os 
apreciadores de vinhos mais exigentes. Se vive numa destas 
freguesias, já sabe que as Lojas Jafers tem bons vinhos para você 
presentear os convidados que vão jantar a sua casa, ou para você 
levar de oferta quando vão almoçar ou jantar a casa de amigos.
Nesta edição falamos do que significam alguns termos vinícolas 
usados na gíria de quem produz e consome vinho.

Vinho sem qualidade que se obtém por fermentação de 
bagaços a que se juntam água e açúcar. Antigamente ao mosto que 
se obtinha depois de repisada a uva, juntavam água para reduzir o 
tanino e a acidez  e por isso se chamava Água pé.

 Aguardente incolor que se destila do vinho e 
que, uma vez estagiado, permite obter aguardente velha, o 
conhaque e o brandy.

. Sensação de origem química que provoca uma 
contracção das papilas, deixa os lábios arrepiados, impede a 
salivação e produz uma sensação áspera na língua e no paladar. A 
adstringência deve-se aos taninos existentes no vinho e costuma 
diminuir com os estágios. Todos os vinhos tintos, e todos os 
vinhos estagiados em madeira (em contacto com a madeira) são 
mais ou menos adstringentes.

 È uma casta de uvas tintas, mais conhecidas em 
Portugal. Devido ao seu baixo rendimento esta casta encontra-se 
em forte declínio.

 È o nome de rolha ou tampão utilizado normalmente em 
pipas de madeira.

Escala que serve para medir o açúcar de um mosto ou de 
um vinho.

Água-pé. 

Aguardente vínica.

Adstringência

Bastardo.

Batoque.

Baumé. 
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Lua Cheia
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3.25 m 

2.77 m             

3.06 m   

3.34 m   

3.16 m   

2.43 m   

2.60 m           

3.41 m   

3.35 m   

3.09 m  

2.89 m  

2.69 m   

2.56 m   

2.60 m   

 

3.27 m   

3.43 m   

3.53 m   

3.54 m   

3.48 m   

 

 

2.94 m   

2.71 m   
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22:36            
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21:12
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13:24            
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23:24
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0.99 m
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1.04 m
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Este mês a Tabela das Marés tem o apoio da Móveis Móveis AMAROAMARO& Amaro lda.& Amaro lda.
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antes do Bué e outros modernismos”
“Modos de falar dos Algarvios

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

Eventos de Albufeira
Até 4 Exp. "Aquilino Desconhecido". Bibl. Municipal de Albufeira. 
7 a 28 Exp. Colectiva "Ligação dos Séculos". Biblioteca Municipal 
12 Teatro “Bullying”. ACTA. EB23 de Ferreiras.10h10 e 15h20
15 "Grande Gala Internacional de Acordeão", Aud. Municipal. 21h30
21 3.º Torneio Intern. Futebol Adapt. Albufeira. Est. Municipal. 10h00 
Informação com o apoio do Restaurante Solar das Oliveiras

Eventos de Silves

Até 27 Exp. “Cidades da Memória” Igreja da Misericórdia. 9h00 / 17hDia 12 
12 Filme “Cães danados”. 26: “O mundo a seus pés”  Bibl. Municipal. 21h00.
Mercados: Silves 3ª 2ª feira/mês. Algoz 2ª 2ª feira/mês. Azilheira 1ª 5ª 
feira/mês. S.B. Messines 4ª 2ª feira/mês.S. Marcos da Serra - 1º Sáb/mês. 
Junto ao Cemitério. Tunes - 4º Sáb/mês. R. 1º de Maio.  
Informação com o apoio da Rádio Algarvefm

A melhorA melhor
La mejorLa mejor          pción          pción

Marketing • Publicidade • Serviços

Aproveite em Março um desconto oferecido neste cartão.
Enjoy one discount offered in March by this card.

Cartão Desconto
                   Free Discount Card 

289 72 10 50
968 639 468

www.amelhoropcao.com

A
p

ro
ve

it
e!

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 the crisis.

Já está aberto! It’s open now!Já está aberto! It’s open now!



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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Tu, és como os 
boatos: andas de 
boca em boca!

Estavam dois bêbados na linha do 
comboio, quando um comenta: 
-Fogo esta escada não tem fim! 
O Outro responde: 
-É mesmo, e o corrimão é tão baixinho!

E tu, cara amiga,
andas sempre no

corte...

Use this card whit the discounts 
given by the advertisers this months
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www.inalves.com  /  www.amelhoropcao.com 

Tel. 289 72 10 50 Tlm. 968 63 94 68 / inalves@mail.telepac.pt • OLHÃO

Marketing • Publicidade • Serviços ALGARVE

Silves

Rua António Henrique Cabrita,  Lt.2 r/c dt. 8700-247 OLHÃO

Radio Brindes

Salas de CinemaPromotorasArtes Gráficas

Revista

Levamos a mensagem dos nossos clientes a mais lugares e a mais pessoas!...

Por isso estamos na AlgarveJardim de 12 a 15 Março e vamos estar também na 

“Algarve Construção”, de 2 a 5 de Abril em Portimão na zona Ribeirinha.

Visite-nos no Stand “A Melhor Opção” Inácio Alves 

We take the message of our customers to more places and more people! ... 

So we are in AlgarveJardim Fair  from 12 / 15 March, and we will be also be in the 

“Algarve Construção” Fair from 2 to 5 April in Portimão by the riverside. 

Visit our Stand "The Best Option" Inácio Alves. You are welcome!



The BestThe Best ppttiioonn


