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Conte Connosco! Levamos a sua mensagem a mais lugares e a mais gente! 

Connosco só paga o espaço do anúncio, o resto nós oferecemos!

Count on us! We take the message of our clients to more places and more people!  

With us you only pay the advert space in the magazine, we offer all the rest!

Marketing • Publicidade • Serviços

Visite-nos em
www.amelhoropcao.com 

e www.inalves.com
e veja o que lhe oferecemos

 no mês de Outubro!

Comece já este mês a tratar dos brindes para ajudar a aumentar as suas vendas
 neste trimestre, e também para oferecer aos seus clientes mais especiais.
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E d i t o r i a l

Outubro 20092

O Editor

As eleições legislativas já foram. Se exerceu o seu direito de 
voto nessas eleições, pouco importa. Nem vale a pena comentar o 
resultado das legislativas porque,  se se der ao trabalho de ler o editorial 
do mês passado, vai certamente encontrar a explicação para os 
resultados conseguidos pelos partidos e vai perceber também que tipo 
de eleitores votou em cada um deles. O que importa agora são as 
eleições autárquicas que terão lugar no dia 11 de Outubro. 

As eleições autárquicas são de facto o único acto eleitoral em 
que se exerce em consciência a democracia. Nestas eleições o cidadão 
comum, desde o mais instruído ao mais ignorante, do mais rico ao mais 
pobre, do que trabalha mais ao mais malandro, todos sabem em quem 
vão votar e porque votam. Os eleitores conhecem os candidatos aos 
vários orgãos autárquicos. Conhecem os seus programas, ou o que se 
propõem fazer durante o mandato, mas sobretudo conhecem o perfil 
moral, idoneidade, a capacidade de trabalho e a dedicação à causa 
pública. Nas autárquicas as pessoas sabem que vão votar pelo presente 
e pelo futuro das suas terras. Esta é a única eleição em que o cidadão 
eleitor, independentemente do seu status económico, social ou cultural, 
é livre de votar em candidatos de diferentes formações partidárias sem 
violentar a sua consciência.

Se você gosta da sua terra, no dia 11 de Outubro vá votar! Vote 
nos candidatos que você conhece melhor  e que lhe merecem confiança, 
pelo seu percurso de vida, pelo trabalho já realizado, a idoneidade e 
outros valores morais como a família, solidariedade e justiça. Eu, por 
mim, vou votar para a Cãmara num candidato de um partido, para a 
Assembleia Municipal voto no candidato de outro partido e para a Junta 
de Freguesia vou votar num ou noutro partido ou voto em branco.

Se gosta da sua terra? Em 11 de Outubro vá votar porque as 
eleições autárquicas são o único acto eleitoral em que você pode de 
facto exercer o seu direito de voto em plenitude e consciência, e assim 
ajudar a eleger quem vai presidir aos destinos da sua autarquia nos 
próximos quatro anos.

Para terminar este editorial quero prestar aqui a minha sincera 
homenagem a todos os autarcas do Algarve, desde presidentes de 
Câmaras Municipais, presidentes de Juntas de Freguesia, vereadores e 
deputados municipais, cujo trabalho realizado, dedicação e entrega à 
causa pública, em muitos casos ultrapassa os deveres e obrigações a 
que a função, para que foram eleitos, os obriga. 

Com esta edição completamos  três anos de existência. 
Começámos em Outubro de 2006 e desde então temos editado 
regularmente todos os meses “A MelhorOpção” que continuamos a 
distribuir gratuitamente um pouco por todo o Algarve e também a 
levamos até Ayamonte e Lepe. Nesta edição não podemos deixar de 
agradecer, em primeiro lugar aos empresários de, micro, pequenas e 
médias empresas do Algarve que com a publicidade das suas empresas 
nos têm permitido mês após mês continuar a editar e imprimir na região 
uma revista que publicita e promove as empresas, e divulga agendas de 
eventos culturais de alguns municípios do Algarve. Queremos agradecer 
também ás duas Câmaras Municipais da nossa região, à autarquia de 
Olhão  na pessoa do seu presidente Eng. Francisco Leal, e à Câmara de 
Loulé na pessoa do Dr. Seruca Emídio por nos terem considerado e 
atribuído publicidade institucional dos seus municípios. 

Por fim agradecemos a todos os colaboradores que, 
gratuitamente, nos têm enviado trabalhos para publicação e com isso 
têm contribuído para melhorarmos os conteúdos de cada edição. De 
entre eles agradecemos particularmente à Isilda Nunes a sua rubrica “As 
Dicas da Isilda”, ao Jorge Corte Real pelas imagens que nos dá 
gratuitamente, e agradecemos muito particularmente ao Sr. João 
Ferreira dos Supermercados Jafers no concelho de Loulé pelo apoio que 
nos tem dado com a sua publicidade e a rubrica que patrocina desde a 
nossa primeira edição. À Mobilar pelo apoio desde 2007. 
 

Chegados até aqui, e apesar da crise económica e de valores 
que afecta o nosso país e em particular a nossa região, vamos continuar 
a trabalhar para crescer, aumentar o número de páginas e melhorar os 
conteúdos da revista para servir ainda melhor a região, e muito 
particularmente os municípios do Algarve em que tenhamos o apoio de 
empresas e autarquias. 

Por fim agradecemos a todos os leitores da revista que 
recebem a edição em papel, e não a deitam para o lixo, bem como aos 
que recebem por correio electrónico e não pedem para os remover. A 
todos agradecemos por nos darem alguma preferência e atenção aos 
conteúdos e às informações úteis que publicamos, e aproveitarem 
também o mapa das estradas do Algarve e plantas das cidades que é 
impresso com cada edição.

No início de mais um ano que se inicia com a edição de 
Novembro, esperamos continuar a merecer o apoio de empresas, 
autarquias, de colaboradores e de leitores, e muito especialmente 
queremos contar consigo porque é para chegar até si e o servir que 
editamos “A Melhor Opção”  todos os meses.

Três Anos de Existência. Obrigado.

Oh  L  P !
Estão pondo cartas 

a pedir prendas 
ao Pai Natal!

Oh   !
Estão pondo cartas 

a pedir prendas 
ao Pai Natal!
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To abandon...easy as D, E, and F?

Álbum / Colectânea Capas               2006 - 2009
Dados Técnicos

• Colectânea • 80 páginas A4 • Impressão 4/4 cores 

• Papel couchê 116 grs • Capas 300 grs envernizado • Lombada colada

• Tiragem: 3000 exemplares • Preço de capa 10 € • Distribuição Algarve

• 36 páginas: Fotos • 36 páginas: Texto, prosa / ou poesia • 4 páginas: editoriais 

• 6 páginas 23 x 32 cms; Publicidade inclusive Verso Capa e Contracapa.   

    

Marketing • Publicidade • Serviços

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

Tel.289 72 10 50 / Tlm  968 639 468  E-mail: inalves@mail.telepac.pt

Colectânea Capas
2006 - 2009

Espaço exclusivo 23 x 2,5 cms 
em cada página
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Este álbum poderá ser uma óptima 

prenda de Natal para oferecer aos seus 

amigos e clientes mais especiais 

Para que a sua firma não fique de fora, 

contacte-nos para reservar a sua publicidade, 

num fino e discreto rodapé na página ímpar, 

espaço exclusivo.

Em Novembro com o apoio de empresas do Algarve 

vamos editar em álbum 23x32 cm  uma Colectânea com 

fotografias das Capas da revista “ A Melhor Opção” e parte de 

textos de editoriais e poesia publicadas desde 2006. (Veja + 

informação  em  )

Todos os patrocinadores desta edição 

especial com preço de capa receberão de oferta 20 

exemplares.

www.amelhoropcao.com
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Conselhos e DicasConselhos e Dicas

da Isildada Isilda

Eventos, Município de Tavira

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!

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

1 Filme «De Profundis». Cine-Teatro Ant.º Pinheiro. 21h30
4 Filme «Elegy». Cine-Teatro António Pinheiro. 21h30
8 «Flammen & Citronen (Os Resistentes)» do dinamarquês 
Ole Christian Madsen. Cine-Teatro António Pinheiro. 21h30
11 «Ponyo À Beira-Mar» e «4 Copas» C. T. A. Pinheiro.
18 «Transiberiano». Cine-Teatro Ant.º Pinheiro. 21h30
22 «The Young Victoria» Cine-Teatro Antº. Pinheiro. 21h30
25 «Synedoche, New York». Cine-T. Ant.º Pinheiro. 21h30
29 «Les Plages D'Agnès». Cine-T. António Pinheiro. 21h30
Até 31 Dez. Exp.«Colin Howe - Obra Recente». St. Estêvão
Até 9 Jan/2010 Exp. “Aurora da minha humanidade” de 
Francis Tondeur. Palácio da Galeria / Museu Municipal. 

Q u a n d o  e s t r e a r  u m  a r m á r i o ,  aproveitar melhor o espaço e poder pendurar outras 
independentemente do material de que é feito, pode peças. Se são autocolantes e não quer que venham a  
evitar o odor forte e característico a novo, colocando cair, limpe muito bem o local onde vai colocá-los, com 
no seu interior uns copos de leite quente. Feche bem um algodão impregnado em álcool e assim não 
as portas e, quando o leite arrefecer, abra-as cairão.
novamente.  O cheiro terá desaparecido 
completamente. Quanto aos puxadores, se são metálicos, 

oxidam-se com facilidade, principalmente na zona de 
Se as paredes do armário estão forradas a contacto com os dedos. A solução é a seguinte: limpe 

papel e deseja mudá-lo, ensope o velho com água e e puxe o lustro à superfície do puxador e, depois, 
sabão, espere um bocado e verá como ele vai sair cubra-o com verniz para objectos cromados ou com 
facilmente com a ajuda de uma espátula. verniz de unhas transparente. O metal conservará o 

seu brilho por muito mais tempo.
Para que a roupa nos seus armários emane 

um aroma agradável, ponhas umas tangerinas nas O sabonete endurece e dura mais tempo se 
quais espetou cravos-de-cabecinha. Mude-as retirar o pale que o envolve e o guardar numa gaveta 
frequentemente, porque apodrecem. ou num armário. Assim, ao mesmo tempo que fica 

mais rijo, estará também a perfumar os lençóis e as 
Quando se trata de cómodas ou armários roupas guardados.

não encastrados, a necessidade de os mover para 
efectuar uma limpeza ou para pintar mostra-se às Por fim, se os armários da sua cozinha são 
vezes uma tarefa bastante difícil. Para o evitar, deite de madeira, limpe-os com um pano embebido numa 
pó de talco no local para onde deseja mover o móvel. solução de amoníaco com ácool. Deixe secar com as 
É certo que o primeiro impulso será igual, mas depois portas abertas.
não custará quase nada.

E por este mês é tudo...volto em Novembro com 
Nas portas dos armários, quase sempre na outras dicas e sugestões... Até Lá.

parte interior, é costume pendurar cabides de forma a 

ARMÁRIOS
Com o Outono aí, nada melhor do 
q u e  f a l a r m o s  d o s  n o s s o s  
armários...aqui ficam algumas 

Isilda Nunes



Eventos, Município de Olhão

Sávio Araújo

gelvi.1@sapo.pt • www.gelvi.pt

A FRESCURA NATURAL DO ALGARVE

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

Escrit./Stand de Vendas: E.N. 125, nº 190 • 8700 OLHÃO
Oficinas: Zona Industrial - Lote 210 - 212 • 8700 OLHÃO
Tel.: 289 702 314 • Fax: 289 707 121 

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

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

Nova Esplanada!Nova Esplanada!

Até 15 Exposição “Histórias do Sr. Valéry” de Rachel Mónica, por Idalécio Soares. Sociedade 
Recreativa Olhanense. 15h Caiano. Galeria da Biblioteca Municipal.
31 Concerto com Tim “Braço de Prata”. Até 24 Exposição fotográfica de Filipe Monteiro intitulada 
Exposição Permanente: Exp. “Dr. João"Reflexões". Cantaloupe Bar - Mercados de Olhão
Lúcio”. Ecoteca Olhão/Chalé João Lúcio3 Debate entre os vários candidatos à câmara municipal de 

olhão. Já efectuámos convites a todos os candidatos (BE, 

MRPP, CDU,  PS e PSD). Auditório da Escola Secundária 

Dr. Francisco Fernandes Lopes / APOS. 11h00 
3 Saída de campo gratuita para observação de aves nas 

salinas da Fuseta, Associação ALDEIA e o RIAS
3 Compositor e músico João Gil. 
Auditório Municipal de Olhão. 21h30
3 e 4 Concerto, trio de Sávio Araújo
Cantaloupe Bar. Merc.Olhão. 22h00
5 Concerto da bossa jazz ao vivo do 
Duo Mistura Fina. Cantaloupe Bar - 
Mercados de Olhão. 17h30
17 Música de Pais para Filhos. Paulo 
Girão (Flauta Transversal). Biblioteca 
Municipal de Olhão. 10h30 e 11h30
10 Festa em Honra de Nossa Senhora 
do Rosário. Várias arterias da cidade 
20 “Ou Morro, ou Fico Melhor” 
Laurence F. Barbosa. Cineclube Olhão.
Sala 3 - Ria Shopping. 21h30h

26 Apresentação do livro “João Lúcio, 
evocação de um poeta” - pelo Prof. 
António Cândido Franco (que foi o 
Editor da última edição da Obra  Completa do poeta, pela 

IN-CM) com a presença do autor, Edgar Pires Cavaco, e 

declamação de poesia por Rui Cabrita. 18h00
31 Conferências sobre Personalidades Olhanenses:  Zé da 

Informação com o apoio da Câmara Municipal de Olhão

 João Gil

Reservas de Mesa Casa do Povo 289 791 261

2 Noites Jovens com Banda Pelintras e Banda de Faro

3 Tardes Infantis c/Insufláveis p/ Saltitar e oferta de Balões

3 Noites de Fado com aSara Gonçalves e Inês Graça

4 Chá Dançante / Variedades / Escola de Ballet

9 Noites Jovens:Domingos&Amigos, Contrabando e Indios.

10 Noites de Fado com fadistas Pedro Viola e Teresa Viola

11 Chá Dançante / Variedades / Grupo de Dança Escocesa

18 Chá Dançante / Variedades / Grupo de Danças de Salão

25 Chá Dançante / Variedades / Ginástica Vida com Ritmo

5
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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

17 Cabaret Caravan. Al-
Masrah Teatro. Auditório 
Municipal de olhão21h30

24 Quorum Ballet. 
Auditório Municipal de 
Olhão. 21h30

17 Out. a 17 Nov. Exposição “Things get 
damaged, things get broken” de Paulo 
Guerreiro. Biblioteca Municipal

28 Émile Reynaud e a invenção do cinema 
de animação. Biblioteca Municipal. 21h30
1 a 31 Mostra pintura em vidro. Casa da 
Juventude. 2ª a 6ª - 9h00 às 19h00

Eventos, Município de Olhão

Quorum Ballet
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Eles foram e realizaram o sonho de percorrer em bicicletas (TT) por 

montes, vales e serras, os 860 km do caminho francês para Santiago 

Compostela. Eles próprios contam a história desta aventura num 

brevíssimo resumo que publicamos nesta edição. Nós 

acrescentamos a esse resumo algumas notas que importa destacar, 

porque são pormenores que fazem toda a diferença entre uns e outros 

indivíduos.

Estes quatro amigos que durante 10 dias percorreram noutras tantas 
etapas os 860 kms de Saint Jean Pied de Port até Santiago não só 

levaram, no atrelado das suas bicicletas,  a bagagem necessária para 

O editor  

etapas os 860 kms de Saint Jean Pied de Port até Santiago não só 

levaram, no atrelado das suas bicicletas,  a bagagem necessária para 

realizarem a viagem, como também levavam bem à vista as 

bandeirinhas de Portugal e galhardetes da “sua” cidade de Olhão, o 

que demonstra bem o orgulho que têm em ser portugueses e amor 

que têm à sua terra.

No longo caminho que percorreram, encontraram muitos outros 

peregrinos que a pé, de bicicleta ou a cavalo, faziam o mesmo 

percurso para Santiago de Compostela, e que saudavam estes quatro 

ciclistas que se identificavam como portugueses. Mas mais do que 

Olhão nos Caminhos de Santiago

Eles foram e chegaram lá.



ostentarem orgulhosamente  a bandeira de Portugal nas suas 

bicicletas, estes quatro algarvios também levavam consigo 

galhardetes da Cidade de Olhão, que foram oferecendo em muitos 

sítios onde pernoitavam para que lá ficassem, bem á vista, 

assinalando a sua passagem e o nome da sua terra de origem.

Estes quatro amigos que foram de Saint Fean Pied de Port a Santiago 

de Compostela, não só levavam no espírito a vontade de cumprir um 

desígnio que poderia ser por um acto de fé, de aventura ou de simples 

provação física, mas levavam também no coração esse sentimento 

que caracteriza os algarvios e em especial o povo de Olhão, a 

exuberante alegria e hospitalidade que os fez serem bem recebidos e 

fazerem amigos por todos os sítios onde passaram. E como dizem os 

 olhanenses “ eles forem e vierem” mais fortes e mais ricos. Mais fortes 

porque venceram venceram pela força física centenas de quilómetros 

por montes vales e serras. Mais ricos porque percorreram um caminho 

mítico, conhecendo novos sítios, terras, e sobretudo conheceram 

outras pessoas extraordinárias que como eles iam para Santiago de 

Compostela.

O espaço que dedicámos, nesta edição, á divulgação desta aventura, 

foi o nosso modo de homenagear estes quatro amigos que, sem 

quaisquer apoios de entidades públicas ou privadas, tiveram a 

coragem de se meterem ao caminho para realizarem um sonho. 

Esperamos que no futuro, em novas iniciativas e projectos que eles 

sonhem realizar, possam contar com mais apoio de entidades públicas 

e privadas. 

mítico, conhecendo novos sítios, terras, e sobretudo conheceram 

outras pessoas extraordinárias que como eles iam para Santiago de 

Compostela.
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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

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

Cantinho do Carlos
RestauranteCHURRASQUINHO do CARLOSCHURRASQUINHO do CARLOS

Avenida 5 de outubro • OLHÃOarlos
hurrasquinho do

289 722 739 • 912 510 066
Brancanes, Quelfes, Olhão   Self-service

Sala 1 Sala 2

Vale desconto especial nas armações e nas lentes
Rua Soledade, 9 • Tel.: 289 705 425 • OLHÃO

Olhão nos Caminhos de Santiago
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Levando o nome de Olhão
pelos Caminhos de Santiago

Olhão nos Caminhos de Santiago

Saint Jean Pied de Port a Santiago Compostela Port, localidade francesa situada a 165m de altitude, que 
se converteu no principal ponto de partida da peregrinação 
pelo Caminho Francês. 

Esta etapa revelou-se uma verdadeira surpresa já que não 
estávamos à espera de fazer tão poucos quilómetros em 
tanto tempo. Mas estávamos nos Pirenéus e outra coisa 
não era de esperar. 

O ponto mais alto estava a cerca de 1450m e a uma 
distância de 23km. Fomos confrontados com paisagens 
deslumbrantes, animais nunca vistos (as estranhas 
ovelhas da raça Manech) e o privilégio de atravessar a 
fronteira França/Espanha no meio do nada, só com uma 
simples placa em madeira a indicar-nos que era ali que os 
dois países se dividiam.  

Foi reconfortante chegar perto da Virgem de Biakorri a 
1105m de altitude, local de paragem obrigatória para todos 
os peregrinos que por ali passam e que ali deixam algo 
para assinalar a presença naquele local. Também nós o 
fizemos, com a inscrição numa pedra dos nossos nomes e 
do país de origem.      

Dizia-nos um amigo que há datas que ficam marcadas 
para sempre por grandes acontecimentos: 
07.07.2007  Eleição das sete maravilhas de Portugal e 
do mundo; 08.08.2008  Abertura dos Jogos Olímpicos 
de Verão em Pequim; 09.09.2009 Ficará para sempre 
marcado nas nossas memórias. Os quatro Olhanenses 
que, montados nas suas bicicletasTT e algum material 
de sobrevivência, foram á aventura de percorrer o 
Caminho Francês de Santiago de Compostela.

Foi com grande dose de coragem e uma grande vontade 
de vencer que partiram à descoberta, percorrendo 
aquele que é considerado por excelência  la madre de 
todos los Caminos a Santiago.

A nossa primeira etapa iniciou-se em Saint Jean Pied de 



Mas as etapas seguintes foram-nos animando, já que se Desde a emoção de subir ao Alto del Perdon onde o vento 
conseguiu fazer mais quilómetros do que aqueles que se fazia sentir com uma força terrível, a descida 
tinha-mos previsto inicialmente, o que nos permitia vertiginosa até Zubiri, a passagem pela famosa Cruz de 
recuperar algum tempo. Ferro, a vista deslumbrante no cimo Del Cebreiro, tudo 

isto nos enriquece o espírito e fortaleceu o corpo.

Começámos a fazer diariamente etapas que rondavam Mas estas histórias também se fazem com gentes. Gente 
os 80/90km, salvo na entrada da Galiza, cordilheira que como o nosso amigo SININ (só para os amigos como ele 
se assemelhava aos Pirenéus na altitude, e aí a média tinha orgulho em referir) de nome Eusignio Prieto Rafael, 
horária baixou significativamente. com um característico bar em Mansilla de las Mulas, onde 

bebemos umas “canhas” com um belíssimo queijo que 
Ao sétimo dia, em Rabanal Del Camino, já estávamos a nos ofereceu. Como o RAFA (Rafael), simpático vinicultor 
fazer contas aos quilómetros que nos faltavam para que nos abrigou na sua casa depois de muitos 
chegar ao destino e cedo nos apercebemos que era quilómetros a pedalar sem encontrar um Albergue para 
possível antecipar a data da chegada.

Mas esta aventura enriqueceu-nos de histórias que 
iremos recordar para o resto das nossas vidas. Cada um 
dos cerca de 860km percorridos ao longo dos 10 dias, 
têm uma história para contar, histórias essas bem 
presentes nas mais de 1800 fotografias que guardamos 
cuidadosamente para poder mostrar. Enfim, foram tantas outras histórias e momentos que 

dormir e nos ofereceu um belíssimo churrasco e um 
delicioso vinho caseiro. Como aquele português que 
encontrámos em ACEBO, homem na casa dos 60 anos, 
emigrante em França, reformado, que estava a fazer o 
Caminho a pé há dois meses juntamente com a sua 
companheira de nacionalidade brasileira  ficou de nos vir 
visitar um dia a Olhão.

Olhão10 Olhão nos Caminhos de Santiago



dormir e nos ofereceu um belíssimo churrasco e um 
delicioso vinho caseiro. Como aquele português que 
encontrámos em ACEBO, homem na casa dos 60 anos, 
emigrante em França, reformado, que estava a fazer o 
Caminho a pé há dois meses juntamente com a sua 
companheira de nacionalidade brasileira  ficou de nos vir 
visitar um dia a Olhão.

Enfim, foram tantas outras histórias e momentos que 
seria impossível descrever nestas poucas linhas, mas 
que nos enriqueceram e nos engrandecem por ter 
conseguido concretizar este sonho e ter trazido para 
Olhão a merecida Credencial del Peregrino, inscrevendo 
a data de 09.09.09 para sempre nas nossas memórias.

Provámos a nós mesmos que “Os limites são-nos 
impostos por nós próprios”! 

11Olhão nos Caminhos de Santiago



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

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

12 Fotografia

oConcursFotos: Arquivo

 

Estúdios Corte Real Av da Republica 

Olhão 289713804

Faz o teu Book

 Marca já a tua sessão
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Eventos, Município de Faro
Até 3 Formação: Mecânica Aplicada ao Golfe. Campus de 
Gambelas da Universidade do Algarve 19:00 
Até 5 Exposição de arte sacra “Stella Maris - Maria Estrela 
do Mar”. Palácio Episcopal. 10h00  18h00
Até 15 Exposição "A Fábrica - Vestígios do Passado" - 
Fotografias de Suzanne Guerreiro. Pátio das Letras.
1 Prémio Jovens Músicos 2009 - Concerto dos Laureados. 
Teatro das Figuras. 21h30.
3 Visita e almoço ao Centro Porsche de Faro da III 
Concentração Internacional Porsche Fans Portugal. 11.00h 
3 Exposição “Shelter” de Lisbeth Moe Nilsen. Artadentro
7 Obsessão [o neo-realismo nunca existiu].  Teatro das 
Figuras 21h30
7 Visitas Encenadas atrás do pano. Teatro das Figuras. 
11h15 / 14h30 / 18h30
8 a 10 “Snakes and Ladders” “The Real Inspector Hound”. 
Teatro Lethes. 19h30 
14 Brincadeiras Líricas. Teatro das Figuras. 11h00 e 15h00 
16 a 25 Feira de Santa Iria. Feira de Gastronomia e das 
Actividades Económicas de Faro. Largo de São Francisco. 
21 Palestra: "Aplicações da análise proteomica 2D na 
identificação de possíveis biomarcadores...". Auditório do 
Hospital de Faro. 09:00
23 Monólogos da Vagina. Teatro das Figuras. 21h30
24 e 25 Curso de Identificação de Aves do Algarve. Parque 
Natural da Ria Formosa e Reserva Natural do Sapal de 
Castro Marim e VRSA
Até 1 Nov. 10ª Festa Cinema Francês.  Teatro das Figuras.

Veja em 
o Horóscopo de Outubro

www.amelhoropcao.com

Para pôr o seu negócio no mapa do Algarve

contacte-nos e apareça já na próxima edição

inalves@ mail.telepac.pt • 968639468

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

Dicas Para Economizar Energia
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Eventos, Município de Loulé
Até 5 Exp. “A dança dos ursos” ou “Uma viagem de dez 
mil milhas começa com o primeiro passo”. Cast.  de Loulé

Até 10 Exposição pintura do artista 
Takae Nitahara. Galeria de Arte 
Convento Espírito Santo
Até 25 XI Encontro de Música 
Antiga de Loulé:
- 3 Ensemble de Flautas de Loulé 
dirigido por Francisco Rosado, 
integrado no programa "Danças, 
Fantasias, sonatas a três e uma fuga", o. Igreja Matriz de 
Salir. 21h30
- 4 Ensemble Norte do Sul - Composições e homenagem a 
Handel Edifício Duarte Pacheco. Loulé. 21h30
- 9 Actuações de Sofia Diniz & Flávia Castro. Centro 
Cultural de S. Lourenço de Almancil  21h30
- 10 Actuações de Pamela Thorby, Elizabeth Kenny e 
Susanne Heinrich. Igreja Matriz de Alte.
- 15 a 18 Portugal Masters. Oceânico Victoria Golf Club.

- 16 Le Concert Brisé, dirigido
Por William Dongois. Igreja
Matriz de Querença
- 17 Il Dolcimelo, espectáculo 
dirigido por Isabel Monteiro. 
Igreja Matriz de Boliqueime.
- 25 Concerto Campestre & 
Quarteto Arabesco dirigido por Pedro Castro / programa 
"L'Angelica serenata per musica".  Igreja Matriz de Loulé.
5 Workshop de terapias orientais no Algarve Renaissance 
em conjunto com a Associação Europeia de Terapias 
Orientais. SPA do Vila Sol
10 7º Ciclo Concertos “Música de Pais para Filhos”, Paulo 
Girão (Flauta Transv.). Gin. "Os Espanhóis" 10h30 / 11h30
18 e 19 Ginástica - Loulé Cup. Pavilhão Munic.  de Loulé
Até 23 “Mercadinho de Loulé”, todos os Sábados. Cerca 
do Convento. 11h00  17h00
Até 2 Dez. Clube de Leitura, em Língua Alemã. Biblioteca 
Municipal de Loulé. 19h30
Até 23 Dez. Exposição "Os mais belos livros alemães de 
2007" Biblioteca Municipal de Loulé. 
Até 23 Dez. Curso de Reflexologia do pé. Centro de 
Energias Alternativas. 4ª Feiras  20h30-23h30 
Até 31 Jul./2010 Ciclo de Palestras e Workshops “Vida  
Equilibrada  Vida Saudável”. Biblioteca Municipal.
QUARTEIRA
Até 4 Exp. pintura «Portugal Visto por Janelas» do pintor 
Capitão Mor. Galeria de arte Praça do Mar. 9h30 às 18h00
1 Concerto de alaúde barroco com Miguel Serdoura. a 
Igreja de Nª Srª da Conceição. Quarteira
- Exposição «Efeito de Werther», da autoria de Jared 
Fantasia. Galeria da Praça do Mar. 9h30 às 18h00
ALMANCIL
Francelina Mártires. Galeria de Arte da ASCA.
Até 4 Exp. pintura «Portugal Visto por Janelas» pintor 
Capitão Mor. Galeria de arte Praça do Mar. 9h30 às 18h00.
3 Out. a 3 Dez. Exposição de Georg Scheele & Glyn 
Uzzell. Centro Cultural de São Lourenço.
4 a 17 Concerto  Masterclasses Paul Crossley. Centro 
Cultural de São Lourenço. 19h30
VALE DO LOBO
Até 10 Nov. Pintura de Alfredo Martins. Galeria de Arte 
deVale do Lobo
VILAMOURA
15 a 18 III Ed. Portugal Masters. Victoria Golf Club 
Feira de Velharias: Almancil 2.º e 5.º Domingo do mês. 
Junto à Escola C+S Loulé Todos os Sábados do mês. 
Terreno localizado no final da R. da Nossa Senhora da 
Piedade, zona frontal ao Convento de St. António
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 do mês Cortelha 2.º 
Sábado do mês Loulé Sábados do mês 

Telefones úteis de Loulé

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

Visite-nos!Visite-nos!

Mobiliário de Jardim
Descontos Especiais para Profissionais e Concessionários de Praias

Desconto até 25%Desconto até 25%

Takae Nitahara

William Dongois

Informação com o apoio dos Supermercados Jafers



15Dicas do             sobre Vinhos
                Tips on wines

Loulé

Neste número voltamos a falar dos vinhos do Algarve, para 
que os nossos leitores  comecem a dar mais atenção aos vinhos que se 
produzem na região, muitos dos quais são já de excelente qualidade. 
Alguns desses vinhos são comercializados nos Supermercados Jafers 
no concelho de Loulé por isso quando for a uma das lojas repare nos 
vinhos que se produzem no Algarve e comece desde já a conhece-los,  
prová-los e a fazer a sua própria selecção para se deliciar com os 
néctares que aqui se produzem,  para seu próprio prazer, mas também 
para beber com os amigos, dando-lhes a conhecer os novos vinhos do 
Algarve, produzidos nas mesmas terras que na antiguidade produziu 
vinhos que deram fama à região.

Hoje a produção de vinhos de qualidade é cada vez mais 
exigente no que se refere a meios humanos profissionais, novas 
tecnologias, equipamentos e métodos de comercialização que o 
marketing recomenda. Estas são as razões que justificam que os 
excelentes vinhos tenham um custo acima da média e os bons vinhos 
do Algarve também estão sujeitos a essas regras. Mas não fique triste 
por isso, lembre-se que os produtores de vinho recomendam que seja 
bebido sempre com moderação, e um vinho excelente mais do que com 
moderação deve ser bebido com veneração, devagar, devagarinho 
para se tirar o máximo prazer de cada gota da excelência desse vinho. 
A região do Algarve já conta com as denominação DOC , sinónimo de 
origem controlada  em  Lagoa, Lagos, Portimão  e Tavira.  Isto porque 
na última década surgiram na região vários produtores que têm vindo a 
colocar no mercado novas marcas e vinhos com novos conceitos de  
vitivinicultura que já conquistaram prémios e prestígio mercê da 
qualidade e excelência dos seus vinhos. Dos vinhos do Algarve há 
vinhos em número apreciável que apresentam já uma qualidade acima 
da média, e outros há que se podem considerar tão bons como os 
melhores vinhos de outras regiões de Portugal

In this issue we return to talking about wines from Algarve, so 
that our readers get to pay more attention to wines that are produced in 
the region, many of which are already of excellent quality. Some of these 
wines are sold in supermarkets Jafers the municipality of Loulé, in your 
next visit to one of Jafers shops take a look in wines that are produced in 
the Algarve and please get to know each one, taste them and make your 
own selection to be delighted  with a nectar that is produced here, for 
your own pleasure, but also to drink with friends, giving them the chance 
to know about the new wines of the Algarve, produced on the same land 
that has produced wines in antiquity that made famous this region. 

Today the production of quality wines is becoming more 
demanding with regard to human resources, professionals, new 
technologies, equipment and marketing methods that marketing 
recommends. These are some of the reasons for the excellent wines 
that have a cost above average, and the good wines produced in the 
Algarve are also subject to these rules. But do not be sad about it, 
remember that wine producers recommend that wine should be drunk 
with moderation, and a fine wine more than in moderation should be 
drunk with reverence, slowly, slowly to get the most possible pleasure 
from every drop of the excellence of the wine. 

The wines from Algarve region already has the denomination 
of DOC, synonym of controled origin for Lagoa, Lagos, Portimão and 
Tavira. This is because in the last decade have emerged in the  region 
various producers that have come to market with new brands and wines 
produced with new concepts of wine that have won prizes and prestige 
thanks to the quality and excellence of its wines. Algarve wines are 
wines in appreciable number who already have a 
quality above average, and there are others that can 
be considered as good as the best wines from other
regions of Portugal.
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Ultimamente o seu humor tem estado péssimo. Todos comentam o 
facto de não aceitar uma brincadeira, andar sempre sisuda, e com má 
cara. A verdade é que você mesma nem sabe porque anda assim, 
uma vez que não tem motivos aparentes para que tal aconteça. Se 
analisar com precisão, talvez note algumas mudanças nas sua 
alimentação, e poderá estar aqui a chave para compreender o 
problema.

Os alimentos devem ser digeridos em doses devidamente doseadas, 
sem cair em abusos, ou em tentações que mais tarde vão demonstrar 
uma faceta menos positiva. Não é por acaso que os nutricionistas não 
se cansam de elaborar dietas para garantir o seu bem estar, mas os 
alimentos que compõem estas dietas são igualmente importantes 
para oferecer uma melhoria significativa ao seu humor diário.

Alface, mel, espinafres, ovos, e laranjas, são apenas alguns dos 
alimentos com uma participação activa no seu humor. Quer 
eliminar de uma vez esse estado de mau humor? Então fique a saber 
quais os melhores alimentos para englobar na sua alimentação. A 

alface, por exemplo, é um excelente meio para atenuar estados 
mais irritantes. Possui uma substância que actua como um calmante, 
sendo muito rica em folato, um dos elementos fundamentais ao 
organismo que na sua ausência causa depressão e cansaço.

O mel é também muito útil para amenizar o mau humor, já que 
estimula a produção de serotonina. Pequenas quantidades de mel vão 
dar-lhe uma enorme sensação de bem estar! Os alimentos que o mar 
oferece, como os mariscos, são igualmente benéficos. Actuam contra 
o cansaço e ansiedade, oferecendo também proteínas importantes 
que garantem o bom funcionamento do coração. 

A laranja, extremamente rica em vitamina C, contém também muitas 
vitaminas, e é bastante importante para garantir que o sistema 
nervoso funcione correctamente. A laranja possui também muito 
cálcio, o que por si só é benéfico para o relaxamento muscular, 
prevenindo a fadiga, o stress, e cansaço. Outra fruta importante é a 
uva que, contendo as mesmas características da laranja, previne o 
envelhecimento antecipado, assim como o colesterol.

A banana não é apenas mais uma fruta, comum a tantas outras. A 
verdade é que esta fruta actua de forma eficiente no combate à 
ansiedade, como também ajuda a promover um sono calmo e 
relaxante. Energética, a banana contém muitos nutrientes importantes 
para garantir um humor saudável. Tal como a banana, também os 
ovos são ricos em nutrientes deste teor. Por isso, e além de permitirem 
conservar a memória, os ovos possuem um papel extremamente 
importante para o seu humor.

Após esta lista, você já não tem motivos para andar de mau humor! 
Prepare-se para combater os pensamentos negativos da vida, e agarre 
de uma vez a boa disposição!

Nem tudo o que comemos é 
sinónimo de saúde. Bem, 
mas isto já não é novidade 
para si. O que talvez seja é o 
facto de existirem alimentos 
com uma part ic ipação 
importante no seu mau 
humor! 

Alimentos para favorecer 
a Boa Disposição

Alimentos para favorecer 
a Boa Disposição

Outubro 2009

pode ser apreciada “in loco” na recentemente renovada sala de 
provas da Quinta.

O vinho e as frutas não são as únicas características proeminentes 
desta fazenda. 12 hectares são áreas cercadas reservadas a 
animais. Nas áreas menores há porcos pretos, javali selvagem, 
ovelhas, um cavalo, póneis, patos, gansos e outras espécies.
Na área maior com 10 hectares há animais selvagens, coelhos, 
lebres, pássaros e por último, mas não menos importante, o um 
apreciável grupo de cervos. 

Para visitar estes espaços da Quinta dos Vales há horários já 
estabelecidos para visitas guiadas, mas é sempre possível fazer 
visitas guiadas com marcação prévia 
 

Situados em Estombar, Lagoa, no centro do Algarve numa histórica A arte é outra das importantes vertentes para a família proprietária 
quinta produtora de vinho e fruta está a Quinta dos Vales,  a menos desta fazenda, e numa visita que faça à Quinta dos Vales você 
de dez minutos da movimentada cidade de Portimão, da histórica descobrirá, em lugares estratégicos, esculturas fascinantes, 
cidade de Silves ou da vila piscatória de Carvoeiro e apenas a algumas com dimensões  de cerca de 4m. Esperamos que numa 
minutos da praia mais próxima. Esta é uma das mais bem  próxima visita que faça à Quinta do Vales,  você tenha a 
posicionadas propriedades da região e oferecem excepcionais curiosidade de procurar e encontrar estas peças de arte e apreciar 
condições para umas férias inesquecíveis em que se combina o a sua beleza. Na Quinta dos Vales produz-se com arte vinhos de 
luxo e tranquilidade com os seus bonitos espaços envolventes. excelente qualidade, já premiados com medalha de ouro, mas 
 também se faz arte com as esculturas expostas um pouco por toda 
As casas e apartamentos estão situados nesta propriedade familiar a Quinta.
de quase 50 hectares. Aqui se cultiva e produz os vinhos da Quinta 
dos Vales. Uma variedade de vinhos de elevada qualidade, 
produzidos sob a supervisão de enólogos altamente profissionais, 

Conheça a QUINTA VALES 
 

DOS

excelente qualidade, já 
premiados com medalha de 
ouro, mas também se faz 
arte com as esculturas 
expostas um pouco por toda 
a Quinta.
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Eventos, Município de Lagoa
Até 2 Exposição de Pintura "O Sonho e a Cor", de Artur Mendes 
Coelho. Galeria da Escola de Artes
Até 21 Exposição colectiva de pintura e escultura "Sete Sopros 
de Arte e mais um... ou talvez não". Sala de exposições Manuel 
Gamboa. 
Até 31 Exposição de Pintura "Lagoa em 12 Minutos", de Carlos 
Reis. Biblioteca Municipal
Até 31 Exposição «Sons em Marcha». Auditório Municipal
5 Alexandra recorda Amália. Aud. Municipal . 21h30
16, 17 e 18 Peça Teatro “A Portada”. Auditório Municipal de 
Lagoa. Dia 16 e 17  20h00 / Dia 18  17h00
24 Ciclo de Concertos em Lagoa "Música de Pais para Filhos". 
Ricardo Carvalho  (Trompete). Auditório Municipal de Lagoa

Muito antes das relatadas conquistas 
de D. Paio Peres Correia (1242 – 
1246) as terras de Lagoa foram 
sendo conquistadas aos árabes e 
consequentemente integradas no 
reino de Portugal, ficando anexadas 
ao termo de Silves. 
A 16 de Janeiro de 1773 por alvará de 
D. José foi criado o Concelho de 
Lagoa, tendo sido elevada à 
condição de vila a sua principal 
povoação – Lagoa. 
Segundo fontes históricas o primitivo 
aglomerado de Lagoa terá nascido 
em redor de uma lagoa, cujos 
pântanos foram sendo secos com a 
finalidade de se criarem terras férteis 
e habitações onde os povos do 
império muçulmano acabaram por se 
instalar. 

Breve História
 de Lagoa

Telefones úteis de Lagoa
BOMBEIROS Tel: 282 352 888
POSTO DE SOCORRO A 
NÁUFRAGOS  Ferragudo
Tel: 282 461 406
CENTRO DE SÁUDE DE LAGOA
 Tel: 282 340 370
CENTRO DE SÁUDE DE 
CARVOEIRO - Tel: 282 357 320
CENTRO DE SAÚDE DE ESTOMBAR 
Tel: 282 432 665
CENTRO DE SÁUDE DE 
FERRAGUDO - Tel: 282 461 361 
CENTRO DE SAÚDE DO PARCHAL 
Tel.: 282 418 081
CENTRO DE SAÚDE DE PORCHES 
Tel.: 282 381 005
GUARDA  NACIONAL 
REPUBLICANA Tel: 282 352 310
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DiaDia Preia-Mar/Altura (metros)Preia-Mar/Altura (metros) Baixa-Mar/Altura (metros)Baixa-Mar/Altura (metros)

Q. Crescente

Lua Cheia

Q. Minguante

Lua Nova

Lua

Tabela das MarésTabela das Marés OUTUBROOUTUBRO
20092009Porto de Faro/Olhão

- 
- 
- 
- 
- 

 - 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

06:59  
07:35  
07:59  
08:35  
08:59  
09:35  
10:11  
10:47  
11:35  
12:47  
13:59  
15:35  
16:59  
17:59  
18:47  
19:35  
20:11  
20:47  
21:23  
21:59  
22:35  
23:11  
23:47  

00:35  
01:47  
03:11  
04:35  
05:35  
06:11  
06:47  

1.18  
1.03  
0.90  
0.81  
0.76  
0.76  
0.81   
0.91   
1.05   
1.20  
1.31  
1.29  
1.15  
0.97  
0.81  
0.69   
0.64  
0.66  
0.74  
0.86  
1.02  
1.20  
1.37  

1.53  
1.63  
1.64  
1.55  
1.40  
1.24  
1.07  

19:23  
19:59  
20:23  
20:47  
21:23  
21:47  
22:23  
23:11  
23:59  

00:59  
02:23  
03:59  
05:23  
06:23  
07:11  
07:47  
08:35  
09:11  
09:47  
10:23  
10:59  
11:47  
12:35  
13:35  
14:59  
16:23  
17:23  
17:59  
18:35  
19:11  

1.02  
0.92             
0.85             
0.80             
0.80             
0.84  
0.92  
1.05  
1.20  

1.36  
1.44  
1.39  
1.22  
1.03  
0.86  
0.74  
0.68  
0.69  
0.75  
0.87 
1.01  
1.18  
1.33  
1.46  
1.51  
1.46  
1.35  
1.23  
1.10  
0.99  

01   
02   
03   
04   
05   
06   
07   
08   
09   
10   
11   
12   
13  
14  
15  
16   
17  
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28  
29  
30                      
31   

00:35  
01:11  
01:47  
02:11  
02:47  
03:23  
03:59  
04:35  
05:23  
06:11  
07:23  
08:47  
10:11  
11:23  
12:11  
12:59  
13:47  
14:23  
14:59  
15:35  
16:11  
16:59  
17:35  
18:23  
19:35  
20:59  
22:11  
23:11  
23:59  

00:35  

2.78  
2.94  
3.09  
3.21  
3.30  
3.33  
3.31  
3.23  
3.10  
2.94  
2.80  
2.75  
2.85  
3.02  
3.20  
3.34   
3.41   
3.41  
3.35  
3.23  
3.07  
2.89  
2.69  
2.51  
2.38  
2.35  
2.43  
2.58  
2.75  

2.93  

12:47  
13:23  
13:59  
14:35  
14:59  
15:35  
16:23  
16:59  
17:47  
18:47  
20:11  
21:47  
22:59  
23:59  

00:47  
01:23  
02:11  
02:47  
03:23  
03:59  
04:35  
05:11  
05:59  
06:47  
07:59  
09:23  
10:35  
11:23  
12:11  
12:47  

3.03  
3.18  
3.28  
3.34  
3.34            
3.29  
3.19  
3.03  
2.85  
2.67           
2.56  
2.60  
2.76  
2.96  

3.14  
3.28  
3.37 
3.39  
3.35  
3.26  
3.13  
2.97  
2.80  
2.65  
2.55  
2.57  
2.67  
2.81  
2.96  
3.10   

T
Q

Q
S
S
D
S
T
Q
Q
S
S
D
S
T
Q
Q
S
S
D
S
T
Q
Q
S
S
D
S

Q
S
S

- 
- 
- 
- 
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- 
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- 
- 
- 
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- 
- 
- 
- 
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- 
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Tel.: 282 440 100  
Silves
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Try to find 7 diferences
Solutions in the next month

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

• O soluço geralmente é causado por uma irritação no nervo frénico, 
responsável por activar o diafragma devido a um aumento do volume do 
estômago. O susto pode curar o “soluçante”, pois libera adrenalina e 
activa o nervo frénico, outra saída é a água gelada, que provoca o 
mesmo efeito.

• Arrepio é uma função corporal humana em resposta ao frio. Quando a 
temperatura interna do corpo diminui, o reflexo de arrepio é disparado. O 
grupo de músculos em volta dos órgãos vitais começam a tremer em 
pequenos movimentos na tentativa de criar calor gastando energia. 

• Para se protegerem, as borboletas desenvolveram técnicas distintas. 
Umas têm cores semelhantes ao ambiente em que vivem. As de espécie 
venenosa, desenvolveram coloração gritante para que os predadores, 
depois de saborear uma, lembre-se da amarga experiência e não o 
façam novamente. Há ainda um 3º grupo que se “vestem” como as 
venenosas. Assim os inimigos as confundem e não as comem.

• O guarda-chuva surgiu no Antigo Egipto e era utilizado tanto pela 
família real quanto pelos nobres como símbolo da posição que 
ocupavam na hierarquia teocrática. 

• A doença conhecida mais antiga do mundo é a lepra, cujos primeiros 
registos datam de 1350 a.C. Apesar da idade, um tratamento rápido e 
eficaz contra ela só foi descoberto no início dos anos 80, com o 
desenvolvimento da poliquimioterapia.  A moléstia é causada por uma 
bactéria que ataca principalmente os nervos e pele, podendo causar 
deformações em estágios mais avançados. 

BÁSICAS

DIAS DA SEMANA

Sim
Não
Obrigado 
Muito obrigado

De nada
Por favor
Desculpa

Oi 
Adeus
Bom dia
Boa tarde
Boa noite 

Segunda feira:

Terça feira:

Quarta feira:

Quinta feira: 

 shì 
 bú shì 

xìe xìe 

fei- cháng gàn xìe
henv gàn xìe 

 bu yong xie 
 qíng 
 qivng 

ràng, dui bu qi 
Ni hao 

 zài jiàn 
  zaov an. 

: wuv an. 

wanv shàng haov. 

xing- qi- yi-. 
 

xing- qi- èr 
 

xing- qi- san-. 

xing- qi- sì 

Sexta feira: 

Sábado: 

Domingo: 

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Octubro
Novembro
Dezembro 

xing- qi- wuv. 

xing- qi- liù 

xing- qi- rì / xing- 
qi- tiàn 

 Lin 
 T'ai 

 Ta Chuang 
 Kuai 
 Ch'ien 

 Kou 
 Tun  

 P'i 
 Kuan 

 Po 
 K'un
Fu  

MESES / ANO

Moo Yi 
Tszen Zhou

"o que está feito
 está feito" 
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Para
mco unicar  

com os seus lc ientes

Marketing • Publicidade • Serviços ALGARVE

Para Novembro e Dezembro, 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, veja o custo/benefício, e aproveite a oportunidade.

Por menos de 0,65 cêntimos por unidade a sua firma pode ter 2000 cadernos 
de 4 páginas A4 (folheto/boletim informativo, publicitário ou promocional)  
formato A3 dobrado, impressos em papel couché 115 gr 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 0,65 € por unidade inclui a criação do folheto, de acordo 
com as vossa indicações, produção do design, texto, imagem e arte final. A 
impressão, acabamento, e distribuição (parcial ou total) c/a revista também 
está incluída. 

A proposta apresentada é para a produção e distribuição de um ou dois 
folhetos anuais. Para boletins trimestrais o custo é de 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 jpeg para o reenviarem por mail, como newsletter, se 
assim o desejarem.

(A sua firma também estará assinalada no Mapa do Algarve que se publica 
com a revista e o seu folheto estará no site www.amelhoropcao.com durante 
um mês). 

Faça contas; 2000 boletins com 4 páginas A4, c/design / produção 
texto e imagem / impressão acabamento / distribuição em mão 
com “A Melhor Opção” só lhe custa 0,65 / 0,60 ou 0,50 € + IVA  por 
unidade.

O encarte é exclusivo para uma empresa por área de actividade. 

1 2 3 4 

Capa

Pag. Pag.

Contracapa

Pag. Pag.

www.inalves.com  /  www.amelhoropcao.com 

Rua António Henrique Cabrita, lote 2 r/c dt. 8700-247 Olhão

289 72 10 50  968 639 468  inalves@mail.telepac.pt• •

100 € 

200 € 

350 € 

700 € 

800 € 

850 € 

1000 € 

63,4 x 96,5 mm

63,4 x 197 mm

129 x 197 mm

260,5 x 197 mm

260,5 x 197 mm

260,5 x 197 mm

260,5 x 197 mm

Pág/par

125 € + iva

250 € + iva 

390 € + iva 

750 € + iva 

850 € + iva 

875 € + iva 

Pág/ímparMedidas

1/8 página

Rodapé

½ página

1 página
Verso Capa

Verso Contra Capa

Contra Capa

Tabela de Preços
Alt      x     Larg.

200 € 129 x 96,0 mm 250 € + iva 1/4 página

*   55 €  * 60 € + iva* 30,0 x 96,5 mm* 1/16 página 

* Publicidade simples, sem bonificações de mapas, rádio e brindes publicitários

Condições de pagamento:50% c/reserva espaço, resto c/aprovação layout do anúncio

Contacte-nos para aparecer
já na próxima edição!

Tabela de Preços standard

Veja o encarte  de Agosto/09 da campanha 
“Grandes Descontos de Verão” da 




