


 
Rúbrica ouContacto Cliente

 
Entregue estec art o em troca do desconto. 

ã
v o

p

Não acumulá e c/ utros descontos ou romoções 

lv
r  

g
sc

Gi et hi  ca d ine xchan ef or the di unt.  

 s

 
o

t
l w

n  
i

No acummua ted ith other disc. a dp romot ons

 Restaurant  Guerr iro’s 

e
eR f ec i s 

 

e l t on
 

R staurante av lei o 

e
C a resta an e Franginho 

R
ur t  

Rest uran  Task  da Rita

a
te

a   Estúdios Corte R al
 

e
Óptica Nascente 

 

 
Stand Camia t

 
u o Mobi ar M eis 

l óvAzule os de  Va
 

j
l do 

Da roven
Gráf ca ome ci l 

i C
r aSolar da  Oliv iras 

s
e   

T viraa

S o antar / O ly di

ó a j
n nnerTav rai

Ol ohã

ó ao j t  / Onl  di ner

S
an ar

y n

Ol ohã

Só ao jantar / nly dinner
 O

lhãoO

 Só a antar / On y nne

o j
l di r

hãoOl
Olhão

O hãol
Faro

Lo éul
lbufei a

A
r

10 %

10 %

10 %

10 %

5 %
1  %0

Des . Especial
c

c
Des . Espe ial

c
. E cia

Desc spe l
c

Des . Espe ial
c

.
c

Desc  Espe ial

. E cia
Desc spe l

10 %

Zona Industrial de Loulé - Apartado 247  -  8100-911 Loulé - Algarve - Portugal  -  Tel. +351 289 420 200 - Fax +351 289 420 201
geral@graficacomercial.com  -  www.graficacomercial.com

Sr. Empresário. Se desejar receber “A Melhor Opção” por correio 
todos os meses durante um ano, agradecemos que nos contacte. 
Comparticipe nos custos de envio por correio, por apenas 25 €. 
Com o envio da 1ª revista receberá de oferta 3 T-shirts brancas 
com a impressão do nome da sua firma à frente, e na manga o 
logotipo da revista. Oferta limitada.

Outra coisa importante

Na página 19 tem um cartão de visita 
que lhe dá descontos oferecidos pelos
nossos patrocinadores. 
Aproveite estas ofertas para 
poupar dinheiro e combater a crise!.

Receba “A Melhor Opção” 
na sua firma todos os meses!
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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

Maio

considerados beatos, quanto mais santos. Hoje 

interrogo-me como o Portugal de Afonso Henriques, e 

outros homens extraordinários, fizeram de um pequeno 

povo uma nação ímpar na história da humanidade que, 

desde o minúsculo Condado Portucalense, cresceu e 

deu novos mundos ao mundo e, apesar da sua pequena 

dimensão, foi o primeiro a construir um império e o 

último dos países a abandonar esse império. Foi 

extraordinária a história de Portugal no passado, e por 

isso foi cantada em poesia por Camões, Pessoa e outros 

poetas. Hoje não sabemos como vai ser o presente de 

amanhã, e ainda menos sabemos como vai ser o futuro 

deste Portugal que no século XX começou a encolher 

na extensão do seu território e que no início do século 

XXI, parece não ter portugueses capazes de tirar este 

povo da apagada e vil tristeza em que vivemos, e 

comandá-lo de novo à vitória nos desafios da Depois do 25 de Abril começámos o mês de Maio 
modernidade do nosso século.comemorando o dia do trabalhador. Assim com o fim-

de-semana já se foram os primeiros três dias do mês. E 
Por fim, e para terminar este editorial, espero que os haja saúde para voltar ao trabalho na segunda-feira que 
políticos, do partido que governa este país, e os já é dia 4 e trabalhar para ganhar o pão-nosso desse dia 
políticos da oposição que já entraram em campanha na esperança de que tudo corra do mesmo modo nos 
eleitoral, para pedirem os votos para serem eleitos para dias seguintes. Chama-se a isto voltar à habitual rotina 
o Parlamento Europeu, tenham consciência de quem do dia a dia com fé em Deus para que nos dê bastante 
são, do povo a que pertencem, e respeitem os trabalho, porque o trabalho também dá saúde mental e 
portugueses, mesmo aqueles mais humildes e física, e alimentar a esperança para que numa sexta 
ignorantes, e para isso façam uma campanha séria, que feira qualquer nos calhe o euromilhões para mudar de 
se respeitem para que os portugueses a quem pedem o vida e quiçá de terra. 
voto os respeitem também. 

Neste editorial não podemos deixar de realçar a 

canonização de D. Nuno Alvares Pereira, mesmo 

alguns séculos depois da sua morte. Como portugueses, 

e o Algarve já fazia parte de Portugal nessa época, não 

podemos deixar de nos orgulhar de ter na nossa história 

um homem tão extraordinário, não só pelos seus feitos 

nos campos de batalha pela independência de Portugal,  

que não perdeu nenhuma, mas também pela sua fé em 

Deus que o levou a se despojar de todos os seus bens 

para viver numa cela do mosteiro, que havia mandado 

construir anos antes, ajudando os pobres e os 

necessitados. Grande exemplo de vida a de D. Nuno 

Alvares Pereira como chefe militar, e extraordinário 

exemplo de humildade ao dedicar os últimos anos da 

sua vida a servir os pobres de Lisboa. Já não há homens 

assim em Portugal. Depois de D. Nuno nunca mais 

houve Generais que não perdessem batalhas. Hoje já 

não há homens em Portugal como Frei Nuno de Santa 

Maria que pela sua fé em Deus, e pela humildade de 

vida dedicada a servir os outros, possam vir a ser 
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L e v a m o s  a  p u b l i c i d a d e  d o s  n o s s o s  
patrocinadores a todo o lado

muito mais do que qualquer empresário pode esperar quando 
contrata publicidade num meio de comunicação. Com a revista 
“A Melhor Opção”, quando o empresário contrata, no mínimo, o 
simples espaço de 1/8 de página por três meses, é oferecido ao Há quem se surpreenda por ver a nossa revista participar em 
anunciante espaço para se  assinalar o nome, o contacto e o Feiras que se realizam no Algarve, como foi o caso de estarmos 
logotipo no mapa das estradas do Algarve que se publica em na Algarve Construção, ArtCasa e Decoração que se realizou 
triplo A3 com cada edição. A publicidade do patrocinador é em Portimão no mês de Abril, e também por estarmos na 
colocada na net no site www.amelhoropcao.com durante a EXPOMAR 2009. Para quem não sabe,  o projecto editorial que 
vigência do contrato. E por fim, mas não por último, a revista iniciámos em 2006 com a publicação da revista “a Melhor 
também publicita num spot de rádio diário o nome dos Opção” para fazer  a divulgação publicitária de empresas, de 
anunciantes que patrocinam a edição do mês. E só falta dizer entidades públicas e privadas tem como filosofia fazer o mais 
que cada edição é enviada mensalmente por correio electrónico possível para levar a mensagem dos nossos patrocinadores a 
para 10.000 endereços.   mais lugares,  para que chegue a muito mais gente.

Há quem se interrogue porque fazemos tudo isto pelos 
anunciantes que, de um modo geral, estão sempre a queixar-se 
que a publicidade não lhes traz benefícios e é mais uma 
despesa. Até concordamos que a publicidade é uma despesa 
quando de facto não traz mais clientes, mais vendas, mais 
notoriedade ou melhoria de imagem. É por isso que a revista “A 
Melhor Opção” para contrariar este sentimento generalizado 
dos empresários das micro e  pequenas empresas na região,  
adoptou desde do início da sua publicação, uma filosofia de dar 
muito mais do que o anunciante de facto contrata e paga, de 
modo que a oferta dos outros meios de comunicação onde 
gratuitamente se coloca a publicidade do anunciante, Mapa, 
internet, Rádio e feiras complemente e multiplique as 
possibilidades de retorno de resultados que os anunciantes e É verdade! Nós vamos a alguma Feiras no Algarve para expor 
nós desejamos, e é por isso que nos esforçamos trabalhando em imagens A3 ou maiores os anúncios publicados na edição 
mais e também investimos para dar, gratuitamente, outros do mês. Para além dessa exposição dos anúncios no Stand  
suportes publicitários aos nossos clientes.também distribuímos material impresso e brindes publicitários 

que os anunciantes nos entregam para dar aos visitantes das 
feiras. A nossa missão nas Feiras em que participamos, é a de 
fazer publicidade aos anunciantes na revista. E já agora fique 
sabendo que depois  da EXPOMAR, a próxima feira em que 
vamos participar será a INTERNACIONAL ALGARVE FAIR, 
organizada pelo semanário The Portugal News” que se realiza 
na Fatacil em Lagoa, dias 30 e 31 de Maio das 11 às 19 horas.

Senhor empresário, caro leitor, agora já ficou sabendo porque  
razão a par e passo encontra por vezes a revista “A Melhor 
Opção” em Feiras na região, em casas comerciais, restauração, 
hotelaria, Câmaras Municipais e Serviços públicos, onde é 
distribuída gratuitamente, para que chegue ao maior número de 
pessoas possível e, assim, a publicidade dos nossos  
anunciantes seja vista por muitos mais potenciais 
consumidores e clientes.De facto nós fazemos pelos patrocinadores da nossa revista, 

3Maio



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!

4 Tavira

Eventos, Município de Tavira
Iorque” de Leonel Moura. Palácio da Galeria/ Museu Municipal
Mercados: Tavira 3.º Sábado do mês. Rua Vale Caranguejo

2 “Encontros Imediatos com a Ciência”. Centro Ciência Viva Santa Catarina 4º Domingo do mês. Rua 1º de Maio.Vale do 
9 a 24 Festival de Gastronomia do Mar. Vários Restaurantes Caranguejo 3º Sábado do mês. Rua Vale do Caranguejo.
30 Tetaro 'Auto da Índia'. ACTA. Espaço da Corredoura , 21:30 Feira de Antiguidades, Velharias e Coleccionismo :
Até 28 / Junho Exposição “RAP. Um robô português em Nova Tavira 1. º Sábado do mês

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

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

Ayamonte

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

No Verão, ouvimos falar mais do ozono nocivo para a saúde, diferente 
daquele que compõe, na alta atmosfera, a camada protectora das 
radiações ultravioleta. No solo, este gás é altamente corrosivo e causa a 
erosão em materiais como estátuas e pneus, por exemplo. Óxidos de 
azoto e compostos orgânicos voláteis, emitidos sobretudo pelo tráfego 
automóvel, instalações de produção de energia e indústria, na presença 
de oxigénio e luz solar, são a fórmula química que produz o chamado 
ozono troposférico. Este acentua-se quando se juntam luminosidade 
intensa e vento fraco que impede a dispersão dos poluentes.

Nos dias em que o ozono ultrapassa 180 microgramas por metro cúbico de 
ar (concentração média de 8 horas), a lei obriga as Comissões de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de cada área, tutela 
do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 
Desenvolvimento Regional, a informar as instituições de saúde e a 
população. As CCDR de cada área são responsáveis pela gestão das 
várias estações de medição, que recolhem os poluentes e analisam os 
dados da qualidade do ar nas diferentes zonas. Em Portugal, 52 estações 
medem o ozono troposférico, a maioria na Grande Lisboa e Porto. A 
Agência Portuguesa do Ambiente centraliza os valores medidos e 
disponibiliza-os na base de dados on-line Qualar, em www.qualar.org. 
Também aí pode encontrar as previsões de índices de qualidade do ar 

Ozono: atenção aos picos no Verão  Dias tórridos, secos e com muita poluição fazem subir as concentrações do ozono no solo. 
Os efeitos incluem tosse, falta de ar e irritação nos olhos, nariz e garganta. 

cúbico de ar, o limiar de alerta, a população em 
geral pode sentir falta de ar, dor no peito, 
tosse, irritação nos olhos e garganta. Pessoas 
com doenças respiratórias, crianças, idosos e 
adultos expostos a actividades ao ar livre 
frequentes devem permanecer em casa com 
janelas fechadas, evitar exposição ao tabaco 
e a produtos irritantes com solventes, como 
colas, tintas ou vernizes. É aconselhável não 
fazer esforços físicos no exterior ou reservá-
los para horas mais frescas, de manhã cedo 
ou ao fim da tarde. 

para os dias seguintes.

A partir de 180 microgramas de ozono por metro cúbico de ar, o chamado 
limiar de informação, dificuldades respiratórias, tosse e irritação nos olhos 
e garganta afectam doentes respiratórios, crianças, idosos e adultos com 
actividades ao ar livre frequentes. Se tem asma, alergias e doenças 
respiratórias ou cardíacas, reduza a exposição ao ar livre e evite 
actividades prolongadas no exterior.

Quando as concentrações excedem 240 microgramas de ozono por metro 

Cuidados para os mais sensíveis

Recolher obrigatório



• Não é difícil que as formigas tomem conta de uma planta carregado. Os roseirais recém-semeados devem sofrer 
ou árvore...um bom insecticida natural consegue-se uma forte poda, pois só assim a madeira ficará forte, 
espremendo um ou vários limões e espalhando o sumo capaz de suportar o próximo crescimento e não esqueça 
pelo tronco e ramos invadidos. Usar insecticidas artificiais de o fazer sempre na Primavera. Quanto ás plantas de 
mata os insectos que, muitas vezes não são prejudiciais. interior, muitas precisam de cortes nas pontas de vez em 
Uma boa táctica é usar um determinado tipo de plantas: quando, para desenvolver o seu aspecto frondoso e 
em geral , podem ser úteis quases todas as que têm flores espessura, o que por sua vez terá como resultado um 
azuis e também algumas com cheiro forte, como o alecrim aumento do número de flores. O corte das pontas 
e a segurelha. As folhas de urtiga maceradas, como as de consiste simplesmente em tirar a ponta que cresce do 
tabaco ou cinza aplicam-se directamente. caule ou rebento e deve fazer-se quando a planta estiver 

em crescimento activo, produzindo a paragem temporal 
• Recentemente, descobriu-se que o tradicional sabão deste. Também se utiliza para orientar o desenvolvimento 
azul e branco tem propriedades insecticidas...diluí-se em de uma planta.
água, numa proporção de um cubo de sabão por dois 
litros de água, mistura com a qual se deve pulverizar as • Embora pareça qua as plantas trepadeiras devem 
plantas. crescer de acordo com o seu ritmo natural, na realidade 

precisam de uma poda anual...algumas espécies, como o 
• Ao podar os ramos faça sempre o corte exactamente por maracujá, podem requerer podas dramáticas para evitar 
cima de uma gema da qual esteja a sair um rebento. O um crescimento emaranhado.Corte todos os caules de 
corte deve ser feito, a partir da gema, de forma oblíqua e folhas lisas ou que não se agarrem.
para baixo. Use sempre uma ferramenta muito afiada 
para que o ramo não desfie. No caso dos roseirais, faça a 
poda sempre por cima de um gema que aponte para o 
exterior, para que o centro da planta não fique muito 

E por este mês é tudo...em Junho estarei de volta com 
mais dicas onde vamos continuar a falar destes delicados 
seres...as Plantas...

5Tavira

Isilda Nunes

Conselhos e DicasConselhos e Dicas

da Isildada Isilda

LIVRE TRÂNSITO 
SEM LIMITES

Não vai deixar que a crise afecte o seu bem estar e a sua beleza!

Cabelereiro / Estética / Tratamentos / Massagens

p/Mês *

Um Preço - ZERO Surpresas www.salonreflections.com

Salon & Day Spa

* Válido para fidelização
 em 6 meses

CABELO
Brushing
Corte e Brushing
Madeixas *
Coloração *
Permanente *
Crianças/Homens

ESTÉTICA
Manicura Clássica
SPA Pedicura Clássica
Depilação Completa
Buço
Axilas
Virilhas

Todos os outros tipos

TRATAMENTOS
Limpeza de Pele Clássica
Esfoliação do Corpo
Pernas Cansadas

MASSAGENS
Clássica de 30 Minutos

* uma comparticipação de

0,00€
0,00€

10,00€
10,00€
10,00€
0,00€

0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€

0,00€

0,00€
0,00€
0,00€

0,00€

Preço de Combate à Crise

Em plena Primavera não podia escolher melhor 
tema do que as Plantas...verdade?



Eventos, Município de Olhão

Olhão6

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

Há mais de 20 anos
                             ao seu serviço!

VENDE-SEVENDE-SEE-VEND SEE-VEND SE

Comércio de
Automóveis

Até 3 6 ª Feira do Mar e das Actividades Náuticas de Olhão Mercado de Quelfes. 09h30

(Expomar 2009). Jardim Pescador Olhanense 10 Marcha Passeio. Jogos Desportivos de Quelfes. Largo 

Até 27 Exposição «O que é o Teatro?». Espaço multiusos da Mercado de Quelfes. 10h00

Junta de Freguesia de Pechão 11 a 13 Teatro 'Bullying'. ACTA. E.S. Dr. Francisco Lopes 

1 'Efeito Imediato'. ACTA. Auditório Dia 11: 10h00/13h30. Dia 12: 10h00/15h00. Dia 13: 10h00

Municipal de Olhão 21:30 12 2ª edição do Algarve Chefs Fórum,

1 e 2 Workshop Dança Movimento um evento que este ano é dedicado ao 

Terapia. Estúdio O Corpo da Dança tema do peixe, moderado pelo 

(Rua Cap. João Carlos Mendonça, 23) gastrónomo Henrique Sá Pessoa. 

2 Visita às Salinas de Bela Mandil  Auditório Municipal de Olhão.

Ria Formosa. Ponto de Encontro: 16 '60 Metros Velocidade'. Jogos Desportivos de Quelfes. 

Estação da CP em Portimão, 08h15; Escola Secundária de Olhão. 09h30

Largo São Francisco em Faro, 09h30 16 e 17 Futsal. Jogos Desportivos de Quelfes. 

5 Teatro 'Bullying'. ACTA. Eb23 Polidesportivo de Quelfes

Prof. Paula Nogueira. 10h15 e 14h15 30 Conferências sobre Personalidades Olhanenses:  

9 'Futebol de 7'. Jogos Desportivos de António Simões Júnior, por Joaquim Silvestre. Sociedade 

Quelfes. Est. Municipal Olhão. 17h30 Recreativa Olhanense. 15h00

8 a 15 Ténis Mesa. Jogos Desportivos 31 Orquestra da Gulbenkian. 

de Quelfes. S. Gr. Etnográfico de Quelfes. 19h30 às 22h000 FIMA '09'. Auditório Municipal de

9 'Street Basket'. Torneio Masculino. Jogos Desportivos de Olhão. 15h00

Quelfes. Escola E/B 2,3 José Carlos da Maia. 09h00 1º Sáb. c/mês “Feira de ideias e 

9 Actividades da Casa do Povo de encontros com cheiro a framboesa”. R. Olhanense (pátio 

Moncarapacho: 12 Horas - Exposição interior). 17h00 ás 22h00. 

de Maios,  Junto à Igreja Matriz. Início Último Sáb. c/mês “Feira de ideias e encontros com cheiro 

 da Decoração - Janelas floridas. a framboesa”. Na rua frente à R. Olhanense. 9h00 às 13h00

22 Horas na Casa do Povo - Baile com Mercados:

 o conjunto Duo Cavaquense e entrega Moncarapacho 1º Dom./ mês. Junto à Rua das Olarias

 de Prémios do Concurso de MAIOS, Fuzeta 1ª 5ª Feira / mês. Junto ao Parque do Campismo

10 Actividades da Casa do Povo de Quelfes 4.º e 5.º Dom. /mês. Frente à Esc. EB1 de Quelfes

Moncarapacho: 11 horas - II Concurso Feira das Velharias:

Janelas e Jardins Floridos. 15 horas - baile no jardim junto à Fuzeta 1.º Dom. / mês. Junto ao Parque do Campismo

Igreja Matriz. 16 horas - desfile de carros floridos. 19 horas - Quelfes 4º e 5º Dom./mês. Frente esc. Eb1.08h00 às 13h00

variedades e entrega de prémios

10 'Street Basket'. Torneio Femenino. Jogos Desportivos de 

Quelfes. Escola E/B 2,3 José Carlos da Maia. 14h30

10 Corta-Mato 5km. Jogos Desportivos de Quelfes. Largo 

Informação com o apoio da Câmara Municipal de Olhão

'Bullying’
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Ria Shopping The Ria Shopping
o grande Centro Comercial em Olhão  Center in Olhão is now open. 

Abriu ao público a primeira grande superfície comercial de 
Olhão, o Ria Shopping, situado no espaço do antigo Estádio 
Padinha

Construído pelo Grupo Sans Frontieres, a nova superfície 
comercial representa um investimento de 30 milhões de euros, 
vai criar algumas centenas de postos de trabalho directos e é 
uma fonte de rendimento para o Clube de Olhão.

Em declarações à Lusa, o presidente da câmara de Olhão, 
Francisco Leal, considerou que a nova superfície é "muito 
importante" para a cidade.

"Este espaço é muito importante para a cidade, quer pelo 
investimento que representa, da ordem dos 30 milhões de euros, 
quer pela dinâmica económica e comercial que vai dar à cidade 
de Olhão seduzindo, como o seu slogan diz, pessoas de fora e 
da terra que não terão de deslocar-se para outras cidades para 
fazerem as suas compras", frisou Francisco Leal.

O autarca realçou que a nova superfície será "uma das mais 

Opened to the public the first major commercial area of Olhão, 
The Ria Shopping is located in the space of the old Sporting Club 
Olhanense Padinha Stadium.

Built by Grupo Sans Frontieres, the new commercial area 
represents an investment of 30 million, will create hundreds of 
direct jobs and is a source of income for the Football Club of 
Olhão. 

In statements to Lusa, the mayor of Olhão, Francisco Leal, found 
that the new area is "very important" for the city. 

"This area is very important to the city, either by the investment 
that is of the order of 30 million euros, or by the dynamic 
economic and trade that will give the city of Olhão seducing, as 
their slogan says, people oother cities and to the peopple in 
Olhão that will not have to travel to other places to make their 
purchases, "said Francisco Leal. 

The mayor says that the new Comercial Center will be "one of the 
most pleasant of the region" of the Algarve and is also important 



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.

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

Computadores Portáteis

PC completo + 
monitor e impressora 

desde 590 € IVA incluido.

desde 590 € IVA incluido.

Notícias de Olhão

Vende-se Barco e Atrelado

Contacte 289 72 10 50 / OLHÃO

agradáveis da região" do Algarve e "é também importante na 
vertente da criação de emprego, já que estão previstos 700 
postos de trabalho directos e mais 500 indirectos, num total de 
1.200".

cidade e a zona ribeirinha, que é cada vez mais atractiva", 
afirmou. 

Francisco Leal said that the new Center will contribute to the 
traditional local trade, either through the contributions that have 
been negotiated for is license and also by the people that attract 
to the city. 
“For licensing, the entrepreneurs committed to supporting local 
trade, particularly giving priority to dealers who wanted to install it 
at the Ria Shopping. Moreover the restoration will also benefit, 
because then the visitors  will visit the city and waterfront , which 
is increasingly attractive, "he said”.

in the area of for job creation, which are already provided 700 
direct jobs and 500 more indirectly, a total of 1,200. " 

Francisco Leal frisou ainda que a nova 
superfície irá contribuir para o comércio 
t radic ional  local ,  quer através das 
contrapartidas que foram negociadas para o 
seu licenciamento quer pelas pessoas que vai 
atrair à cidade.

" P a r a  o  l i c e n c i a m e n t o ,  o s  
empreendedores assumiram o 
compromisso de apoiar o 
comércio local, nomeadamente 
d a n d o  p r i o r i d a d e  a o s  
comerciantes que se quisessem 
instalar no centro comercial. Além disso vai beneficiar também a 
restauração, porque os visitantes vão depois visitar o centro da 



Não perca esta oportunidade!

Peças que dão 
conforto à sua casa

Comemorou 41 anos em Abril, mas a festa 
dos descontos continua até 15 de Maio. Venha ver!
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Caracóis à Algarvia
Ingredientes:Para 6 pessoas 
2 kg de caracóis ; sal ; 
paus de oregãos 
Confecção:
Oito dias antes de se cozinharem 
põem-se os caracóis dentro de um 
recipiente com furos e tapados com 
uma rede (ou com uma peneira) e dá-se-lhes 
farinha de trigo ou sêmeas. Durante este espaço de tempo, os 
caracóis eliminarão as toxinas que possam ter e a farinha ajudá-
los-á a engordar.
Passado o referido tempo lavam-se os caracóis em várias águas 
com sal, esfregando-os. Os caracóis estão prontos quando na 
água não houver sinais de visco.
Introduzem-se os caracóis numa panela com água fria abundante 
e levam-se ao lume, inicialmente fraco e aumentando 
progressivamente o calor para que os caracóis deitem a cabeça de 
fora. À água junta-se sal grosso, e quando os caracóis estiverem 
praticamente cozidos adicionam-se os paus de oregãos. 
As folhas dos oregãos não devem fazer parte deste tempero 
porque transmitem aos caracóis um sabor amargo que não é 
apreciado no Algarve.
Os caracóis cozem durante meia hora ou, no máximo, 40 minutos.
Comem-se bem quentes, tirando-os das conchas com um alfinete.
Há quem junte um pouco de pimenta ou de malagueta.
São geralmente comidos nas noites quentes de Verão e ao ar livre.

Os «maios», na configuração de bonecos vestidos ao gosto de cada 
um, continuam a encontrar-de um pouco por todo o País, embora mais 
acentuadamente no Sul. 
Com destaque para Quatrim e Bias (Olhão, Algarve), sendo os «maios» 
confeccionados, regra geral, pelas pessoas mais idosas da terra. Os 
bonecos representam pastores, cantoneiros, lavadeiras, entre outras 
profissões, retratando tradições e ofícios antigos e mesmo figurações 
actuais.
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Área Empresarial de Marim, lote 9 - Ap. 262 • Quelfes - 8700 OLHÃO
Tel 289 701 247 Fax: 289 701 442 • e-mail: arpublicidade@gmail.com

www.arpublicidade.com

Casamentos, Festas 
Baptizados e grupos

Cantinho do Carlos
RestauranteCHURRASQUINHO do CARLOSCHURRASQUINHO do CARLOS

Avenida 5 de outubro • OLHÃO

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

PRATO CHEIO PLATEFUL
Rodizio Rodizio

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

arlos
hurrasquinho do

   Self-service

Sala 1 Sala 2

rapariga? gostar ou não de pernas? E durante uma hora andaram ás voltas de 
um texto que os espectadores não percebiam muito bem se era uma comédia 

Claro que vale sempre a pena ir assistir a uma peça de teatro, seja ela boa ou para rir, já que os risos eram muito tímidos, ou se era um drama com alguns 
má, porque isso nos dá experiência para aprender a apreciar e avaliar os gags que aligeiravam o ambiente. No final do acto no momento em que a 
textos e os desempenhos dos actores. Também é verdade que uma peça de mulher e o homem ficam abraçados em cena e no cenário aparece um círculo 
teatro na opinião de alguns pode ser muito boa e para outros ser péssima, iluminado que representava a lua (se a peça fosse representada na Inglaterra 
porque é subjectiva a forma como cada um vê e sente a representação, a seria o sol num dia enevoado) e ouve-se de novo a voz off dizendo que “tinha 
interpretação, e até a encenação. Por isso não discuto gostos como não nascido daquele encontro da mulher com um homem desconhecido, que foi o 
discuto, religião ou futebol. Cada qual pode gostar do que quiser, professar a pai que nunca conheceu”. Terá sido pela surpresa do epílogo da peça que o 
religião que entender, e pode arranhar-se pelo seu clube de futebol de Lisboa público aplaudiu de pé? Se calhar foi isso mesmo. 
ou do Porto. O que não entendi na peça que fui ver no Auditório Municipal de 
Olhão “ Saias Curtas e Consequências” foi a razão porque no final da Afinal se não fosse a voz off, eu não teria percebido que daquele fugaz 
representação o público aplaudiu de pé uma peça baseada num diálogo que encontro de “saias curtas e consequências” de amor à primeira vista, que 
me pareceu vulgar no texto e cujas interpretações dos actores foi incluiu sexo sem precauções, tinha nascido uma criança filha de pai incógnito. 
absolutamente normal, como seria de esperar de quem faz do teatro a sua Coisa pouco vulgar antigamente, e menos ainda nos dias de hoje com tanto 
profissão. Confesso que fiquei surpreendido por ver o público aplaudir de pé, alerta para o uso do preservativo para evitar o HIV e a gravidez.
e dei comigo a perguntar a mim mesmo o me teria escapado? O que não teria 

Tenho visto muito pouco teatro e a antepenúltima peça de teatro a que assisti, visto, ou não teria eu percebido da peça, que as outras pessoas tanto 
“Mê menine…e o tê pai?” foi num reduzidíssimo espaço da Soc. Recreativa apreciaram? Memorizei o início do espectáculo, que começou com 10 
Olhanense. Gostei da peça e das interpretações dos nossos actores (locais) minutos de atraso ( suponho que por causa da chuva) e, para além de um 
que me fizeram dar uma boas gargalhadas coisa que os actores de Lisboa “de personagem jardineiro que de forma displicente (normal) fazia o seu trabalho 
Saias Curtas e Consequências” não conseguiram fazer. Espero agora pela (poucos minutos em cena mais para ajeitar o cenário) ouviu-se uma voz off e 
próxima ida ao teatro para ver se  percebo melhor o espectáculo no seu início, entrou em cena um personagem (um homem vulgar na casa dos 30 anos) que 
nos entretanto e nos finalmente  sem vozes off a dizer como acaba a história. se senta no banco do jardim lendo uma revista qualquer. Pouco depois 
Depois, se o bilhete não me tiver sido oferecido, só vou aplaudir se gostar do aparece em cena a rapariga do filme, não de saias curtas como o título da 
espectáculo, ou se a arte e o esforço dos actores o merecerem. E só vou peça dizia mas com um calção-saia ou coisa parecida, e com meias altas  de 
aplaudir de pé um espectáculo que seja de facto um óptimo ou excepcional lã até ao pescoço cujos pés estavam enfiados numas botas de cowgirl. 
espectáculo.

Esquecia de referir que a rapariga da fita trazia uma boina castanha e um 
saco amarelo a tiracolo. A rapariga finge ler uma informação pendurada num 
poste de iluminação enquanto o rapaz da fita olha de forma sub-reptícia para 
as pernas da moça, que voltando-se de repente para o rapaz começa aí o 
diálogo interpelando-o agressivamente “Está a olhar para o meu rabo?” 
“Gosta do meu rabo?”. A peça gira à volta do gostar ou não do rabo da 

Para terminar há que acrescentar que o 
título da peça é aquilo a que se pode 
chamar de publicidade enganosa porque 
de pernas, pernas e saias curtas, não se 
viu nada!

“Mê menine… o tê pai?”

Fui ao Teatro...



Conexão Brasil, Unipessoal Lda.

Praça Patrão Joaquim Lopes, nº 53 • Tlm. 961 303 002 • OLHÃO

Bikinis Novidades Verão 2009

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 

E.N. 125 - nº 113 B • Apartado 120 • 8700-910 OLHÃO 
Tel./Fax 289 715 330 • Tlm 964 010 536 • E-mail: benjamim-cassio@clix.pt

Benjamim dos Santos Cássio

Vale desconto especial com a apresentação deste anúncio!...
Não acumulável com outros descontos ou promoções

, , •
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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. 

Dicionário Gastronómico       Peixes        Fish        Pescado        Fisch

• 
Português • 

Inglês • 
Espanhol • 

Alemão

Pintaroxa      Lesser, Spoted Dogfish    
Pinterroja      Katzenhait 

Pregado      Turbot      Rodovallo      Steinbutte

Raia      Skate ray      Raya      Rochen 

Safio      Wels      Zafio      Wells 

Sarda      Mackerel      Sarda       Makrele 

Sardinha       Sardine       Sardina       Sardine 

Sargo       Sargus sea bream       Sargo        
Bindenbrasse 

Pescadinha      Whiting       Pescadilla       
Merlan 

Santola      Spider Crab      Santolla      
Meerspinnen

Sapateira      Edible Crab      Buey del mar       
Taschenkrebs 

Rodovalho      Brill      Rodaballo Remol      
Glattbutt 



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

ConcursoFotos: 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



15 Debate "O que vale o mercado interno para o Algarve?”. 

Turismo do Algarve
Até 15 "Oficina de massagem de relaxamento". IP 15 Hora do Conto Especial "Um Conto de Sonhar a 
Juventude.  18h00 / 20h00 Realidade". Biblioteca Municipal de Faro. 18h00
Até 16 Exposição de fotografia 16 31º Festival Internacional 
intitulada «Fosa Común», da de Música do Algarve. 
autoria de Rafa Sendin. Galeria Mário Laguinha com a 
Artadentro. Orquestra Nacional do Porto.
2 31º Festival Internacional Teatro das Figuras. 21h30
de Música do Algarve. Four 19 Teatro 'Bullying'. ACTA. 
Reasons e Concerto. Companhia E.S. Pinheiro e Rosa. 10h20
Nacional de BailadoTeatro das 19 Teatro 'Bullying'. ACTA. 
Figuras. 21h30 EB23 Poeta E. Costa. 15h00
2 1ª edição do projecto 'Babylon 23 'Gota D'Água'. Musical 
Sessions. participação especial dos carismáticos Terrakota A de Chico Buarque e Paulo 
noite conta ainda com animação musical proporcionada pelo Pontes Teatro das Figuras. 

21h30selecta I-Rick Dj e encerra ao som do Dj Sr. Breakalot. 
23 'Rapariga(s)'. Auditório Associação de Músicos de Faro. 21h30
Pedro Ruivo. 21h302  Teatro 'A Revolta do Teatrinho
27 Teatro 'Bullying'. ACTA.  Enlatado III' - Oficina de Teatro
E.S. Pinheiro e Rosa , 10h20 para Crianças. Teatro Lethes 

9h30  e 14h30 
Exposições Permanentes 2 a 25 18ª edição do Maio 
no Museu Municipal Jovem. Instituro P. Juventude.
de Faro: “Caminhos do 6 Teatro 'Bullying'. ACTA. E.S. Pinheiro e Rosa. 10h20
Algarve Romano”,  “O Mosaico Oceano”, “A Sala 7 a 16 24ª edição da Semana Académica. no Largo de São 
Islâmica”, “Pintura Antiga dos séculos XVI a XIX” e Luís: 7 Dia de Tunas / 8 Ludo - Slimmy - DJ Tiesto + Palco 
“O Algarve encantado na obra de Carlos Porfírio”Rua: You Should Go Ahead / 9 Mind da Gap - Da Weasel - 

DJ King Bizz + Palco Rua: Freddy Locks / 10 Fio Dental - 

Quim Barreiros + Palco Rua: Banda da RUA / 11 Nome - 

Íris + Palco Rua: Killing Electrónica / 12 Bunnyranch - Tara 

Perdida + Palco Rua: Green Machin / 13 Kumpania 

Algazarra - Blasted Mechanism + Palco Rua: Olive Tree 

Dance / 14 David Fonseca  Klepth + Palco Rua: Dois Mil e 

Oito / 15 Mesa - Buraka Som Sistema + Palco Rua: 

Resinance / 16  Platinum ABBA - (Nome internacional a 

confirmar) + Palco Rua: Skalibans
8 Exposição de Pintura Colectiva "Um
Olhar, 4 Dimensões". Galeria de Arte do
Conservatório Regional do Algarve
Maria Campina. 20h00
8  'É só rir'  - Teatro Revista. Auditório
Pedro Ruivo. 21h30

VIRGÍLIO REIS

Transporte
Nacional
e Internacional

Transporte
Nacional
e Internacional

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

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

Faro

Informação com o apoio de Azulejos de Vado e Virgílio Reis

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



14 Loulé

Eventos/Events, Município de Loulé

Loulé apresentadas obras dos anos 80 e 90 destes dois artistas 

Até 4 Exposição de Pintura de Carlos Vila. Galería de Arte do oriundas de colecção privada. Centro Cultural São Lourenço 

Convento Espírito Santo. 09h30 às 18h00 17 Feira da Caridade. Org.: Lions Clube de Loulé. Centro 

Até 9 Exposição 24º Mostra colectiva da Casa da Cultura de Comunitário de Almancil. 09h30 às 12h00 

Loulé. Gal. Arte do Convento Espírito Santo. 09h00 às 17h30 Vale do Lobo 

Até 31 Homenagem à Gente de Alte. Exposição Permanente. Até 2/Junho Exposição Pintura 

1 Festival de Folclore, que inclui a Cerimónia Tradicional de de Rafael Canales (Espanha). Galeria

Casamento com Boda. Fonte Grande, Alte. 11h00  de Arte de Vale do Lobo 

2 e 3 Campeonato do Mundo de Quarteira

MotoCross MX3. Circuito Cortelha - Até 4 Exposição de pintura de Carlos 

3 a 23 Curso de agricultura biológica. Vila. Galeria de Arte do Convento Espírito Santo. 

Centro Ambiental da Pena.  Salir. 9h00  Diariamente das 9h30 às 18h00.

8 “Redlizzard”. Bafo de Baco 7 I Encontro Regional da Rede Escolar de Técnicos Sociais 

9 7º Ciclo de Concertos “Música de do Algarve (RETSA). Esc. Sec. Laura Ayres-Quarteira

Pais para Filhos”, Rui Gonçalves (Violino).Ginásio "Os 14 Seminário “Energias renováveis e soluções de mobilidade 

Espanhóis". 10h30 e 11h00 sustentada para o Algarve”. Praça do Mar. 14h30

16 Teatro 'Auto da Índia' ACTA. 14  Concerto com "Tony Carreira". Praça do Mar. 21:30h

Claustros Conv. Sto. António , 21h30 Boliqueime

24 Coro Câmara Lisboa Cantant, Exposição "Pinturas Coloniais" de Jessica Dunne e trabalhos 

Solistas e Orquestra do Algarve. 'Missa de Pedro Corte Real. Corte Real - Estação CP de Boliqueime. 

de Mozart K337'. I. Matriz. 11h00 De Quarta a Domingo das 10h00 às 17h00

30 Lançamento do livro “O Caderno 10 3.ª Corrida Carrinhos de Rolamentos da ACB. 

do Algoz”, uma obra de Sandro W. Junkeira. Pólo Organização: Associação Cultural de Boliqueime

Museológico. Alte Feira de Velharias:

30 Eliminatória Concurso +MÚSICA 2009 -  bandas de Almancil 2.º e 5.º Domingo do mês. Junto à Escola C+S

garagem”. Alte. 21h00 Loulé Todos os Sábados do mês. zona frontal ao Convento de 

Até 31 / Julho Exposição 'Momentos de Glória do Desporto St. António, na saída da cidade para Boliqueime/Albufeira

Louletano'. Arquivo Municipal

Quinta do Lago Mercados: 

31 2º Torneio. Golf-Algarve SPEM. Almancil 1.º e 4.º Domingo do mês - Junto à Escola C+S

Pinheiros Altos - Quinta do Lago. Alte 3.ª Quinta-feira do mês - Largo José Cavaco Vieira. 

Almancil Ameixial 1.ª Quinta-feira do mês - N. 2 - 

Até 10 Exposição colectiva: «Story Azinhal Último sábado do mês - Junto à Escola Primária. 

 Tellers» artistas: David Rosado, Daniel Benafim 1.º Sábado do mês Rua 25 de Abril

David, Duma e Pedro Pascoinho. Boliqueime Última quinta-feira do mês

Ana André, Manuel Baptista, Teresa Cortelha 2.º Sábado do mês

Ramos, Paulo Serra e Vasco Vidigal. Loulé Todos os Sábados do mês perto de mercado municipal

Galeria O Rastro. Quarteira Todas as 4ªs -feiras Junto ao Jardim Filipe Jonas

Até 14 Exposição José Guimarães / João Cutileiro. Serão 

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

Salir



15Dicas do             sobre Vinhos
                Tips on wines

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

Salir Benafim Alte

       Os nossos leitores habituais, já sabem que o Grupo de 
Supermercados Jafers, abriram três novas lojas, e agora 
para além de Quarteira, Vilamoura e Quinta do Lago, 
também há lojas Jafers em Salir, Benafim e Alte. Para as 
pessoas que vivem neste portentoso município, em 
contínuo desenvolvimento, têm agora por todo o 
município Lojas Jafers para os servirem nas suas 
necessidades, e sobretudo para que os apreciadores de 
bons vinhos nacionais, disponham de excelentes 
garrafeiras para se deliciarem com os vinhos de todas as 
regiões do país.

Para o mês de Maio recomendamos aos nossos leitores e 
clientes das lojas Jafers, que para além das promoções 
habituais nos produtos alimentares, prestem particular 
atenção à secção de vinhos para verem as promoções do 
mês. Maio é já o mês de se deliciar com os caracóis e as 
sardinhas, e para acompanhar estes petiscos há vinhos 
muito bons e económicos no Jafers. 

development, are now in the entire municipality Shops 
Jafers to serve his people needs, and especially for those 
who loves good portugues wines, The Jafers have 
excellent bottle stores with the wines of all regions of the 
country. 

For the month of May we recommend to our readers and 

customers of Jafers shops that, besides the usual 

promotions in food that Jafers allways does, pay special 

attention to the wines section and see the deals of the      Our usual readers, already know that the Group of 
month. May is the month of the year to begin enjoying with Supermarkets Jafers, opened three new shops, and now in 
traditional snacks, as the snails and the Algarve dilicious addition to Quarteira, Vilamoura and Quinta do Lago, 
sardines, and to go with this, Jafers allways have good there are also Jafers shops in Salir, Benafim and Alte. For 
wines at economic prices.people living in this wonderful county, in continuous 
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E para que saibas, eu não me queixo. Se me maltratas, não poderei 
avisar-te que estou em perigo! Outra coisa importante - cuida da tua 
alimentação! Não abuses dos alimentos gordurosos! Eles podem 
deixar-me coberto de gordura e se isso acontecer, desequilibrarei 
vários sistemas do teu corpo! Alimenta-te com uma dieta equilibrada 

Sou vulnerável aos diversos vírus da hepatite, os quais vivem no 
sangue, na saliva, nas fezes e no sémem humano. Quase sempre sou 
capaz de destruir esses vírus, mas às vezes eles são mais fortes que 
eu e infectam-me, causando-me muitos danos. 

Os vírus da hepatite C, são transmitidos pelas transfusões de de 
sangue e hemodiálise, pelo uso de drogas intravenosas, material 
cortante ou perfurante de uso colectivo, sem esterilização adequada: 
procedimentos médicos/odontológicos, tatuagens, piercing, manicure, 
etc. 

Participo na produção de substâncias que ajudam o sangue a 
coagular e um tenho papel importante na decomposição do colesterol 
e de medicamentos. Sem mim não terias forças para levar tua vida 
adiante! 

Já o vírus da hepatite A, é transmitido através da água e dos 
alimentos, enquanto o da hepatite B, através dos contactos íntimos, da 
mãe infectada para o recém nascido e pelo uso do sangue infectado. 

Armazeno todas as toxinas, venenos, álcool, substâncias químicas e 
 drogas que entram no teu organismo. A minha função é quebrar 

quimicamente estes venenos, de modo que possam ser mais 
facilmente eliminados pelos rins e pela pele. 

Sou um depósito de toxinas. Elas permanecem em mim por bastante 
tempo até serem processadas. Se a carga se torna excessiva, fico 
impedido de trabalhar adequadamente e o processo digestivo torna-se 

Então observa a procedência do sangue que por acaso precisares de difícil. 
receber, dos alimentos e da água que ingeres e toma cuidado com a 
higiene. Exige que os instrumentos que perfurem a tua pele ou boca Reservo, energia, como uma bateria, armazenando açúcar até que 
sejam esterilizados. dele necessites. Sou eu quem alimenta o teu cérebro de energia e o faz 

funcionar. Sem mim, entrarias em estado de coma! Na verdade, nem 
Segundo a Tradicional Medicina Chinesa, sou um órgão regido pela poderias levantar-te da cama se eu não estivesse a trabalhar! 

energia da madeira. Por isso, como uma planta, se me tiras um 
peço muito...Basta que pedaço, sou capaz de me regenerar e crescer novamente. É importante que gostes de mim! Mas não te 

me trates bem! Não me entupas de álcool - cerveja, uísque ou cachaça! 
Se bebes com frequência , podeslesionar-me para o resto das nossas 
vidas! 

E eu lesiono-me facilmente... Estas lesões chamadas "cirrose“, são 
permanentes. 

Toma cuidado com o hábito da auto-medicação! Os medicamentos Sou eu quem controla o teu sistema nervoso e exerço uma actividade 
são importantes, mas ao tomares remédios sem necessidade, podes importante sobre os teus pensamentos. Quando estou desequilibrado, 
sobrecarregar-me e intoxicar! Todos os medicamentos são produtos não consegues concentrar-te e nem ter clareza mental. Também te 
químicos e quando tu os combina sem a aprovação de um médico, enervas facilmente, ficas birrento e brigão, predisposto a dores de 
podes criar algo venenoso e prejudicar-me seriamente. cabeça, na nuca e região lombar... 

16 Maio

Olá! Sou o teu Fígado!

• 

• 

Permite que me apresente! 
Como podes gostar e cuidar de 

mim, se não me conheces?

Sou o maior órgão do teu corpo e estou 
localizado no lado superior direito do abdómen , 

protegido pelas costelas (gradio costal). Sou responsável por 
aproximadamente 5.000 (cinco mil) funções vitais, produzindo a 

grande maioria das substâncias essenciais para manter funcionando o 
resto do teu organismo. 

Os E-mails que nos Mandam
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Teu silencioso companheiro, o Fígado

e respeito. E isso, facilmente, pode destruir teus relacionamentos... 

A única forma de convencer as HUN a voltarem ao teu corpo, é 
praticares actos de bondade para contigo mesmo e para com os 
outros. Quando transformares tuas atitudes raivosas em tolerância, 
conciliação e solicitude, elas ficarão ao teu lado, trazendo-te saúde e 
sorte! 

Entendes agora que precisas buscar a Sabedoria do Viver, para 
poderes enfrentar os desafios do dia a dia, com inteligência, calma e Ainda segundo a milenar Medicina Chinesa, sou a morada das HUN, 
serenidade? Compreendes a importância de te apaziguares com todas seres espirituais que zelam pela tua saúde. 
as circunstâncias da tua vida e todos os seres à tua volta?

E elas não gostam, absolutamente, da raiva e suas toxinas 
Quando te tornas irritado, sou agredido pelas toxinas do Como vês, tua vida, saúde e felicidade, dependem de que cuides venenosas! 

stresse. Se isso ocorre com frequência, as HUN abandonam-me e muito bem de mim e de ti! Evita o stresse. Correr contra o relógio é 
fogem do teu corpo... hábito perigoso. Cultiva o bom humor. Para quê levar a vida tão a 

sério? Procura sorrir e brincar. Permite-te ao lazer e ao prazer. 
Descontracção e diversão são essenciais para me manter desopilado ! 

Busca o teu bem-estar através do contacto com a natureza, a prática 
de exercícios físicos, o relaxamento e principalmente, da meditação, 
que te conecta com a Fonte da Vida!Então, torno-me endurecido e o teu humor fica cada vez pior. Na 

antiguidade, Hipócrates classificou os principais temperamentos 
humanos de acordo com os humores predominantes. Ele denominou 
temperamento biliar - que significa cheio de bilis e de raiva, irritável - 
aquele que é dominado pela minha actuação negativa ... 

As toxinas da raiva são um veneno que não consigo metabolizar...E  
elas podem destruir-me, tornando-me um sério candidato a cancro... 

Texto adap. livro: Além disso, quando envenenado pela raiva, afectarei o teu coração, 
CHI NEI TSANG – A MASSAGEM DOS ÓRGÃOS INTERNOS - Mantak Chia que se tornará impaciente e rancoroso, incapaz de sentir amor, alegria 
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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 deste mês, contacte-nos por:

             Tel. 289 72 10 50 ou Tlm. 968639468, e e-mail: inalves@mail. telepac.pt            www.amelhoropcao.com

Receita para combater a “crise”!
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01:23  1.31   m
02:35  1.37 m 

03:59  1.32 m  

05:11  1.21              m
06:11  1.08               m 

06:59  0.97               m
07:35  0.90              m
08:11  0.86               m
08:47  0.87 m             

09:23  0.90 m           

09:47  0.97             m
10:23  1.06             m
10:59  1.16             m
11:35  

00:23  1.43                  m
01:11  1.50 m                

02:11  1.52 m                

03:23  1.48                  m
04:23  1.38                  m
05:11  1.24                  m
05:59  1.08                  m
06:47  0.93                  m
07:35  0.80 m                

08:11  0.72 m                

08:59  0.68                  m
09:47  0.70                  m
10:35  0.77                  m
11:23  

00:11  1.08                  m
01:11  1.19 m                

02:23  

1.12    m
1.19 m 

1.18 m  

1.10    m
1.00   m
0.92    m
0.87    m

0.86    m
0.89 m  

0.94 m  

1.03    m
1.13    m
1.23    m
1.33             m
1.27    m
1.37 m  

1.42 m  

1.42    m
1.36    m
1.26    m

1.13    m
1.00    m
0.89 m  

0.82 m  

0.78    m
0.80    m
0.86    m
0.96             m
0.87    m

0.98 m  

1.07 m  

13:35  

14:59  

16:23  

17:35  

18:23  

19:11  

19:59  

20:35  

21:11  

21:47  

22:23  

22:59  

23:35  

12:23  

13:11  

14:23  

15:35  

16:35  

17:35  

18:23  

19:11  

19:59  

20:47  

21:35  

22:23  

23:11  

12:23  

13:23  

14:35  1.27 m                

07:23  2.70      m 19:59  2.88             m
08:47  2.63 m    21:11  2.84 m           

10:11  2.68 m    22:23  2.90 m 

11:11  2.80      m 23:35  2.99             m
11:59  2.93             m
00:23  3.08      m 12:47  3.05             m
00:59  3.14      m 13:23  3.15             m
01:47  3.17      m 13:59  3.21             m
02:23  3.16 m    14:35  3.23 m           

02:59  3.11 m   15:11  3.22 m           

03:35  3.04     m 15:47  3.17             m
04:11  2.94     m 16:23  3.09             m
04:47  2.83     m 16:59  2.99             m

05:35  2.70     m 17:47  2.87             m
06:11  2.58     m 18:35  2.77             m
07:11  2.49 m   19:35  2.69 m           

08:23  2.45 m    20:47  2.66 m           

09:23  2.49     m 21:47  2.71             m
10:23  2.61     m 22:47  2.81             m
11:23  2.78     m 23:47  2.93             m
12:11  2.96             m
0:35  3.06     m 12:59  3.14             m

01:11  3.16 m   13:35  3.30 m           

01:59  3.24 m   14:23  3.41 m           

02:47  3.27     m 15:11  3.46 m
03:35  3.25     m 15:47  3.45             m
04:23  3.18     m 16:47  3.38             m 

05:11  3.06     m 17:35  3.27             m
06:11  2.93     m 18:35  3.13             m
07:11  2.81 m   19:35  3.00 m           

08:23  2.73 m   20:47  2.91 m 
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Lesões musculoesqueléticas ligadas ao trabalho
O que são lesões musculoesqueléticas ligadas ao trabalho? • 

Como se previnem as lesões musculoesqueléticas ligadas ao 

trabalho?

Quais são os factores de risco?

• Quais são os sintomas?
• 
• 
• Que tipos de lesões musculoesqueléticas ligadas ao trabalho 
• existem?
• 
• 

Como se tratam?
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Obesidade.

São um conjunto amplo e diversificado de patologias, que se sobrepõem, 
na sua maioria, às doenças reumáticas periarticulares, mas que diferem 

A intervenção preventiva deve incidir sobre o indivíduo e o local de destas por incluírem algumas situações de lesões osteoarticulares e das 
trabalho, através da adaptação do posto de trabalho e das ferramentas e bolsas sinoviais e por apresentarem, na sua origem, factores de risco de 
da implementação de mecanismos compensatórios da repetitividade de natureza ocupacional. 
movimentos, vibrações e posturas inadequadas.São um grande problema da medicina do trabalho.
Há um elevado número de recaídas, pelo que, em alguns casos, a 
reconversão laboral do trabalhador deve ser equacionada.

De causa ergonómica 
Movimentos repetitivos que requerem aplicação de força; 
Choque mecânico; Em geral, coincidem com os das doenças reumáticas periarticulares.
Força de preensão e carga palmar; 
Carga externa e muscular estática; 
Stress mecânico; 
Vibrações e temperaturas extremas; Lesões localizadas ao nível dos tendões e suas bainhas; 
Posições desadequadas que podem Lesões dos nervos; 

 decorrer do equipamento mal desenhado, Lesões neurovasculares.
 das ferramentas ou do posto de trabalho.
De causa organizacional
Horas e ritmo de trabalho excessivos; 
Trabalho com ritmo externo imposto – por exemplo, linhas de montagem; Não há um tratamento universal 
Pausas e descanso insuficientes; e não há evidência científica sobre 
Insegurança ou insatisfação laboral; qual é a abordagem mais eficaz.
Monitorização excessiva, por exemplo, com câmaras de vídeo.

De risco individual Os objectivos da terapêutica são, 
Tabagismo: essencialmente, aliviar a dor e 
Ingestão de bebidas alcoólicas em excesso; reduzir a incapacidade.
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antes do Bué e outros modernismos”
“Modos de falar dos Algarvios

ALGARVE

Pequenalho Petetos

Perdenário Piléria

Perigo Pilhento

Perruca Pingonheira

Pisa
Pespeneta

O mesmo que pequenino, pequerrucho, Fazes petetos  Fazes maus julgamentos. Puseste 
pequeno petetos  Puseste defeitos, criticaste 

 
Termo usado para sem juízo, alvoriado, Palavra que significa pirraça, ou partida. Pregaste 
cabeça no ar uma piléria  pregaste uma partida

Palavra para designar o raio. Caiu um Qualquer coisa que está muito salgada. Carregado 
perigo  caiu um raio de sal. Salgado que nem uma pilha 

                     
   Diz-se de pessoa mal 

Ter perruca  ter vaidade. Ter ares de arranjada, desleixada, suja 
perruca  ter ares de importância

Termo  usado em substituição de sova ou tuna. 
Diz-se de uma mulher que fala muito, Levas uma pisa  Levas uma tuna. Levas uma sova
linguareira que se mete na vida  dos 
outros

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

A melhorA melhor
La mejorLa mejor          pción          pción

Marketing • Publicidade • Serviços

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

Cartão Desconto
                   Free Discount Card 

289 72 10 50
968 639 468

www.amelhoropcao.com

A
p

ro
ve

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.

CARTOMANCIACARTOMANCIA
O seu Futuro através das cartas. 

Limpeza e aconselhamento espiritual. 
Abra os seus caminhos e melhore a sua vida 

‘Cartomancia é magia, ninguém se iluda quanto a isso’

Tlm. 966 542 332 • magiadascartas2009@hotmail.com • Albufeira/Faro

Patrocinado por                                        • Olhão

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



Try to find 7 diferences
Solutions in the next month

7 Diferenças / 7 Diferenças / 7 diferences7 Diferenças / 7 Diferenças / 7 diferences

Descubra as 7 diferenças entre as duas imagens.
Solução na próxima edição

Descubre las 7 diferencias entre las dos imágenes.
Solución en la próxima edición
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Use this card whit the discounts 
given by the advertisers this months
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Os malucos

Ajuda ao Pai

Empregado

Bebado com Duvidas

Estão 100 malucos num manicómio: 99 a saltar e 
1 a bater com a cabeça na parede. Chega o 
médico e diz para os 99:
- O que é que vocês têm?
E os 99 respondem:
- Somos pipocas.
- E aquele que está contra a parede? - pergunta 
o médico.
- Aquele ficou agarrado ao tacho.

- Ontem salvei o meu pai de um assalto!
- Apanhaste o ladrão?
- Não. Tirei o dinheiro da carteira dele antes do 
ladrão.

Conversa entre o empregado e o chefe:
- Chefe, os nossos arquivos estão a abarrotar,
Posso deitar fora os que têm mais de 10 anos?
- Sim, mas antes tira uma cópia de tudo.

Uma velhota resolveu descer uma escadaria 
com 399 degraus, nisto ela desce o 1º, tropeça e 
vai rebolando pelos degraus. Nesse momento 
estava um bêbado a passar e ao ver a senhora 
diz:
- Eu até segurava, mas pode ser promessa...

Proboscídeos
Extintos

Em risco de extinção

MOERITHERIUM

PHIOMIA

MAMUTE LANOSO

extintos pela caça feita pelos 
humanos primitivos)

LOXODONTA

Caçado pelo marfim e pela carne, que os africanos comem

36 milhões de anos - Alt. 1 m

35 milhões de anos - Alt. 2.4 m

2 milhões à 10.000 anso - Alt. 4 m

Elefante Africano Moderno - Alt.4 m

Os elefantes primitivos eram menores do que os actuais cachorros 
e não tinham trompa? Hoje só existem duas espécies de elefantes: 
o africano e o indiano. Os fósseis de elefantes Loxodonta mais 
antigos têm cerca de 5 milhões de anos e foram achados na África. 
O elefante primitivo, Moeritherium, tinha uma altura máxima de 1 
metro. O elefante africano é hoje o maior animal terrestre.
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Rua António Henrique Cabrita,  Lt.2 r/c dt. 8700-247 OLHÃO

Radio Brindes

Salas de CinemaPromotorasArtes Gráficas

Revista

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 your clients to more places and more

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

Marketing • Publicidade • Serviços ALGARVE



11h00 às 19h00 • Lagoa / Fatacil

30 e 31 de Maio30 e 31 de Maio

Esperamos a sua Visita!


