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E d i t o r i a l
2 Julho 2010

O Editor

Quando os algarvios começaram a trocar o mini mercado ao 
pé da porta, ou as lojas onde habitualmente faziam compras, por 
hipermercados e centros comerciais onde passaram a deixar o seu 
dinheiro, quebraram um circuito comercial que lhes permitia reaver o 
dinheiro que  gastavam no comércio local. Este equilíbrio de 
reciprocidade entre agentes económicos gerava riqueza local e regional 
de uma forma simples. Dou-lhe como exemplo, quando um profissional 
de  caixilharia de alumínio fazia compras num mini mercado, era natural 
que esse comerciante, quando precisasse de fazer uma divisória na loja 
ou marquise em casa se lembrasse de encomendar o trabalho a esse 
profissional que também era seu cliente, e esta reciprocidade repetia-se 
em muitas outras áreas de actividade. Quando os algarvios, 
profissionais de todos os ramos e pessoas comuns  começaram a trocar 
o comércio tradicional pelos hipermercados, e grandes superfícies, 
para deixar lá o seu dinheiro, sem se aperceberem quebraram um 
circuito que também lhes dava a ganhar de múltiplas maneiras e era 
solidário. Com a troca tenho dúvidas que algum algarvio, e se houver 
serão muito poucos, tenha ganho algum dinheiro daquele que já gastou 
em hipermercados e centros comerciais, fazendo para essas entidades, 
trabalhos, obras, serviços ou vendendo alguma coisa. Agora que o que 
resta do comércio tradicional já é muito pouco e continua em vias de 
extinção, não vale a pena chorar pelo que se perdeu, vale sim a pena 
pensar e agir, para que não se perca o que ainda nos resta e podemos 
preservar. Faça como eu que tento, o mais possível, deixar o meu 
dinheiro   onde o ganho. Há sítios onde eu não vou deixar um cêntimo, 
não só porque tenho poucos cêntimos mas sobretudo porque aí nunca 
me deram nenhum a ganhar: são os restaurantes chineses. Só lá vou 
porque não me fica bem recusar o convite do meu amigo Yoo Foo 
quando faz anos. Assim como estes há muitos outros estabelecimentos  
onde eu não vou gastar o meu dinheiro, e se me virem alguma vez num 
hipermercado que não esteja sediado na região, é porque procuro 
alguma coisa que não encontrei noutro sítio.

Por regra termino este editorial com a dose habitual de 
optimismo que nos anime a todos e nos dê forças para vencer as 
dificuldades que já temos mais as que inevitavelmente vão aparecer. 
Pense, e faça alguma coisa por isso, para que Julho seja um grande 
mês para o Algarve, sabendo que para além das festas e festivais 
organizados,  promovidas e pagos  pelas Câmaras ricas da região, o 

46º mês de edição é motivo para estarmos no mínimo 
contentes por ainda existirmos. Começámos em Outubro de 2006 
esta aventura de editar, e imprimir no Algarve, uma revista comercial 
de divulgação publicitária e distribuição gratuita que, sabíamos à 
partida, iria ter muitas dificuldade em chegar a bom porto. Logo no 
início de 2007 se começou a vislumbrar no horizonte do futuro, nuvens 
muito cinzentas pressagiando maus ventos e tempestades. A nossa 
capa de Janeiro de 2007 dizia exactamente “...trabalhe mais para 
termos melhor futuro!”. Passados mais de  três anos desde então, eis 
que chegámos até aqui, embora à custa de muitos trabalhos, alguns 
percalços, outros tantos sacrifícios que quase nos fizeram pôr solas 
de molho para continuar a alimentar esta viagem até hoje. O número 
45 da nossa revista é sinal de que ainda não desistimos e, se 
pudermos contar consigo como leitor ou patrocinador, certamente não 
desistiremos tão cedo e poderemos resistir por outros tantos anos. 

De facto ao longo deste curto espaço de tempo de três anos, 
temos vindo a assistir à degradação, falência e desaparecimento de 
inúmeras micro, pequenas e médias empresas, um pouco por todo o 
Algarve, com as consequências que são conhecidas, aumento do 
desemprego e da pobreza que ameaça tornar-se em miséria. Claro 
que este empobrecimento da região não começou agora, e as suas 
causas também não podem ser atribuídas só à crise económica global 
que para uns é apenas virtual e para outros é de facto muito real. Para 
nós a crise na região começou nos anos noventa com o aparecimento 
dos hipermercados e as grandes superfícies comerciais, que se 
instalaram e foram proliferando com o objectivo de atrair o dinheiro 
dos algarvios e sugá-los o mais possível. Os hipermercados e as 
grandes superfícies ao instalarem-se na região, fazendo uso das 
modernas técnicas de marketing, todas aquelas luzes coloridas e 
cintilantes, aqueles amplos espaços e grande diversidade de 
produtos e com alguns preços mais baixos, atraíram e modificaram os 
hábitos de consumo dos indígenas da região, ao ponto de os tornar 
viciados e dependentes desses espaços como consumidores, muitos 
deles tornando-se consumidores compulsivos de toda a espécie de 
produtos, bens e serviços. Como vivemos num mundo de economia 
livre nada há a censurar ao aparecimento dessas grandes superfícies, 
excepto o excesso de autorizações que foram dadas pelo governo 
para abertura de novas unidades desse tipo, que faz hoje do Algarve a 
região da Europa com mais hipermercados m2 e por habitante. Claro 
que num país de livre economia todos têm direito  a investir o seu 
dinheiro, e o objectivo é rentabilizá-lo o mais possível enquanto 
podem e as leis o permitem. As grandes superfícies não vieram 
investir no Algarve para produzir alguma coisa, acrescentar mais 
valias, criar riqueza e desenvolvimento, vieram sim para fomentar 
consumo, atrair consumidores e multiplicar lucros e levar o dinheiro da 
região. Até há bem pouco tempo vinham conseguindo atingir esses 
objectivos, mas como a crise económica também se faz sentir no 
Algarve, poderá até acontecer que alguns desses hipermercados 
deixem de ser rentáveis porque cada vez mais os algarvios têm 
menos dinheiro, menos poder de compra e começam a ser mais 
cuidadosos nos seus  gastos.

Antes da proliferação dos hipermercados, a economia da 
região assentava muito no turismo que estava em crescimento, na 
agricultura e pescas local, no comércio tradicional e serviços. Os mini 
e supermercados, as lojas de comércio pronto a vestir, sapatarias e 
outros eram negócios rentáveis e geravam dinheiro que alimentava 
muitos outros negócios, como a pequena indústria metalo-mecânica, 
alumínios, oficinas e muitos outras actividades. O dinheiro que 
entrava na região por via do turismo circulava entre estes negócios e 
gerava mais riqueza, mais emprego e mais desenvolvimento.

Algarve vai ter mais gente 
em Julho, não só mais 
p o r t u g u e s e s  m a s  
também, muitos milhares 
de Motards que vêm á 
g r a n d e  e  m í t i c a  
concentração organizada 
pelo Moto Club de Faro, e 
virão animar não só a 
cidade de Faro com o seu 
exo t i smo,  a leg r ia  e  
sobretudo, com muita 
vontade de desfrutar  
tanto do convívio de 
amigos, como do sol e da 
gastronomia do Algarve. 
Aproveite bem o mês de 
Julho. Nós desejamo-lhe 
que tenha muito trabalho, 
saúde, sorte e êxito.
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ANGLICISMOSANGLICISMOS
Anglicismo caracteriza-se por vício de linguagem. Tanto o português de Portugal como o do Brasil incorporaram um número 

considerável de anglicismos em décadas recentes, embora nem sempre os mesmos. Continuação da edição anterior. 

After many fantastic holidays in Portugal in the nineteen eighties which time it proved simply too difficult to progress our plan or maybe more 
and early nineties, during which times we made many very good friends, the accurately our personal 'muddling through' approach.  
opportunity arose in 1996 to buy a small piece of land in an already partially Fast forward to 2009 and finally Portuguese soil was trodden on with, this 
established Urbanizacao in Olhao. time, a home to be built. 

After due consideration at home in Scotland the decision was One of us arriving direct from China and the other arriving from the 
reached to go ahead with the purchase. UK brought its own set of issues with paperwork, documents, belongings, etc 

The record so far is relayed mainly for the benefit of any other despite seeking prior advice from the Portuguese and UK Embassies in 
readers, ex-pats in particular, who are contemplating a move to these parts, Shanghai. Their guidance was good insofar as it went but more help was 
and in Algarve especially. needed from the Local Camara and Junta de Freguesia.

  For background information only, at the outset, every single one of It must be said now that the support we got from these bodies at this 
our UK based friends, acquaintances and various 'advisors' all said that we early stage of life in Portugal was first class.
must take on a Legal Advisor to assist and protect us as around this period the Moving on we began to get to grips with the Land Parcel itself, all 
media reports often refferred to the problems that were occurring, mainly in the various Rules and Regulations that applied and any changes that had 
Spain with Land and Property purchases that went badly wrong with many been introduced in the intervening period between purchase and actually 
individuals losing significant funds and or assets. progressing the Project.

Despite all the warnings our chosen way forward was simply to take Additionally the Land is close to what was to us a small, dried up in 
people involved at face value and that trustworthiness was taken for granted. Summer, river but the hellish Winter rain brought another dimension to our 
It is noteworthy however, that even then, 1996, our first attempt at transferring thoughts and dreams.
pounds to the, always to be remembered, Escudo via the UK and Portuguese We spoke with some Portuguese and UK friends regarding an 
Banking System turned out to be more difficult and time-consuming than Architect/Enginer, went through the selection process and got our partner.
previously expected. After the 'routine' checks had taken place, the transfer The planned building was developed with many, many reiterations before we 
finally took place. finally 'froze' the Design. This phase would otherwise have gone on for ever.

This short period in fact was an early challenge to the mutual trust Combining the better features from homes in Scotland, Ireland and USA and 
which had developed between all friendly parties. Australian based house designs in China plus complying with the local needs 

This was before all the current 'money laundering' paperwork had gave our very patient Architect many different requests to handle but he 
to be completed and probably the desciption did not exist at that time. responded well to the challenges presented. 
One factor that was on the sideline was the fact that the Pound was gaining Everyone of our UK friends were then warning of the long periods of 
strength against the Escudo so it is eally no different now as UK people delays we could expect after the plans were submitted to the Camara and the 
attempt today to predict how the Pound we have persisted with moves 'certain' need for more changes. This turned out to be completely wrong. The 
against the Euro which rightly or wrongly superceded the 'nicer?' Escudo. Camara promises a go/no-go within 20 days and with the good work from our 

We will not further debate this factor at least not in this issue! Architect the green light was on within the timespan.
Then, late 1996, however, no more issues or surprises occurred, no Now we are about 50% through the build and more comments and 

lawyers were involved, trust won through and our mission had began. opinions will follow in later issues.
Going on, the plan was always to start 'next year' and then the next again but Meantime should anyone would like to benefit from our personal 
the main cause of delay was 8 years of gainful employment in China during experiences, please feel free to contact us via the Magazine.

"Costa a costa" Situação em que um jogador de  Navegador no ciberespaço. nitrocelulose e de cânfora. O uso mais conhecido é Cibernauta
 Utilizado para prender e juntar papeis.basquetebol, após recuperar a bola junto à sua na indústria fotográfica e cinematográfica, na Clip

confecção das chamadas películas ou filmes. Resultado de uma duplicação genética.tabela, percorre o campo todo indo encestar na Clone 
Categoria de prova de ténis ou golf. tabela oposta. Tradução de "coast to coast". Challenger Close up Grande plano em fotografia ou cinema.
 Música e dança norte americana  Disco compacto que permite apenas a CharlestonC.D.rom Co- Skipper Imediato em uma prova de vela.

popular nos anos vinte.leitura dos dados nele contidos. Cocker-spaniel Raça canina.
 Vôos que não têm uma carreira regular.  Transportador de tacos de um golfista. CharterCaddy Cockpit Carlinga de um avião.

Camera-man Operador de uma camera de filmar Também check (U.S.). Cocktail 1. Bebida confeccionada a partir da mistura 
Camping Parque de campismo. Check-in Processo de verificação de documentos e de vários ingredientes. 2. Evento social comum 
Campus Todas as instalações adstritas a uma bagagem anterior ao embarque. entre os estratos sociais mais elevados.
instituição de ensino superior (universidade). Check-out Pagamento da conta no fim de uma Cocktail party Recepção social - alta sociedade.
Carjacking Roubo de viatura com recurso à força ou estadia num hotel. Compact-disc Disco de registo sonoro para leitura 
à ameaça Check-up Análises gerais, ocasionais, do estado através de laser.
Carpete Tapete. [derivada do inglês carpet] clínico de um pessoa. Cool Fixe, porreiro.
Cash & carry Armazém grossista. Cheeseburger Hamburguer a que se adiciona uma 

fatia de queijo.Cashflow Fluxo monetário de uma empresa.
Ciber Origem na cibernética - abreviação.Casting selecção de um elenco (filme, teatro ou 

passagem de modelos) Ciber café Local que oferece aos seus clientes 
acesso a computadores ligados à internet. Catamaram Embarcação de dois cascos.
Ciber espaço Designação de internet.Celulóide Classe de compostos criados a partir da 

Country club Clubes de activ. 
de lazer ao ar livre.
Country music Género musical 
popular, em que o maior centro 
de divulgação é Nashville, 
Estados Unidos da América.
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da Isildada Isilda
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Isilda Nunes

LP!, 
o Queiroz é professor?

E um idiota é 
um homem que tem 

muitas ideias!

•

•  Entupimento da banheira ou lavatório: Normalmente 
estes entupimentos resultam do acumular de cabelos que se vão 

• juntando nos canos. A gordura de alguns produtos de higiene pode As torneiras podem emitir ruídos estranhos quando são 
ajudar a que esta acumulação aconteça. Utilize o desentupidor abertas ou fechadas. Há diversas causas possíveis para esse 
clássico e caso não resulte o cabo de aço em espiral.fenómeno. Se sua casa tiver sido construída recentemente, poderá 

ter canos muito pequenos para permitir a passagem apropriada da 
água. Do mesmo modo, os canos em residências antigas podem ser 
bloqueados pela formação de crostas, ocasionando ruídos. Em 
ambos os casos, você deverá substituir os canos para se livrar do 
ruído, o que não é realmente um conserto rápido.

• Há sanitas cuja configuração não permite o uso deste • Se a torneira continuar a fazer barulho, verifique a sede 
tipo de desentupidor. Um truque muitas vezes utilizado é usar uma da arruela de vedação. A sede pode ficar parcialmente bloqueada 
esfregona com o mesmo fim. Pode envolver-se a esfregona num saco com resíduos e a vazão restringida da água pode ocasionar ruídos. 
de plástico aumentando a pressão exercida.Se esse for o caso, limpe a sede.

• Um entupimento nos canos em casa é algo que traz 
enormes incómodos, pois pode impedir-nos de usar um lava-loiças, a 
banheira ou até a sanita. Por isso o melhor é saber como lidar com 
desentupimentos.

E por este mês é tudo…volto em Agosto com mais dicas e 
conselhos…Até Lá.

 A soda cáustica adicionada com água (lixívia de soda) devemos regularmente desapertar o fundo para efectuar uma 
utiliza-se para eliminar tintas e vernizes, assim como para limpeza. Se o entupimento é dentro do cano o melhor é usar um cabo 
desengordurar fornos e tabuleiros de cozinhar. Poderá ser utilizada de aço como descrito em cima.
para desentupir canalizações. Aplicada sobre um móvel de carvalho 
dar-lhe-á um aspecto de antigo.

Entupimento de uma sanita: O excesso de papel 
higiénico ou alguns objectos inadvertidamente deixados na sanita 
podem levar a este entupimento. Por vezes despejar um balde de 
água suja onde está um pano, que acaba por não se ver, pode 
provocar um entupimento destes. Se é um objecto que foi deixado 

• O mais provável, no entanto, é que o barulho de sua cair este deve ser retirado (usando luvas). Por vezes basta despejar 
torneira seja causado por uma arruela de vedação com o tamanho um balde de água, que por ter mais pressão que o puxar do 
incorrecto ou que esteja solta na haste. Feche o suprimento de água autoclismo acaba por desentupir. Se não resultar o desentupidor 
antes de começar este ou qualquer outro trabalho de reparo de caseiro é uma opção (recordamos que deve ser usado imerso na 
torneiras. Substituir a arruela ou apertá-la deverá eliminar o ruído. água).

• A terminar aqui ficam dois conselhos simples... O 
primeiro é que se já tem em casa um local onde sente que a água já 
não passa como antigamente o melhor é desentupir enquanto pode, 
evitando uma situação pior. O outro é que desentupir pode ser uma 

• Entupimento de um lava-loiças: tarefa muito simples que qualquer um pode fazer, mas se já esgotou  Este tipo de 
os métodos possíveis, o melhor mesmo é chamar profissionais com entupimento é comum e pode resultar da acumulação de detritos de 
equipamento mais potente. comida, gordura, calcário. Evitar estes entupimentos pode passar por 

usar tampas de lava-loiças que permitam filtrar detritos sólidos. Há 
sifões que permitem filtrar os resíduos em lava-loiças. Nestes casos 

Olá…este mês vamos falar 
de bricolage…preparados? 

A palavra mariscos engloba dois tipos de animais marinhos comestíveis: moluscos e 
crustáceos. Os moluscos de corpo mole protegidos por uma concha, com uma ou duas  válvulas,  
denominados por univalves e bivalves. Os crustáceos são todos os animais que têm o corpo coberto 
por uma carapaça.

Os mariscos têm um alto teor de proteínas, vitaminas e sais minerais com poucas 
calorias. Os mariscos são autênticos concentrados de nutrientes. Sendo por isso um excelente 
alimento. O maior inconveniente dos mariscos é poder desencadear reacções alérgicas a pessoas 
propensas a alergias, e o perigo de provocarem intoxicações alimentares quando não são frescos. È 
por isso necessário certificar-se da sua frescura antes de consumir.

Antes de cozinhar bivalves, lave-os muito bem e deixe-os em água com sal durante 2 
horas para soltarem a areia e impurezas que possam ter. Depois lave-os novamente antes de os 
pôr ao lume 

Durante a cozedura todos os bivalves devem abrir as conchas, se não abrirem não as 
coma.

Nunca coma moluscos crus, porque corre o risco de se expor a contaminações de 
germes que apenas são destruídos, quando cozinhados durante pelo menos 6 minutos.   

The term seafood includes two types of edible marine species: mollusks and 
crustaceans. The  mollusc soft body protected by a shell, with one or two  valves, so-called single-
winged and bivalves. Crustaceans are species which have the body covered by a carapace. 

Shellfish are a high protein, vitamins and minerals with few calories. Seafood is 
authentic concentrated nutrients. Is therefore an excellent food. The biggest drawback is that 
seafood could trigger allergic reactions in people prone to allergies, and a danger of causing food 
poisoning when they are not fresh. It is therefore necessary to make sure they are fresh before 
buying them. 

Before cooking shellfish, wash them well and then put them in salted water for 2 
hours to loosen any sand and impurities they may have. Then wash them again before cooking. 

During cooking all shellfish must open their shells and if they do not open do not eat. 
Never eat raw shellfish because it runs the risk of being exposed to contamination 

from germs which are only destroyed when cooked for at least six minutes. 

Pipa, 
quem é o Queiroz?

E o que é um idiota?

Mariscos • Seafood  
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Esmeralda M.S. Dias Inácio
GABINETE DE CONTABILIDADE

Rua António Henrique Cabrita, 12-A • 8700 OLHÃO
TEL.: 289 723 060 • Tlm. 933 314 843

Contabilidade • Documentação • IVA • Fiscalidade • Salários

Olhão/Culatra/Farol
1 de Julho a 31 de Agosto

Olhão Culatra Farol

07h00
09h00
11h00
13h00
15h00
17h30
19h30

07h45
09h30
11h30
13h45
15h30
18h00
20h00

07h30
10h00
12h00
13h30
16h00
18h30
20h20

Olhão/Armona 1 de Julho a 31 de Agosto

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

Olhão Armona Olhão Armona

Horários dos Barcos para as Ilhas

Julho 2010

Marisco vivo, 
congelado e cozido

Camarão • Conquilhas • Sapateira 
Lavagante • Amêijoas • Lagosta • Perceves, etc.

Até 31 Campos de Férias 2010. Maratona de Contos + 
Série de actividades direccionadas às Ateliê de escrita criativa 
crianças dos 8 aos 10 anos e aos + Dramatização da 
jovens dos 11 aos 13 anos de idade.  história. Do poder do 
Casa da Juventude. 09h00 às 17h30 conto contado, escutado 
1 a 25 “Untitle”: exposição itinerante e lido ao conto sonhado 
da pintura da ANACED (Associação A distância é mínima e 
Nacional de Arte e Criatividade de e a imaginação, ou melhor, 
para Pessoas com Deficiência). A criatividade muito estimulada. 6 anos aos 14 anos. 
Os visitantes da Exposição são Biblioteca Municipal. 16h00
levados a apreciar e a comparar 13 e 17 Laboratório da 
diferentes estilos e técnicas de Memória: - ciclo de 
pintura e desafiados a explorar e a tertúlias em torno de 
interagir com a criação artística, objectos - no âmbito do 
dando títulos e/ou tecendo comentários projecto de promoção da 
sobre as obras expostas. leitura “Entre (a)voz e 
2 Feira de Eco-diversidades. as palavras” Biblioteca 
Associação Recreativa. 18h00 Municipal. 17h30
3 “Insustentável Leveza”  14 Livros vão Passear à 
Espectáculo de teatro/dança com Creche. Pretende-se com 
coreografia de Carlos Matos. esta actividade, permitir 
Aud. Municipal de Olhão. 22h00 Às crianças desde a mais tenra idade, o contacto com o livro, 
3 Leituras com sabor a partilha. muito importante no seu desenvolvimento. Biblioteca 
Público-alvo: pais e filhos; avós Municipal.
e netos. Cada leitor será 14 Futebol - Planeta Ronaldo: a ambição de ser o melhor / 
Convidado a escrever uma frase sobre: “ Ler é………”. reportagem de Nuno Luz e Paulo Cepa. Document' Arte: 
Biblioteca Municipal. 16h00 documente-se com documentos com arte … - ciclo de 
3 e 4 Permacultura e Sustentabilidade. Écoteca de Olhão
7 Poesia  Alexandre O'Neill: 
tomai lá do O'Neill. 
Document' Arte: documente
-se com documentos com 
arte … - ciclo de 
documentários Tema: 
Inspirações e transpirações … 
Biblioteca Municipal. 17h00  
10 Ciclo de Concertos Música 
de pais para filhos, com Ana 
Maria Moura (violoncelo). 
Biblioteca Municipal. 10h30 
E 11h30
10 Futebol: Olhanense - 
Peterborough United  Estádio 
José Arcanjo. 19:00
10 A Arca dos Contos  

A22

Cozinha Tradicional

Informação com o apoio da Câmara Municipal de Olhão
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desde há anos ou pelos quais 
há pouco se enamorou e venha 
escutar outros. E porque 
poema puxa poema, aproveite 
e traga um amigo também, já 
que a festa literária é sempre 
uma festa para todas as idades.
Biblioteca Municipal. 18h00
21 Dança  Pina Bausch - 
realização de Fernando Lopes. 
Document' Arte: documente-se 
com documentos com arte … - ciclo de documentários Tema: 
Inspirações e transpirações … Biblioteca Municipal. 17h00  
22 Apresentação da obra “Polishop”
de Tiago Nené. Biblioteca 
Municipal. 18h00
22 “Ensaio Aberto”, a partir de
Jean-François 
Sivadier ACTA-
A Companhia de 
Teatro do Algarve. 
Jardim Pescador 
Olhanense. 21h30
24 Um Gesto vale 
mil Palavras. 
Contar histórias 
usando o corpo, o 

6 Olhão

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

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

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 

documentários Tema: 
Inspirações e transpirações … 
Biblioteca Municipal. 17h00  
15 Apresentação da obra 
“Área Afectada”, de Fernando 
Esteves Pinto. É um livro onde 
o ofício poético é como que 
dissecado, numa procura 
constante pela imagem que a 
própria linguagem em si possui. 
Biblioteca Municipal. 18h00
16 Concerto Natalie Cole. 
Hotel Real Marina. 22h30
17 Futebol: Olhanense - 
Nottingham Forest  Estádio 
José Arcanjo. 21:00
17 O Mundo através dos 
Livros. Ideal para as crianças 
viajarem pelo mundo da 
imaginação que as faz crescer, 
de uma forma lúdica, divertida 
e segura. 6 anos aos 12 anos. 
Biblioteca Municipal. 16h00
19 “À Roda da Poesia”: 
leituras e conversas em torno 
da poesia, poetas e outras 
coisas concretas… Partilhe 
Textos que acolheu dentro de

Tiago Nené

Eventos, Município de olh oã
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Olhão 7

espaço e os objectos que nos 4ªs-feiras às 10h30 e 
rodeiam, seguindo apenas as 6ªs-feiras às 14h30. 1º, 2º 
ordens da imaginação. 6 anos e 3º ciclo. 4ªs-feiras às 
aos 12 anos. Biblioteca 14h30 e 6ªs às 10h30. 
Municipal de Olhão. 16h00 Biblioteca Municipal.
28 Arquitectura  Esboços Durante o Mês Exposição «Os Compromissos Marítimos no 
de Frank Gehry - Algarve» é o contributo de Olhão para o projeto da Rede de 
realização de Sidney Museus do Algarve, 
Pollack. Document' Arte: denominada «Algarve: do 
documente-se com reino à região». Edifício do 
documentos com arte … - Compromisso Marítimo de 
Ciclo de documentários Tema: Olhão. De terça a s
Inspirações e transpirações … exta-feira 10h00/12h30 e 
Biblioteca Municipal. 17h00  14h00/17h30 e ao Sábado 
31 Hora do Conto na Bebéteca. 10h00/13h00.
Os bebés vão poder explorar o Até Out. Exposição 
gosto pelos livros. Os pais e os «Presença Romana no 
bebés são convidados a deixar concelho de Olhão». Museu da Cidade
que as histórias os envolvam. 2ªs a 6ªs feiras Bibliotecário por um dia 
Participação limitada a um Ideal para formar os pequenos leitores, 
máximo de 10 bebés na sua primeira visita à biblioteca. 
acompanhados pelos pais. Até Marcação prévia com uma semana de 
Aos 36 meses. Biblioteca antecedância.
Municipal. 16h00 Todas as 6ªs-feiras: Ciclo de Cinema 
Actividades regulares: “Férias Infanto-juvenil.  Um filme escolhido pela 
merecidas, férias divertidas”. biblioteca para animar as manhãs das 
Hora do Conto. Pré-Escolar: Suas férias. Biblioteca Municipal. 10h30.

“Ensaio Aberto”

Eventos, Município de olh oã
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O
nunca mais será o mesmo 

em

 mercado Imobiliário 

 Olhão

4ªs e 6ªs feiras N@vegar, N@vegar Nas Ondas Deste Outro Ribatejo • Rancho Folclórico de 
Mar. Iniciação à Internet. Biblioteca Municipal Mira D’Aire – Beira Baixa 
de Olhão. 10h00 às 11h00 • Grupo Folclórico Juventude de 

Santa Maria de Pindelo - Beira 
Junta de Freguesia de Quelfes: Alta • Grupo Folclórico Recreativo 
17 Feirinha de Quelfes - 3ªs sábados E Cultural de Agua de Pena - 
de cada mês. Espaço exclusivamente Madeira • Grupo Etnográfico de 
dedicado a antiguidades, coleccionismo, Quelfes “Dança do Velhos” - 
artesanato e produtores. Os visitantes têm à disposição Algarve; 01h00 | Encerramento 
autocarro gratuito de Olhão para Quelfes. Recinto do do Festival de Folclore.
Mercado Municipal de Quelfes. 10h00 as 17h00. Polidesportivo de Quelfes 
25 Mercado Municipal de Quelfes. 4ºs e 5ºs Domingos de 
cada mês. Mercado Tradicional de Freguesia de Pechão - Animação de Verão:
Quelfes e Feira das Velharias, 2 a 28 Inauguração da Exposição “O Planeta É Belo” de 
Recinto do Mercado Municipal de Maria Filomena Cavaco. Junta Freguesia de Pechão. 21h30
Quelfes. Destaque para o parque de 3 VIº Danças Ao Luar. Academia de Dança do Algarve. 
Estacionamento gratuito para 300 D’Cats - Olhão / Grupo de Dança Jazz e Contemporânea
viaturas e autocarro gratuito de Olhão Câmara Municipal de S. Brás de Alportel / Cantinho da 
para Quelfes. Dança - Oficina Divertida / Da Project – Dança Hip Hop de 
10  13º Festival de Folclore Rancho da Ria Faro / Grupo de Dança Jazz Wave. Largo da Igreja. 22h00.
Formosa. Apoio: Freg. Quelfes e CMO, 19 a 23 Semana De Cinema Ao Ar Livre. Dia 19 - Invictus. 
Jardim Pescador Olhanense. Dia 22 - Up Altamente. Dia 20 - Avatar. Dia  23 - Amar é 
31 XVI Festival Internacional de Folclore Complicado. Dia 21 - Paparazzo. Fonte Velha/Pechão. 21h45
Quelfes 2010. 21h00 | Início do Desfile Ocupação de Tempos Livres para Jovens
Etnográfico. 21h30 | Início do Festival de 5 a 9 “Pechão na Rota da Aventura”. Esgrima, BTT, Ténis 
Folclore. • Rancho Folclórico e Etnográfico ~ Karaté, Caça ao Tesouro, Basquetebol… (dos 7 aos 11 anos e 
de Campo Maior - Alentejo • Grupo dos 12 aos 16 anos) 9h30 às 12h30
Etnográfico “Os Camponeses da Golegã” 14 a 17 “Novas Descobertas,Novas Aventuras”. 

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” 

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

Eventos, Município de olh oã
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Olhão 9

Acampamento em regime de pensão completa, com 2 a 31 Animação Infantil de Verão. 
idas à praia, jogos ao ar livre, passeios e caminhadas. Jardim Pescador Olhanense.
(dos 8 aos 14 anos). Ilha da Armona 30 Jul. a 1 Ago. II Open Cidade 
26 a 30 “Oficina De ExpressõeS”Dança, Música, Teatro, de Olhão 2010. Parque Campismo
Pintura, Reciclagem…Inscrições: (a partir dos 6 anos) Junta CineClube de Olhão - sala 3 dos 
de Freguesia de Pechão. Multiusos da Junta. 14h00 às 17H00 cinemas  Cinealgarve, Ria 
17 ARTSERIES IX. Chalé de Bela Mandil. 17h00 Shopping: Dia 6 Filme “Fantasia 

Lusitana“. 22h00. Dia 13 Filme 
Freguesia da Fuseta: “Estômago“. 21h30. Dia 20 Filme 
5 e 6 Jazz na Ria. Zona Ribeirinha da Fuseta “As Ervas Daninhas“. 21h30. Dia 
5 Início de Tor neio Verão de Futsal. Polidesportivo da Fuseta 27 Filme “O Segredo dos Seus 
15 a 19 Festa de Nossa Olhos“. 21h.30
Senhora do Carmo. Zona 1.º Domingo do mês - Mercado 
Ribeirinha. de Fuseta: junto ao Parque de 
10 Comemorações Dia da Campismo
Freguesia de Olhão. Foi 1.º Domingo do mês - Mercado 
criada em 1695 por D. de Moncarapacho: junto à Rua das 
Simão da Gama, Bispo Olarias
do Algarve, que a 4° e 5° Domingo do mês - 
desanexou da de Quelfes, Mercado de Velharias de Olhão.
sob a invocação de Nossa Senhora do Rosário. 17h00 -Sessão Mercado de Quelfes: frente a 
Solene – Entrega da Medalha de Honra da Freg. a cidadãos Escola Eb1
cujos préstimos sejam reconhecidos pelo Executivo e 2º fim-de-sem./Julho Feira 
Assembleia de Freguesia de Olhão; 21h30 - Espectáculo na Nacional de Parques Naturais e 
Praceta de Agadir. Ambiente. Jardim Pescador.
17, 24 e 31  “Música na Praceta”.  Dia 17 – Quim Ferreira – 4º fim-de-sem./Julho FARM - 
21h30; Dia 24 – Tiago Miguel – 21h30;Dia 31 – Duo Feira de Arte, Artesanato, Agricul. 
Miragem – 21h30. Praceta de Agadir, Recreio de Moncarapacho

Eventos, Município de olh oã
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Peças que dão conforto à sua casa

Trate bem o seu corpo!
Visite a Mobilar que lá encontra o seu conforto!

Take care of your body!
Visit Mobilar and you will find your comfort there!

Este mês há óptimas promoções! Venha ver! Este mês há óptimas promoções! Venha ver! 

This month there are great deals! Come see!This month there are great deals! Come see!

Este mês há óptimas promoções! Venha ver! 

This month there are great deals! Come see!

Este mês além dos Descontos, 
ainda pode ganhar bicicletas 

Móveis: Entrega e Montagem Grátis! • Facilidades de Pagamento: 3, 6, 9 ou 12 meses sem juros!



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

C n soo curFotos: Arquivo

 

Estúdios Corte Real Av da Republica 

Olhão 289713804

Faz o teu Book

 Marca já a tua sessão

10 Fotografia
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Quando o verão chega, algumas doenças tornam-se mais de bastante calor. Os sintomas são manchas brancas na pele, mas 
frequentes, devido às características próprias desta estação.  em alguns casos as manchas podem ser castanhas ou 
Exposição pronlongada ao sol, consumo de alimentos em locais de avermelhadas.

Essa doença é causada pelo desequilibro da lazer, exposição a aglomerados de pessoas e vários outros factores 
população de uma bactéria normalmente presente na pele, a de risco são mais comuns no verão e exigem cuidados para prevenir 
Streptococcus pyogenes, e que pode ser deflagrada por mudanças doenças e garantir que a diversão não acabe mais cedo.

Por ser quente, húmido e escuro, o no clima. Lesões na pele, como as causadas por picadas de insetos, 
canal auditivo se inflama com facilidade e infecções causadas por são o local ideal para o desenvolvimento e acção dessa bactéria, 
fungos e bactérias, como a otite, acontecem. A otite externa ocorre que causa inflamação e forma uma crosta cor-de-mel na ferida.

aparece entre os dedos e causa principalmente em pessoas que freqüentam praias e piscinas 
vermelhidão na pele dos pés. Ela é altamente contagiosa, mas regularmente.

A conjuntivite bacteriana geralmente as pessoas costumam contrair tal fungo por meio do 
é a inflamação da pele transparente que recobre os olhos, chamada próprio ambiente. Por isso é importante não andar descalço em 
de conjuntiva. Ela é mais comum no verão, pois é muito fácil contraí- vestiário de piscina, tocar em animais desconhecidos e usar 
la ao frequentar praias impróprias para banho e piscinas que não calçados de outras pessoas. Além disso, tente sempre deixar o 
estejam devidamente tratadas. Para evitar a contaminação é ambiente arejado, ande descalço dentro de casa e use sandálias 
importante, além de não tomar banho em lugares indevidos, evitar abertas sempre que possível, use roupas de algodão que facilitam a 
usar toalhas de outras pessoas e entrar em contato com quem transpiração e enxugue bem todas as "dobras" do corpo. 
estiver com a doença, pois ela é de fácil transmissão. Quando se Geralmente os sintomas são o embranquecimento da pele entre os 
contrai conjuntivite, os olhos ficam vermelhos e lacrimejantes, e há dedos do pé e a descamação dela, que eventualmente se rompe em 
uma produção de secreção amarelada. Além disso, também são pequenas fissuras. Quando a micose não se encontra entre os 
comuns fotofobia e uma sensação de que há areia dentro dos olhos. dedos e sim na sola do pé, ela se caracteriza por uma leve irritação e 

Como o verão é a estação mais então envolve toda a sola do pé.
quente do ano, são comuns as idas a praia ou a piscina, o que faz  pode ser contraída nas praias é a larva 
com que as pessoas fiquem com a pele húmida por mais tempo, seja migrans que é transmitida por larvas de parasitas presentes em 
porque mergulharam em algum lugar, seja porque apenas estão fezes de cães. O parasita entra pela pele, principalmente pelos pés, 
transpirando mais que o normal. Esse excesso de humidade e causa inflamação.

afecta as unhas frequentemente durante o favorece o aparecimento das doenças de pele, que são causadas 
verão. Doença provocada por fungos e também pelas leveduras. Ela geralmente por fungos ou bactérias, a seguir está uma lista das mais 
começa na ponta da unha, deixando-a amarela, espessa e com uma comuns nessa estação:

Uma das principais causas do câncer de aparência feia. Além disso, ela dói bastante e incomoda.
O risco de ter uma desidratação é maior no pele é a exposição excessiva ao Sol. As pessoas mais afectadas por 

verão, pois nessa estação do ano transpiramos mais e existem mais essa doença são as de pele muito clara e sensível. Para se prevenir 
chances de se comer uma comida estragada por má conservação. A basta não tomar sol das 10 às 16 horas. Além disso, é importante o 
desidratação se caracteriza pela perda de líquidos e sais minerais filtro solar, até mesmo no dia a dia, e evitar o tabaco  e exposição a 
do corpo. Quando o organismo está funcionando normalmente substâncias químicas como o arsênio e alcatrão.Sinais mais 
perde-se em média 2,5 litros de água por dia, seja pela urina e fezes, comuns: mudanças na pele, como uma ferida que não sara ou uma 
seja pelo suor ou pela respiração. Essa perda pode se tornar pequena lesão endurecida, brilhante ou avermelhada e pintas, 
excessiva por vários motivos. O simples aumento da transpiração ou sinais e verrugas que crescem ou mudam de cor.

 Bolinhas de água vermelhas acompanhadas uma intoxicação alimentar podem ser fatores determinantes na hora 
de comichão, são erupções que aparecem em crianças nas regiões de se ficar doente. Uma pessoa desidratada fica com sede, com a 
das dobras da pele, como o pescoço. Estão relacionadas com a boca e mucosas secas, olhos ressecados e fica muito tempo sem 
secreção das glândulas sudoríparas e aparecem por causa do urinar. Existem algumas coisas que você pode fazer para prevenir a 
excesso de calor e transpiração. Para se prevenir, evite sol e desidratação, como usar roupas leves, ingerir constante mente 
ambientes muito quentes e não dê banhos com água muito quente líquidos, não comer alimentos que tenham ficado muito tempo fora 
nas crianças. Para acalmar a irritação misture maisena no banho no frigorífico, e sempre preferir ficar em lugares arejados e frescos.

acontece quando uma pessoa fica tempo dos pequenos ou passe pasta d’água nas feridas.
Durante o verão a oleosidade da pele aumenta o demais exposta ao sol. Seus sintomas são intensa falta de ar, dor de 

que favorece o surgimento de acne. Além disso, a exposição ao sol, cabeça, náuseas, tontura, temperatura do corpo elevada, pele 
em um primeiro momento, pode até melhorar o problema, porém, quente, avermelhada e seca, extremidades arroxeadas e até 
após alguns dias, há um aumento da produção sebácea o que piora mesmo inconsciência. Além disso, a desidratação e queimaduras 
a acne. Por isso, para quem sofre com esse problema o melhor que podem ser apenas pele vermelha até bolhas na pele. Para evitar 
mesmo é evitar se expor demais ao sol. que isso aconteça, evite tomar sol nos horários em que  está mais 

Aparece mais no verão, pois as pessoas forte o calor e sempre use filtro solar.
costumam ir a praias e piscinas e não tiram o fato de banho ou é importante sempre se alimentar 
biquiní depois que voltam para casa. Isso facilita a proliferação de em um lugar que  tenha a certeza que a comida foi preparada com 
fungos, como o causador dessa doença, que se caracteriza pela higiene e que foi bem armazenada, pois um alimento contaminado 
formação de pequenos pontos vermelhos e comichão nos genitais e pela Salmonela, por exemplo, que é um microorganismo que atinge 
em mucosas, como o canto da boca. as carnes, pode causar até mesmo desidratação grave. Apesar 

Essa micose é disso, em geral os sintomas da intoxicação alimentar duram  poucos 
muito comum em climas tropicais. O causador é o fungo dias. Nos casos menos graves, um dia de repouso e a ingestão de 
Ptyrosporum ovale, que existe normalmente no meio ambiente. O uma grande quantidade de água ou de sumos, são suficientes para 
pano branco só aparece quando a pessoa está com baixa compensar a perda de líquidos provocada pela diarréia ou pelos 
imunidade, e quando o fungo se encontra em um ambiente húmido e vômitos.

Impetigo

OTITE EXTERNA 

Pé-de-atleta ou frieira

CONJUNTIVITE BACTERIANA 

DOENÇAS DE PELE 
Verminose

Onicomicose 

Câncer de pele
Desidratação

Brotoejas

Insolação
Acne 

Candidíase 
Intoxicação alimentar 

Pano branco ou pitiríase versicolor

 

 

 

 
 

 

 

Doenças mais comuns do verão Doenças mais comuns do verão 



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

AMARO & AMARO Lda
 

CASA AMARO MÓVEIS

R. Júlio Dinis n. 69 • Montenegro • Faro • Tel 289 817 551 Fax 289 817 781

Abertos de Seg. a Sab. - 9h as 13h e das 15h as 19h - fechado domingos e feriados 

Coordenadas GPS: Lat.: 37° 2'0.15"N Long.: 7°57'40.00"O

Visite-nos no Montenegro ou  www.moveisamaro.com

d
N vo i ad e
No

de
vida

oN
de

vida
Novi deda

12 Faro

Até 3 Roteiro Gastronómico do 
Lingueirão. Restaurantes 
Aderentes. Montenegro
2 “Insustentável Leveza”  
Espectáculo de teatro/dança 
coreografia de Carlos Matos. 
Teatro das Figuras. 21h30
3 5.º Aniversário do TMF - 
5 Anos com os 5 Sentidos bem 
Abertos. Teatro das Figuras. 
A partir das 18h00. 17h00 – Exposição Lomográfica [a Rua É Um Teatro 
Fora De Controlo] Foyer. Teatro das 
Figuras. 18H00 - Ria Formosa Jazz Band
Palco Teatro das Figuras. Mercadinho 
de Verão 20H00 - ENANO Free Artist.
22H00 – Virgem Suta, Palco Na Rampa 
do Teatro das Figuras 23H30 – Dj’s 
Convidados Espaço C [junto ao Teatro 
Das Figuras]
9 Teatro  “Que Vergonha  Rapazes”. 
Teatro das Figuras. 21h30
10 Fachada Ciclo "Os Novos 
Românticos". T. Lethes. 21h30
15 Olá e Adeusinho. T. Figuras. 21h30
15 a 18 29ª Concentração Internacional 
de Motos, org: Moto Clube de Faro. Pelo 
Palco Principal vão  passar bandas como os Ojos de Brujo, 
Ana Popovir, The Lucky Duckies, 

GottHard, Contracrash,  La Selva 
Sur, Blasted Mechanism e a 
grande aposta desde cartaz, o ex. 
Super Tramp RogeHodgson with 
band. Vale da Almas. 
22 Kathaarsys + Routakehä + 
Eerie. Arcadia
22 Sean Riley & The Slowriders. 
Teatro das Figuras. 21h30
25 Ensaio Aberto. Teatro das 
Figuras. 21h30
29 a 31 VII Festival Internacional 
de Dança do Algarve/Azul. Teatro 
das Figuras. 21h30

Eventos, Município de Faro
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Projectamos e executamos o seu sonho… 125dec design and execute your dream ...
A 04/07/95, nascia a 125dec, hoje com 15 anos de muito 

trabalho e experiência adquirida, principalmente na decoração e 
remodelação de espaços comerciais, somos uma empresa 
especializada para a concepção e instalação de mobiliário comercial.

Ao longo destes 15 anos a 125dec ganhou, cada vez mais, o  
profissionalismo que nos  permite atender a todas as necessidades 
dos nossos clientes, clientes esses que já atingem os 1700, o que 
significa que todos os anos, temos ultrapassado a barreira de 100 
novos clientes.

A nossa empresa tem ganho o seu espaço e prestígio no 
mercado por saber criar soluções originais, inteiramente executadas 
para cada cliente.

Como sabemos que hoje, e cada vez mais, é preciso aliar a 
qualidade á estética, nunca deixamos de pensar que o tradicional 
funciona perfeitamente bem com as novas tecnologias.
Os nossos clientes sonham, pois na realidade é isto que nós 
projectamos “Os Sonhos” e é dos sonhos que passamos à execução 
de cada projecto.

Aliada às decorações, execuções de projectos completos 
chamado “Chave na Mão” a nossa actividade é complementada com 
a venda de expositores, manequins, balcões, vitrines, etc.
A nossa mais recente aquisição é a de Papel de Parede, com mais de 
700 padrões diferentes conseguimos apresentar sempre trabalhos 
únicos, aliados aos nossos modernos materiais.

Aos que passam por cá, aos que estão connosco nesta 
batalha diária, aos nossos fornecedores e amigos, e principalmente 
aos nossos clientes, o nosso muito obrigado pela preferência e apoio  
que nos têm dado nestes 15 anos.  

125 dec was born In 04/07/1995, and now 15 years of hard work 
and experience, mainly in the decoration and refurbishment of 
commercial premises, we are a company specialized in the design and 
installation of commercial furniture. 

Over these 15 years 125dec we gained the professionalism that 
allows us to answer all the needs of our customers, those customers who 
have already reached 1700, which means that every year we have 
surpassed the barrier of 100 new customers. 

Our company has earned its reputation in the market by creating 
o r ig ina l  so lu t ions ,  fu l l y  imp lemented  fo r  each c l ien t .  
What we know today, and each day more,  it is necessary to combine the 
aesthetics and quality and we keep on thinking that the traditional works 
spectacularly well with the new technologies. 

Our clients dream, and in reality this is what we design "Dreams" 
and dream is the start for the implementation of each project. 
Allied to the decorations, completion of projects called "Turnkey" our 
business is complemented by the sale of, exhibitors, mannequins, 
counters, showcases, etc.. 

Our latest acquisition is the wallpaper, with over 700 different 
patterns which can always present unique works, combined with our 
modern materials. 

Those who pass through here, those who are with us in this daily 
battle, to our suppliers and friends, and especially to our customers, our 
thanks for their preference and support over these 15 years. 

Mobiliário Comercial R

Mobiliário Comercial R

Idealizamos espaços para 
qualquer ramo de comércio com 

harmonia, estética e funcionalidade

Mobiliário, equipamentos e acessórios práticos e versáteis.

Orçamentos Grátis. Obras chave na mão

E.N.125 • Vale da Venda • 8135-032 Almancil • Tel.: 289 816 989 • Fax: 289 815 383

email: 125.dec@mail.telepac.pt   •   www.125dec.pt

Mobiliário Comercial R



2 a 4 XI Concentração Motard de 
Quarteira. Praia do Forte Novo.
3  “The Mad Dogs”. BafodeBaco. 23h00
10 “Insustentável Leveza”  Espectáculo 
teatro/dança. Cerca do Convento. 21h30
16 Miss Lava+Alternative Carpark. Bafo
de Baco. 23h00
24 Diana Krall. Mon. D. Pacheco. 22h00
24 Seal. Nikki Beach Vilamoura
31 McCoy Tynner. C. Convento. 22h00
Até 27 Nov. Exposição «Mendes 
Cabeçadas e a Primeira República no Algarve». C. Stº António.
Até 31 Dez Exp. documental «A 1ª República 1910-1926», 
documentos e imagens do concelho de Loulé. Arquivo Municipal

Eventos, Município de Loulé

Produzimos Especialidades
de Longa Duração

Produzimos Especialidades
de Longa Duração

Mobiliário de Jardim e EsplanadaMobiliário de Jardim e Esplanada
Vale desconto EspecialVale desconto Especial

14 Loulé

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

Não acumulável com outros descontos

Caminhar é bom para o seu coração, pulmões, é bom para fortalecer 
os músculos e ossos e, sobretudo é bom para o seu bem-estar.

Se quer melhorar a sua saúde geral, manter-se em boa forma, 
controlar o peso ou talvez recuperar de um período de menor motivação, a 
caminhada pode ajudar!!! Caminhar é fácil!!! É uma actividade que pode ser 
realizada por pessoas de todas as idades, das crianças aos familiares mais 
velhos. É uma actividade gratuita e adapta-se a qualquer estilo de vida e 
orçamento.

QUEM ANDA A PÉ VIVE MAIS! Participar regularmente em 
actividade física desportiva, como a caminhada, está associado a uma 
redução das taxas de mortalidade e de morbilidade precoces, tanto nos 
adultos como nos idosos. Quem tem o bom hábito de caminhar está menos 
sujeito a sofrer de determinadas doenças e por isso vai viver mais e melhor. 
Quando comparadas com as pessoas inactivas, as pessoas que caminham e 
possuem boa aptidão física têm sensivelmente metade do risco de 
desenvolver doenças nas artérias e no coração.
Caminheiros/as em forma têm também:

CAMINHAR PARA CONTROLAR O PESO O segredo, do controlo 
da composição corporal e do peso, está em conseguir equilibrar as calorias 
ganhas através da ingestão de alimentos com as calorias gastas em 
actividade física, tal como caminhar. Se queremos reduzir a gordura, temos 
que aumentar a prática de actividade física (para aumentar o gasto energético) 
e reduzir as calorias ingeridas através de uma alimentação mais saudável.

e acordo com alguns estudos, a acumulação de 30 a 40 minutos de 
exercício por dia, através da participação em múltiplas sessões de 10 a 15 
minutos cada pode constituir uma estratégia efectiva para perder peso e 
melhorar a aptidão cardiorespiratória e os factores de risco de doença 
coronária, sendo uma boa alternativa para aqueles adultos com excesso de 
peso que estão a iniciar o seu programa de exercício ou para os quais o 
exercício contínuo ou desmotivante.

CAMINHAR PARA O BEM-ESTAR MENTAL Está provado que 
caminhar melhora a auto-estima, alivia os sintomas de depressão e ansiedade 
e melhora o humor. Caminhar, particularmente em lugares agradáveis e com 
outras pessoas, oferece muitas oportunidades de relaxamento e contacto 
social.

Cuidados a ter para uma Caminhada (Atenção)
A caminhada é um desporto simples de realizar, mas apesar disso 

temos de ter algumas preocupações para não sofrermos complicações 
posteriores. 

• Reduz o risco de doença coronária e ataque cardíaco;
• Baixa a pressão sanguínea (tensão arterial); • Baixa o 
colesterol; • Reduz a gordura corporal e ajuda a controlar 
o peso; • Diminui o risco de cancro do cólon; • Reduz o risco 
de diabetes tipo II (Não insulino-dependente); • Melhora a 
saúde dos ossos e articulações, ajudando a combater a 
Osteoporose e a osteoartrite; • Aumenta a força, a flexibilidade, a 
coordenação, reduzindo o risco de quedas; • Melhora o bem-estar e a 
qualidade de vida;

• Menor probabilidade de quedas e de sofrer lesões 
como a fractura da anca porque os ossos são mais 
fortes; • Menor probabilidade de ter lesões, porque as 
articulações têm maior  amplitude de movimento, os 
músculos são mais fortes e os ligamentos e tendões 
são mais flexíveis; • Maior capacidade para controlar 
o peso corporal; • Tendência a dormir melhor; • Menos tendência para a 
depressão e a ansiedade.

D

Fonte: ucatn.no.sapo.pt/caminhadas.htm

Cuidados a ter: • Levar uma garrafa de água ou cantil • Levar alguma comida 

como fonte de energia, nomeadamente: cereais, açúcar, mel, biscoitos e fruta; 

• Calçado e roupa adequado • Botas tornam as caminhadas  mais confortáveis 

e evita lesões • Utilizar sempre meias, pois estas além de absorverem a 

transpiração, previnem algumas lesões, como por exemplo as bolhas de água  

• Leve calças que não dificulte os movimentos, pois protegem das picadas de 

                     insectos e dos arranhões e couceira provocados pela 

vegetação • Casaco ou impermeável consoante as 

                 condições climatéricas • Chapéu-de-sol, se for caso disso 

• Saco para o lixo (nenhum lixo fica no campo) • Estojo de 

primeiros socorros • Máquina de fotografar ou filmar. 

Centro Empres. e Industrial de Loulé • Campina de Baixo Lt 16 A • 8100 Loulé
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Comércio de Pneus Novos de Várias Marcas • Jantes Novas

MONTAGEM • EQUILIBRAGEM • ALINHAMENTO

Tel. 289 412 874 Fax. 289 411 403 Tlm: 916 093 703 qualipneus@sapo.pt

PREÇOS REAIS: com montagem, equilibragem, IVA e ecovalorPREÇOS REAIS: com montagem, equilibragem, IVA e ecovalorPREÇOS REAIS: com montagem, equilibragem, IVA e ecovalor



15Dicas do             sobre Vinhos
                Tips on wines

Loulé

VilamouraQuarteira

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

faz mais por si em / does more for you in: Quarteira, Vilamoura, 
Quinta do Lago, Alte, Benafim, Salir,  Stª Bárbara de Nexe e/and  Moncarapacho

É sempre um prazer 
fazer compras no Jafers

Se vive em Olhão? Visite a nova loja em Moncarapacho!

Depois de Vilamoura, Quarteira, Quinta do Lago, Salir, Benafim, 

Alte em Loulé, St.ª Barbara de Nexe em Faro, os Supermercados Jafers, ...

                                                                      ... abriu a nova loja em Moncarapacho, Olhão.

Os Supermercados Jafers, grupo fundado no Algarve na 
década de 70 com a abertura da 1ª loja na Aldeia do Mar em 
Vilamoura, conta hoje com uma cadeia de supermercados situados 
em Vilamoura, Quarteira, Quinta do Lago, que se expandiu em 2009 
com a abertura de novas lojas no município de Loulé, em Salir, 
Benafim e Alte, para em 2010 abrir uma nova loja em St.ª Barbara de 
Nexe no concelho de Faro, e este mês abrir no concelho de Olhão, 
em Moncarapacho um novo e moderno supermercado Jafers. 

A população de Moncarapacho, e freguesias limítrofes têm 
agora, bem perto da Casa do Povo, no espaço de uma loja que aí 
funcionava, um nova loja completamente remodelada, renovada e 
moderna, para fazerem as suas compras de bens de 1ª 
necessidade bem como para aquisição de muitos outros produtos e 
artigos que os clientes, particularmente as senhoras, saberão 
apreciar e dar preferência pela sua qualidade e os preços 
praticados.

Como em todos os Supermercados Jafers, também esta 
nova loja a par de muito espaços de exposição dos mais diferentes 
produtos, tem um apreciável espaço de garrafeira, tem uma óptima 
secção de hortícolas, frutas e vegetais, tem secção de charcutaria e 
talho. Quem vive em Moncarapacho ou próximo, passa a dispor 
agora de um moderno Supermercado Jafers para fazer as compras 
do dia a dia ou da semana, sabendo que em qualquer loja Jafers tem 
sempre produtos de qualidade garantida, preços e muita simpatia 
no atendimento.

The supermarkets Jafers, group founded in the Algarve in the 70s 
with the opening of the 1st shop in the Aldeia do Mar in Vilamoura, 
now has a supermarket chain located in Vilamoura, Quarteira, 
Quinta do Lago, which expanded in 2009 with the opening new 
shops in the municipality of Loulé, in Salir, Benafim and Alte, in 2010 
opens a new supermarket in St ª Barbara Nexe in Faro, and open 
this month in the municipality of Olhão in Moncarapacho a new 
modern supermarket Jafers. 

The population of Moncarapacho, and those who lives 
nearby have now much more near a new Jafers shop, a new 
supermarket completely renovated and modern, to make their 
purchases of a basic needs and to acquisition of many other 
products and articles that customers, particularly the ladies will 
appreciate and give preference for their quality and prices. 

As in all Jafers Supermarkets, also this new shop has more 
exhibition spaces of different products, has an appreciable space of 
wines from all regions of Portugal, has a great section on 
vegetables, fruits and has a delicatessen and butcher section. Who 
lives in, or near Moncarapacho, has now a modern supermarket 
Jafers to shopping day to day or for all week, knowing that at any 
store Jafers supermarkets its products are always guaranteed 
quality, pricing, and much sympathy in attendance. 

Faz mais por si! 
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Av. Praia da Vitória,  43 - 1º Andar Tel.: 21 3182590   Tlm.:  96 2548172  91 2001635  www.mariahelena.tv

CARNEIRO 
BALANÇA 

TOURO 
ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO GÉMEOS 

CAPRICÓRNIO CARANGUEJO 

AQUÁRIO 

LEÃO 

PEIXES 

VIRGEM 

Dinheiro: Nº Sorte: Carta/Mês:  Amor: 
Carta/Mês: Amor: Saúde:

Saúde: Dinheiro:
Nº Sorte:

Dinheiro: Nº Sorte: 
Carta/Mês: Amor: 

Carta/Mês: Amor: 

Saúde:
Saúde: Dinheiro: Nº Sorte: 

Dinheiro: Nº Sorte: 

Carta/Mês: Carta/Mês:  Amor: 
Amor: 

Saúde: Saúde: 
Dinheiro:  Dinheiro: 

Nº Sorte: Nº Sorte:  

Carta/Mês: Carta/Mês: 
Amor: Amor: 

Saúde: 
Dinheiro: Nº Saúde: 

Sorte: Dinheiro: Nº 
Sorte: 

Carta/Mês:  Amor: 

Carta/Mês: Amor: 
Saúde: 

Dinheiro: Nº Sorte: Saúde: Dinheiro: 
Nº Sorte: Carta/Mês: Amor: 

Carta/Mês: Amor: 

Saúde: 
Dinheiro: Saúde: 

Nº Sorte: 

hipocondríaco Cuidado com gastos supérfluos. Ás de ouros: harmonia e Prosperidade.
Lua: Falsas Ilusões. Saia mais com os Cuide da sua aparência física para conquistar quem tanto deseja.  

amigos e divirta-se. Exercitar a arte de ser feliz é muito divertido! O Poderá surgir uma gripe inesperada, previna-se.  Poderá conseguir 
seu sistema nervoso anda um pouco alterado, tente manter a calma. atingir o seu objectivo, com a ajuda de patrocínios que irão surgir.  6

Tenha em atenção os gastos inesperados. 
A Torre: Convicções Erradas, Colapso. Uma 

7 de Ouros: Trabalho. Os defeitos boa conversa com o seu companheiro fortalecerá a vossa relação. A força do 
também fazem parte da personalidade, não espere encontrar alguém impulso está em si e só você pode criar as circunstâncias propícias à 
perfeito. Seja paciente quando o comportamento dos outros não realização dos seus projectos.  Cuidado com os rins, beba muita água.
corresponder às suas expectativas. Poderá sofrer de dores de Poderão surgir boas oportunidades, não as deixe fugir.  
dentes.  Nada o preocupará.

Rainha de Paus: Poder Material e que pode ser 10 de Espadas: Dor, Depressão, Escuridão 
Amorosa ou Fria. Seja mais carinhoso com o seu par. Que os seus Poderá sentir-se confuso em relação aos sentimentos pelo seu parceiro. Não 
mais belos sonhos se tornem realidade. Faça exames de rotina.deixe que os assuntos domésticos interfiram na sua vida amorosa. 

 Não se deixe abater por uma maré menos positiva nesta área da Não terá que se preocupar, está em plena forma. Um amigo poderá 
sua vida, pois nem tudo está perdido. solicitar a sua ajuda profissional, ajude-o.

Ás de Copas: Principio do Amor, Grande Cavaleiro de Espadas: Guerreiro, Cuidado.
Alegria. Procure dar atenção às verdadeiras amizades. Que a Deixe de lado as tristezas e aproveite mais efusivamente os 
verdadeira sabedoria entre no seu coração! Tenha mais confiança e momentos bons que a vida lhe oferece. Esteja aberto aos desafios que a vida 
valorize-se mais. Cuidado com as intrigas no local de trabalho. lhe coloca, aceite-os e enfrente-os com coragem. Cuidado com a sua 

circulação sanguínea.  Período sem alteração nas finanças.

9 de Copas: Vitória. O seu coração poderá 
ser invadido pela saudade, o que o vai deixar melancólico. Procure sempre o Cavaleiro de Copas: Proposta Vantajosa. Um 
que é bom e belo dentro de si. Previna-se contra constipações. amigo irá declarar-lhe uma paixão por si. Que a compreensão viva no seu 

Nada o preocupará. coração! uide melhor da sua alimentação.  Pode ter uma 
nova proposta de trabalho. 

As pessoas mais velhas da sua família sentem a falta do seu carinho e 4 de Ouros: Projectos. Poderá sentir uma 
atenção, não se esqueça delas. Viva a sua vida para que o seu exemplo atracção por um amigo. Seja honesto consigo próprio, não tenha receio de 
possa servir de modelo aos outros! Cuidado com os acidentes reconhecer os seus erros e traçar novas rotas de vida, só assim poderá 
domésticos.  Com trabalho e esforço conseguirá atingir os seus alcançar a felicidade que tanto deseja e merece! Não seja 
objectivos. 
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 48 Ás de Copas: Principio do Amor, Grande Alegria.

 

19

Termos e Expressões algarvias



Sítio Cascalheira, Quatro Estradas, - 8125-018 Quarteira • Algarve • Portugal

ENTRADA LIVRE / FREE PASS

HOSPEDARIA

sanmar

Thuesday to Saturday from 4 pm.
Sunday and Monday from 9 pm.

3ª feira a Sábado desde as 16h:00 h
Domingo e 2ª feira a partir das 21:00 h

OPEN

ABERTO

Sítio Cascalheira, Quatro Estradas
8125-018 Quarteira, Algarve, Portugal

Tel: (+351) 289351140  • Fax (+351) 289351149 

Com a sua 1ª bebida, 
este anúncio vale 

outra bebida igual.

Com a sua 1ª bebida, 
este anúncio vale 

outra bebida igual.

Com a sua 1ª bebida, 
este anúncio vale 

outra bebida igual.

Com a sua 1ª bebida, 
este anúncio vale 

outra bebida igual.

17Loulé 
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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

LuaLua

Tabela das MarésTabela das Marés JulhoJulho
20102010Porto de Faro/Olhão

                      

A sua empresa pode patrocinar a Tabela das Marés por apenas 0,05 € ou 0,025 € por cópia  

Bebidas Afrodisíacas

Alegria total
• •   • 

  •   •  
  •  

Amor Doce
  • •  

•   • 

Desire by allucination
 •  • 

 •  •  •  • 

Dama da Noite
•  •  

•  •  
•

Ingredientes: Gelo   40cl licor de anis 20cl  de  
vodka ou rum 1 lata de leite condensando 1  fatia 
média de ananás 6 morangos
Preparaçao: Bata os ingredientes todos num liquidificador. Sirva 
em vários copos altos, com gelo.

Ingredientes: 3cl sumo de morango 5 cl de vodka de 
morango 3 cl de cachaça 3 cl de malibu
Preparaçao: Misturar tudo por ordem, num cocktail 
Shaker. Servir num copo alto com gelo.

Ingredientes: 10ml de blue curaçao 10ml de licor 
de manga Vodka Absinto Gelo picado Rodela de lima
Preparação: Coloque um bom bocado de vodka 
e absinto num cocktail shaker. Coloque muito gelo, 
licor de manga e blue curaçao. Misture. Sirva num copo 
Alto, colocando, por fim, uma rodela de lima, na borda, para enfeitar.

Ingredientes:  20 ml de gin 20 ml de licor de pêssego
20 ml de sumo de laranja 10 ml de Blue Curaçao
 Gelo picado. Preparação: Coloque todos os 

ingrediente num shaker com gelo. Bata tudo muito 
bem rapidamente e verta para um copo de cocktail.
Decore o copo com uma cereja no palito.

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7  
8  
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21  
22  
23   
24   
25   
26   
27   
28   
29   
30   
31   

12:26  
13:15  
14:02  
14:48  
15:33  
16:19  
17:06  
17:56  
18:50  
19:50  
21:00  
22:15  
23:24  

05:12  
05:52  
06:36  
07:26  
08:24  
09:29  
10:33  
11:32  

00:22  
01:09  
01:50  
02:26  
03:01  
03:34  
04:07  
04:40  
05:14  

2.82  
2.75  
2.67  
2.61  
2.59   
2.62  
2.71  
2.86  
3.04  
3.22  
3.38  
3.50  
3.56  
3.55  
3.46  
3.31  
3.12  
2.92  
2.76  
2.67  
2.68  

2.73  
2.81  
2.88  
2.95  
2.99  
3.01  
3.00  
2.96  
2.90  

17:28  
18:10  
18:56  
19:50  
20:53  
22:00  
23:04  

12:42  
13:25  
14:03  
14:39  
15:14  
15:48  
16:22  
16:56  

00:02  
00:53  
01:42  
02:28  
03:14  
04:00  
04:46  
05:35  
06:27  
07:24  
08:29  
09:41  
10:50  
11:51  

17:32  

3.03  
2.93  
2.82  
2.71  
2.64  
2.63  
2.69  

2.81  
2.95  
3.09  
3.20  
3.28  
3.30  
3.26  
3.16  
3.04  
2.90  
2.79  
2.75  
2.77  
2.85  
2.95  
3.05  
3.14  
3.21  
3.25  
3.25  
3.21  
3.13  
3.02  

11:24  
12:00  
12:41  
13:29  
14:28  
15:38  
16:52  
18:00  
18:58  
19:48  
20:35  
21:21  
22:06  
22:52  
23:38  

00:27  
01:20  
02:20  
03:29  
04:44  
05:54  
06:51  
07:37  
08:16  
08:50  
09:22  
09:52  
10:22  
10:51  
11:22  

1.17  
1.24  
1.31  
1.38  
1.43  
1.43  
1.36  
1.23  
1.06  
0.89  
0.75  
0.64  
0.60  
0.62  
0.70  

0.83  
0.99  
1.15  
1.27  
1.32  
1.30  
1.23  
1.15  
1.08  
1.02  
0.98  
0.98  
0.99  
1.04  
1.10  

00:00  
00:38  
01:20  
02:08  
03:05  
04:10  
05:17  
06:17  
07:10  
07:59  
08:45  
09:31  
10:16  
11:03  
11:51  
12:44  
13:43  
14:53  
16:13  
17:32  
18:36  
19:27  
20:09  
20:46  
21:20  
21:51  
22:21  
22:50  
23:20  
23:50  

1.14  
1.23  
1.31  
1.38  
1.42  
1.40  
1.33  
1.20  
1.05  
0.91  
0.79  
0.71  
0.70  
0.75  
0.85  
1.00  
1.15  
1.28  
1.33  
1.29  
1.19  
1.08  
0.99  
0.92  
0.89  
0.89  
0.92  
0.97  
1.06  
1.15  
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O que é que você vai fazer para ajudar o Algarve sair da crise?
Já chega de dar ouvidos aos políticos ouvindo-os dizer que a crise podemos combater o Capitalismo selvagem e os especuladores que 
económica, em que o país vive, veio de fora e que foi importada. nos exploram? Comece por ser selectivo nas compras que faz no seu 
Chega de os ouvir dizer que a crise é da globalização e que, apesar de dia a dia. Quando vai comprar qualquer coisa veja onde é produzido, e 
tudo, e para consolação dos portugueses, ainda há países que estão comece logo aí a fazer a sua discriminação positiva. Veja a origem do 
muito pior que Portugal. produto, se é produzido em Portugal, na Espanha, ou na Europa. 

Dependendo do produto ou serviço, comece por dar preferência ao 
Como a crise para os portugueses nunca mais acaba por muito que os que é produzido ou comercializado na sua terra, na sua região ou nas 
políticos apregoem que vai acabar, só resta ao povo que trabalha para regiões limítrofes, no caso do Algarve temos o Alentejo ou a 
alimentar o Estado, mentalizar-se que tem de ser o povo, cada um dos Andaluzia.Se vai comprar uns ténis ou uma peça de roupa de marca 
indivíduos que o constituem, a suportar a despesa e a tratar de nacional ou europeia, verifique onde esse artigo é produzido? Se for 
combater as causas da crise que ameaçam a independência do país. num país asiático ou outro continente para onde essa marca 
Do mesmo modo que os portugueses reconquistaram a sua deslocalizou know how e meios de produção por ter aí a mão de obra 
independência da Espanha em 1640, e no Algarve em 1808 o povo mais barata, não compre produtos dessa marca! Lembra-se do 
simples e anónimo de Olhão, com paus, forquilhas e algumas armas,  boicote feito, há uns anos atrás, aos produtos da Indonésia por causa 
iniciou a revolta contra as tropas francesas que ocupavam a região e a de Timor Leste? Esse boicote aos produtos da Indonésia não se fez só 
libertaram, o povo português tem hoje que apelar ao espírito de união em Portugal, espalhou-se um pouco por toda a Europa onde havia 
á coragem, solidariedade e sobretudo à sua capacidade de sacrifício emigrantes portugueses, que sensibilizaram e motivaram muitos 
para combater, não a ocupação de exércitos estrangeiros, mas sim a outros europeus a não comprarem produtos com a etiqueta “made in 
ocupação a financeira e a subjugação económica que ameaça a indonesia”, e quer se queira, quer não, esse boicote acelerou a 
nossa independência nacional, colectiva e individual. aceitação de negociações por parte da Indonésia para o referendo e 

independência de Timor Leste. 
Não adianta, nem vale a pena, os políticos, os intelectuais, os 
economistas e sociólogos arranjarem mais desculpas, teorias e outras Se não pode influenciar muita coisa com o seu voto em eleições 
tretas para explicar que o país, as empresas, as famílias e as pessoas  políticas? Pode, como consumidor,  condicionar o comportamento da 
individualmente, estão tecnicamente falidas. O povo está teso, não economia e do capital, consequentemente da política, quer a nível 
tem dinheiro e cada dia endivida-se mais. Isto em linguagem dos local, regional, nacional, europeu e internacional. Imagine o que 
Bancos quer dizer que não têm dinheiro para fazer face ás suas aconteceria se você, eu, centenas, milhares de outros portugueses 
despesas.  Não tem dinheiro o país por isso recorre aos nunca mais quisessem viajar na TAP? Nem de borla? O que 
financiamentos externos com os custos que se conhecem e que todos aconteceria num curtíssimo espaço de tempo é que o Estado teria que 
nós acabamos por pagar. Não têm dinheiro as empresas porque vender a sua participação na TAP, e esta passaria a ser uma empresa 
desde há anos se vêm descapitalizando, quer pelo aumento dos privada, que os contribuintes portugueses não mais teriam que pagar 
custos dos factores de produção, matérias primas e energia, pelos os prejuízos, e nem teriam que pagar anualmente, só a um 
custos e encargos com o pessoal e impostos,  e também, pela perda administrador, milhões de euros. Quer mais um exemplo da 
de mercado devido à falta de competitividade dos produtos e a perda importância e da influência que a sua atitude pode ter a economia 
de poder de compra do consumidor. nacional? Todos nós somos consumidores da energia eléctrica 

fornecida pela EDP, porque não temos um fornecedor alternativo. 
Como clientes da EDP, andamos revoltados não só por pagarmos a 
energia cara, mas também pelos escandalosos vencimentos 
auferidos pelos administradores desta empresa de capitais públicos 
que é um monopólio. O que é que eu posso fazer para contrariar uma 
situação que me causa uma profunda revolta? Infelizmente como não 
posso deixar de ser cliente da EDP, só me resta reduzir meu consumo 
de energia ao mínimo indispensável. No trabalho desligo tudo o que 
pode ser desligado, até a máquina de água. Ar condicionado só ligo o 
aparelho se for insuportável o calor, e na maioria das vezes prefiro 
ligar a ventoinha no mínimo ou médio. Luzes ligadas só o tempo 
necessário e reclamos luminosos nem os tenho. Deste modo chego 
ao fim de cada dia menos revoltado, porque não será com a minha 
ajuda que o tal Mexia atinge os escandalosos prémios de milhões de 
euros e, por outro lado, sinto-me melhor com a minha consciência por, 
ao consumir menos energia, causar menos poluição. Imagine se nós, 
no Algarve e no país, conseguíssemos poupar entre 5 e 15% nos 
nossos consumos de energia, o Sr. Mexia e outros tais, não teriam 
tantos lucros no seu Monopólio. Por isso lembre-se, que por cada 

Enquanto os senhores do mundo não inventam ou provocam uma lâmpada ou  aparelho que liga para além do consumo absolutamente 
guerra global para controlar definitivamente os meios de produção e necessário, tem sempre na EDP um “mexia” que rejubila de alegria 
de criação de riqueza, nós, cidadãos comuns e consumidores deste com o que você consome por necessidade e o que desperdiça por 
país, podemos começar a pôr em prática uma resistência activa á descuido, negligência  ou burrice.
economia global que nos empobrece todos os dias. Como é que Cont. Pág 19
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Tem área para fumadores / Has smoking area
Encerra à Segunda-feira / Closed on Mondays

Bife de Kobe
Kobe Steak

De que outras maneiras é que você pode combater a economia global que temos o melhor mercado emissário de turismo. E a Alemanha por 
e a crise que nos sufoca e impede o desenvolvimento do país? Como ser a maior e mais forte economia da Europa também é para nós um 
você não produz nada para bom parceiro, não só pelos investimentos feitos cá, mas também pelo 
exportação, e por isso não que importa de Portugal
ajuda a reduzir o déficit 
comercial do país e o Só podemos combater a economia global, o capitalismo selvagem e 
endividamento a que estamos os especuladores, promovendo a defesa da economia local, regional e 
obrigados, para pagar o que nacional. Podemos pensar em produzir e inovar para vender à 
importamos, só pode fazer uma economia global, mas para comprar e consumir devemos voltar à 
de duas coisas para contrariar economia tradicional e de proximidade, porque se é na nossa terra e 
e inverter a nossa dependência externa. Uma regiões limítrofes que ganhamos o nosso dinheiro, é também aqui que 
seria você começar a produzir coisas que o devemos gastar e reinvestir para criar mais riqueza e 
substituíssem as importações, como não o faz essas desenvolvimento.  
coisas, a outra alternativa será evitar ao máximo 
consumir produtos importados. Quanto menos Para o próximo mês vamos dar mais uma achegas sobre este assunto 
produtos importados você consumir menos pagamos para que você, comece a pensar e a perceber que a solução para 
ao estrangeiro, menos o país se endivida. Claro que muitos dos nossos problemas económicos, 
pode sempre argumentar que, se os consumidores sociais e culturais, está nas atitudes que 
dos outros países não comprassem os nossos tomamos perante cada um deles. Se você não 
produtos, nós ainda ficaríamos pior! É errado tem um pai rico, nem lhe saiu o totoloto? 
pensar assim porque o nosso país é tão pequeno e De uma coisa pode você estar certo, é que mais 
aquilo que exportamos é tão pouco que, se nos quisessem boicotar, os cedo ou mais tarde vai ter que 
consumidores desses países até teriam dificuldade em o fazer porque trabalhar muito mais para 
não é fácil encontrar as marcas portuguesas no estrangeiro. De pagar o que agora
qualquer modo a nossa discriminação em relação aos produtos parece  custar pouco.
importados também deve ser racional e inteligente. Se temos que 
consumir alguns produtos importados, então devemos dar preferência 
aos produtos produzidos nos países que connosco têm boas relações 
comerciais e para onde exportamos mais. Claro que os nossos 
parceiros mais importantes na Europa são a Espanha, o Reino Unido e 
a Alemanha. A Espanha pela sua proximidade e dimensão é para nós 
um bom parceiro de comércio e turismo. O Reino Unido porque é aí 
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Musical em Patins 

Sábado • Saturday
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ANEDOTA

PROVÉRBIOS POPULARES - MÊS de JULHO “Por que os por quês?”
• Por que laranja chama laranja e limão não chama verde?
• Por que lojas abertas 24 horas possuem fechadura?
• Por que "separado" se escreve tudo junto e "tudo junto" se escreve separado?
• Por que os kamikazes usavam capacete?
• Por que se deve usar agulha esterilizada para injecção letal em um condenado a 
morte?
• Por que o Pato Donald sai do banho  com a toalha na  cintura, se ele não usa boxers?
• O Pluto e o Pateta são cães certo? Por que o Pateta fala e o Pluto não?
• Por que tem gente que acorda os outros para perguntar se estavam dormindo?
• Por que os Flinstones comemoravam o Natal se eles viviam numa época  A.C.?
• Por que os filmes de guerras espaciais tem explosões tão ruidosas se o som não se 
propaga no vácuo?
• Por que o  filme "Dança com Lobos"  só aparece um único lobo durante toda a história?
• Por que as pessoas apertam o controle remoto com força, quando a pilha está fraca?
• Se a ciência consegue desvendar até os mistérios do DNA, por que ninguém descobriu 
ainda a fórmula da Coca Cola?
• Por que quando parámos no sinal vermelho, tem sempre alguém no carro do lado com 
o dedo no nariz?
•Se depois do banho estamos limpos por que lavamos a toalha?
E por último, mas não menos importante...
• SE OS HOMENS SÃO TODOS IGUAIS, POR QUE AS MULHERES ESCOLHEM 
TANTO?!?!

•  
•  
•  
• 

•  
•  
•  
• 
•  

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

A jeira de Maio vale os bois e o carro, e a de Julho vale os bois e o jugo.
Deus ajudando, vai em Julho mercando.
Em Julho abafadiço fica a abelha no cortiço.
Em Julho ceifo o trigo e o debulho, e 

em o vento soprando o vou limpando.
Em Julho nunca a água no rio fez barulho.
Em Julho reina o gorgulho.
Em Julho tudo farás, só o teu verde não ceifarás.
Julho ceifa-se o trigo e a debulha.
Julho é o mês das colheitas, Agosto o mês 

das festas.
Julho quente traz o diabo no ventre.
Julho quente, seco e ventoso, trabalha sem repouso.
Julho, o verde e o maduro.
Junho, Julho, Agosto, senhora, não sou vosso.
Por todo o mês de Julho, o celeiro atulho.
Quem em Julho ara a fio, ouro cria.
Quem trabalha em Julho, para si trabalha.

Um alentejano morreu e foi parar 
ao Inferno. Quando lá chegou, vestido a rigor, 
com a camisa abotoada ate ao ultima casa, e 
de samarra em cima, existiam 3 níveis de 
inferno: o nível 1, muito quente, o nível 2, 
ainda mais quente, e o nível 3, a ferver. O 
diabo olhando para ele, começou a rir e 
mandou-o para o nível 1. O calor era demais, 
pessoas a despir as roupas, a suar por todos 
os poros, e o alentejano, impávido e sereno, 
de mãos nos bolsos, (e a samarra por cima). O 
diabo achou aquilo muito estranho e mandou-
o para o nível 2. Aqui era gente toda  nua, a 
cair pelos cantos, encostados as paredes, um 
inferno de calor!, e o alentejano, impávido e 
sereno, de mãos nos bolsos, não torcia. Ai o 
diabo perdeu a paciência e mandou-o para o 
nível 3. O calor era insuportável, a maior parte 
das  pessoas voltava a morrer, caveiras 
por todo o lado. Então, o alentejano,
 finalmente, tira as mãos dos 
bolsos, desabotoa as primeiras 
casas da camisa, e diz: 
“Porra, se isto aqui esta assim,
 imagino o calor que na estará 
Em Beja!".



ALGARVEMarketing • Publicidade • Serviços

Acha que o seu estabelecimento é 
a melhor opção na sua cidade?...

...Então faça publicidade aqui!

...O  Seu Anúncio na Internet  em

...O nome da sua firma num spot de rádio 

...E ainda pomos uma página sua 
a ser vista no Google.

...E se for uma das primeiras firmas do seu 
concelho a contactar-nos, até poderá ter a 
exclusividade da publicidade, na sua área de 
actividade, nas páginas do seu município.

www.amelhoropcao.com

... presença do seu negócio 
no Mapa do Algarve!...

...Assinalamos a localização 
da sua firma numa Planta

Contacte-nos já hoje para a sua 
publicidade aparecer no próximo mês!

Em A Melhor Opção só paga 
o espaço do anúncio!...
...O resto nós oferecemos!...

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

R. Ant. Henrique Cabrita, Lt. 2 r/c dtº • 8700 - 247 OLHÃO

R. António H. Cabrita Lt 2 r/c dtº • OLHÃO
inalves@mail.telepac.pt • www.amelhoropcao.com

289 72 10 50 • 968 639 468
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Brindes desde 
0,20 € + iva

Tenha sempre à mão brindes para dar 
aos clientes que fazem compras na sua firma!

Não dê mais descontos! Dê brindes que 
lhe trazem mais clientes! Fale connosco.

Contacte-nos

Faça-se ver e Ouvir mais este Verão!

Fale connosco para fazer a sua publicidade nesta revista, em 
rádios do Algarve, em brindes publicitários e, ou na internet.

Fale connosco para fazer o seu material impresso, 
desdobráveis, folhetos e flyers, e nós oferecemos a 
distribuição com a revista “A Melhor Opção” gratuitamente.



Visite Olhão. Conheça as ilhas da Armona e do Farol!


