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INSCRIÇÕES ATÉ 20 DE SETEMBRO 

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA NO FESTIVAL DA SARDINHA 

‘Pouca Terra, Pouca 
Terra...’ na DocaPesca 

EMARP recolheu 1600 quilos 
de Resíduos Orgânicos  

Loulé promove campanha ‘Uma Árvore dá Vida’

EM VÁRIAS FUNÇÕES 

Leroy Merlin com 30 vagas

A associação Questão Repetida 
promove a IV exposição fotográ-
fica do ‘Ciclo Trechos’ para assi-
nalar o centenário da chegada 
do comboio a Lagos, procurando 
alertar para a falta de mobilidade 
atual deste serviço público.

A mostra foi inaugurada a 29 
de julho e estará exposta na pare-
de traseira do edifício da DocaPes-
ca, em Lagos, até 31 de dezembro. 

Este é um projeto que aborda a 
problemática da deslocação de 
comboio até Lagos através de uma 
série de fotografias encenadas. 

Os avós maternos da autora 
eram algarvios, o que a levou a 
expor a questão do uso de trans-
portes públicos para chegar ao 
Algarve: como encontrar a forma 
de viajar mais rápida, confortável 
e económica.

Nos cinco dias do Festival da 
Sardinha, entre 3 a 7 de agosto, 
a Empresa Municipal de Água e 
Resíduos de Portimão (EMARP) 
recolheu 1600 quilos de restos 
de comida, que serão transfor-
mados em fertilizante natural 
e, depois, devolvidos aos solos, 
enriquecendo-os. 
A medida surge no âmbito do 
projeto de Recolha Seletiva de 

Resíduos Orgânicos e, enquanto 
entidade parceira do município 
de Portimão, na instalação de um 
evento sustentável. 

Além da separação de or-
gânicos, a empresa assegurou 
a correta gestão dos resíduos 
recicláveis e recolheu 610 quilos 
de papel/cartão, 770 de embala-
gens e 100 de vidro, que foram 
encaminhados para a Algar. 

PELOS ALGARVES

A Leroy Merlin está a reforçar 
as suas equipas e tem cerca de 
30 oportunidades de emprego 
para as lojas em Albufeira, Al-
goz, Portimão e Loulé. 

A rede especializada na ven-

da de produtos e serviços nas 
áreas da bricolage, construção, 
decoração e jardim procura cola-
boradores a tempo inteiro e part-
-time para diversas funções, que 
podem ser consultadas no site.

D.R.

A Câmara Municipal de Loulé lan-
çou a campanha ‘Uma Árvore dá 
Vida’ com o objetivo de tornar o 
concelho mais verde e, até 2025, 
plantar milhares de árvores no 
seu território. 

Através desta ação ambien-
tal, mas que tem também uma im-
portante vertente de cidadania, 
a população pode solicitar aos 
serviços camarários espécies au-
tóctones para plantação nos seus 
terrenos, jardins ou quintais, num 
gesto que ajudará a reflorestar 
este concelho.

As árvores vêm diretamente 
dos viveiros do Instituto de Conser-
vação da Natureza e das Florestas 
(ICNF), ao abrigo de um protocolo 
entre a autarquia e esta entidade.

Além de amendoeiras, azi-
nheiras, oliveiras, sobreiros, são 
sobretudo as alfarrobeiras que são 
entregues aos munícipes, visto tra-
tar-se de uma espécie que constitui 
um excelente aliado no sequestro 
de carbono e, como tal, no combate 
às alterações climáticas.

Para participar nesta iniciati-
va, os interessados poderão ins-
crever-se, até ao dia 20 de setem-
bro, através de formulário online 
(https://docs.google.com/for-
ms/d/1NihqCWgS_EW4c50YXB_
y1nDrdPCUDoMk35-IN2dx6EI/
v i e w fo r m ? e d i t _ r e q u e s t e d = -
true&amp;fbclid=IwAR0xJEHuh-
97qpjwfydoq4_aVhn2WHCiYg-
M - U v 7 Q z 4 l 4 9 h v x G A g v U TC -
ZHEMM).

D.R.
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PÁGINA OFICIAL DA CÂMARA DE PORTIMÃO CUMPRE TODAS AS RECOMENDAÇÕES 

Site é referência para o Observatório de Tecnologias da Internet

ENTRE 9 A 11 DE SETEMBRO

Festival Dias 
da Percussão em Portimão

O município de Portimão mereceu 
uma referência especial por parte 
do Observatório de Tecnologias 
da Internet Portuguesa, ao ser o 
único no país a cumprir na íntegra 

todas as recomendações ao nível 
das normas e protocolos relacio-
nados com a segurança digital 
nos servidores de páginas de in-
ternet e correio eletrónico.

O novo Observatório fez um 
levantamento do grau de adoção 
de normas de segurança, e não só, 
de mais de 1300 domínios portu-
gueses, elencando um quadro de 

honra que abrange entidades pú-
blicas, associações e empresas, 
das quais se distingue a Câmara 
Municipal de Portimão (cm-porti-
mao.pt).

Portimão recebe a 2ª Edição do 
Festival DPP – Dias da Percussão 
2022, entre 9 e 11 de setembro. 
Com uma aposta cuidada na pro-
moção da percussão como lingua-
gem artística universal e musical 
de união e diálogo, reunirá per-
cussionistas de renome nacional 
e internacional, contando com 
concertos, desfiles, masterclas-
ses e oficinas, durante três dias, 
onde a qualidade e versatilidade 

serão o foco da programação. 
Decorrerá em diferentes lo-

cais como o Teatro Municipal de 
Portimão, o Auditório do Museu, 
a Sociedade Vencedora Portimo-
nense, o Jardim 1º de Dezembro 
e outros espaços públicos da ci-
dade. 

Esta edição trará a Portimão 
artistas como Simantra Grupo 
de Percussão & Luís Figueiredo 
(Portugal), Vincent Houdijk (vibra-

D.R.

EM AGOSTO 

Água de Monchique entregou ambulância a bombeiros 
Os Bombeiros Voluntários de 
Monchique passaram a contar, 
desde de agosto, com uma nova 
ambulância de transporte de 
doentes não urgentes. 

O veículo é uma oferta da So-
ciedade da Água de Monchique e 
representa um importante con-
tributo para a renovação da frota 
daquela corporação. 

A entrega da nova ambulância 
teve lugar na cerimónia de come-
moração do 89º aniversário dos 
Bombeiros Voluntários de Mon-
chique onde foram empossados 
21 novos efetivos, passando a 
corporação a contar com 79 ope-
racionais. 

Vítor Hugo Gonçalves, CEO 
da Sociedade da Água de Monchi-

que, no momento da entrega das 
chaves do novo veículo, destacou 
o sentimento de dever cumprido 
que inspira todos os colaborado-
res e consumidores da empresa, 
também eles responsáveis por 
esta oferta. 

“Sentimo-nos felizes e rea-
lizados por podermos devolver 
uma vez mais à sociedade a 
confiança que deposita em nós! 
Esta ambulância é uma oferta da 
equipa de colaboradores da Água 
Monchique e de todos os ‘Mon-
chique Lovers’, que diariamente 
acreditam no nosso produto, 
partilham a nossa forma de estar 
e os valores que preconizamos 
enquanto empresa”, acrescentou 
ainda.

fone, Países Baixos), Eixo do Jazz 
Ensemble (Portugal), Bomboémia 
(percussão luso-brasileira, Por-
tugal) e os músicos convidados 

Tiago Manuel Soares (adufe, Por-
tugal), Iago Fernández (bateria, 
Galiza) e Sérgio Almeida (percus-
são africana, Portugal).

D.R.
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SEMANA MUNDIAL DO ALEITAMENTO MATERNO

A 
nutrição tem 
implicações no 
crescimento e 
desenvolvimen-
to das crianças, 
sendo que logo 

após o nascimento devem ser 
adotadas as melhores  práti-
cas na alimentação. A amamen-
tação não tem uma duração 
ideal  –  sendo o melhor alimen-
to até aos dois anos de vida, é 
recomendado o seu uso  exclu-
sivo  nos primeiros seis meses, 
podendo  ser mantido  com a 
introdução de outros alimentos, 
enquanto a mãe e a criança as-
sim o desejarem.

Importa educar e apoiar as 
mães, as famílias e a socieda-
de em geral, para que se possa 
Fortalecer a Amamentação – e 
esse é o lema da Semana Mun-
dial do Aleitamento Materno 
2022, assinalada entre 1 e 7 de 
agosto. Em Portugal, alguns 
estudos demonstram que mais 
de 90% das mulheres iniciam o 
aleitamento materno, contudo, 
quase metade desiste no pri-
meiro mês de vida do bebé.

Ainda existe um caminho muito 
importante para fortalecer a 
mensagem e reduzir os receios 
da amamentação, desde logo 
através da preparação para a 
amamentação antes do nasci-
mento, com apoio e aconselha-
mento aos pais pelos profissio-

nais de saúde; da promoção da 
amamentação logo após o nas-
cimento; do estabelecimento e 
a manutenção da amamentação 
através de um aconselhamento 
adequado; e da proteção social 
e comercial da amamentação 
enquanto boa prática.

O leite materno é um alimento 
completo e de fácil digestão, 
que tem muitas vantagens para 
a criança, nomeadamente a pre-
venção de infeções gastrintes-
tinais, respiratórias e urinárias, 
mas também de algumas aler-
gias. Ajuda na regulação térmi-
ca corporal, facilita a introdução 
de outros alimentos e reduz o 
risco de obesidade infantil.
  
A longo prazo, adultos que te-
nham sido expostos ao leite 
materno têm menos incidência 
de hipertensão, diabetes e lin-
fomas. Sob o ponto de vista ma-
terno a amamentação promove 
a contração do útero e facilita a 
perda de peso após o parto, pro-
move a vinculação ao bebé, re-
duz o risco de cancro de mama 
e do ovário e reduz o risco de 
osteoporose. Tudo isto aliado a 
um baixo custo financeiro e, em 
Portugal, a proteção social – as 
mães que amamentam podem 
solicitar ajuste do horário labo-
ral.

Existem contraindicações tem-
porárias para o aleitamento ma-

Fortalecer 
a amamentação

dicação para a amamentação e 
a vacinação está recomendada 
em grávidas e em mulheres que 
se encontrem a amamentar.

Numa altura em que vivemos 
a pandemia e o mundo expe-
riencia vários conflitos geopo-
líticos, temas com a segurança 
alimentar devem fazer parte 
das nossas preocupações. Nes-
ta configuração social global 
faz sentido promover as me-
lhores práticas e, claramente, 
amamentar é um dos melhores 
exemplos. Para isso, em socie-
dade, devemos estar conscien-
tes da necessidade de Fortale-
cer a Amamentação!

terno como por exemplo herpes 
com lesões mamárias, tuber-
culose não tratada ou o uso de 
alguns medicamentos – nessas 
alturas a produção de leite deve 
ser estimulada e o bebé alimen-
tado com uma alternativa. 
 
Existem raras situações em que 
a amamentação está contrain-
dicada de forma absoluta: é o 
caso das mães com HIV/SIDA 
e nos bebés com galactosémia. 
Como alternativas à amamen-
tação, a OMS recomenda os 
bancos de leite, as amas de leite 
e as fórmulas de leite adaptado.

A covid-19 não é uma contra-in-

SAÚDE

Pedro Correia Azevedo 
Coordenador do Núcleo de Estudos de Medicina Obstétrica da SPMI

D.R.

AF_Anuncio_Apsi2022_220x280.indd   1AF_Anuncio_Apsi2022_220x280.indd   1 7/15/22   09:477/15/22   09:47



AF_Anuncio_Apsi2022_220x280.indd   1AF_Anuncio_Apsi2022_220x280.indd   1 7/15/22   09:477/15/22   09:47



8 AGOSTO | SETEMBRO 2022 

NO AQUA PORTIMÃO 

D.A.M.A., Leote e Inácio 
brilham no ‘Summer is here’

MARIANA PONTES

MÚSICA

N
o mês de julho 
r e a l i z a r a m - s e 
diversos ‘show-
cases’ no centro 
comercial Aqua 
Portimão, na 

iniciativa ‘Summer is here’, que 

contou com os artistas locais 
Edmundo Inácio e João Leote a 
abrir o primeiro fim de semana 
(9 e 10) de música ao pôr do sol. 

No fim de semana seguinte 
foram os D.A.M.A. que trou-
xeram a Portimão um mar de 

gente que vibrou ao som das 
suas músicas, num ‘sunset’ fan-
tástico.

No final de cada espetáculo, 
a Algarve Vivo realizou peque-
nas entrevistas aos artistas. 

Passaram dois anos de pande-
mia, como se sentem por voltar 
aos palcos e sentir a adrenali-
na do público? 
Estar em cima do palco faz par-
te daquilo que nós fazemos e do 
que somos. É como o apogeu 
do que fazemos. Estamos em 
estúdio ou na casa uns dos ou-
tros a criar as canções e depois 
estamos ali, com milhares de 
pessoas a cantar o que nós com-
pusemos, o que fala dos nossos 
sentimentos. Por isso, ver que 
passaram dois anos e sentir que 
a chama está acesa, que as pes-
soas tinham saudades das nos-
sas canções e  que as cantam 
com a alma de sempre, deixa-
-nos muito felizes, claro. A sen-
sação é como quando estamos 
com muita sede e finalmente 
bebemos água. E é muito bom.

Antes de subirem ao palco têm 
algum ritual ou pedido especial?
Em cada concerto, tentamos 
antes de entrar em palco, estar 
todos juntos e conectar a nossa 

energia. Fazemos o nosso grito 
de guerra normal ou outra coisa, 
mas o importante é entrarmos 
conectados.

De que modo é que conseguem 
gerir os vossos sentimentos 
e emoções tendo em conta 
que quando estão em tournée 
passam muito tempo longe de 
casa e da família?
As saudades aumentam e, 
quanto maiores são mais o sen-
timento cresce. É bom depois 
poder ‘matá-las’ e saber que te-
mos em casa pessoas que nos 
amam. A sensação de voltar é 
sempre muito boa. A de ir é boa, 
mas a de voltar também. E, de 
resto, o desgaste é aquilo que 
queremos. Parece que tínhamos 
saudades de estar desconfortá-
veis, de apanhar sol na carrinha, 
de dormir pouco...
 
O que vos parece esta iniciati-
va? Um ‘showcase’ num centro 
comercial não é muito usual?
É muito fixe, excelente. Aliás, 

todas as iniciativas que levem a 
cultura às pessoas são de louvar, 
ainda por cima, não só grandes 
nomes da música portuguesa, 
mas também artistas locais e 
isso é de louvar, dar foco aos ar-
tistas locais. Logo, estas iniciati-
vas são excelentes quer para as 
pessoas quer para os artistas.

Gostaram da receção que tive-
ram aqui em Portimão?
Muito, foi incrível. Tínhamos mui-

tas expectativas, mas jamais ima-
ginaríamos que ia ser assim. Tan-
ta gente. Ainda estava sol, muito 
calor e cantámos enquanto vía-
mos o pôr do sol. Foi espetacular. 

Como está a vossa agenda de 
concerto? 
Estamos a voltar à normalidade 
e podem ver as datas e locais 
dos espetáculos na nossa pági-
na oficial ou nas nossas redes 
sociais.

D.A.M.A.: “As pessoas 
cantam as nossas músicas 
com a alma de sempre”
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Tem um estilo de música e de 
interpretação muito próprio, 
adaptando as canções diver-
sas do panorama musical de 
uma forma única. Como surgiu 
essa ideia?
Adoro a música portuguesa e a 
cultura que sempre nos acolhe 
de uma forma direta ou indireta. 
Sempre tive a necessidade de 
relembrar músicas, um pouco 
esquecidas ou desvalorizadas 
pelos portugueses, então resol-
vi juntar esta minha inspiração 
tradicional com a necessidade 
de reviver algumas canções 
portuguesas com um potencial 
maior do que aquilo que nós 
portugueses temos dado. Fe-
lizmente, este casamento entre 
mim e a recuperação de temas 

nacionais têm sido muito bem 
acolhidos por todos.

Que tipo de percurso ou forma-
ção musical teve?
Sempre amei música e, por 
isso, entrei em 2009 no antigo 
conservatório de Portimão. 
Tive cinco anos de formação 
académica e tantos outros de 
formação autodidata. Admito 
que o meu envolvimento com 
o mundo artístico, desde muito 
novo, ajudou imenso neste per-
curso. Começando no primeiro 
programa televisivo (Uma can-
ção para ti) até ao último (‘The 
Voice Portugal’). Mas isto não 
acabará aqui.

A participação no ‘The Voice’ 

O que o levou a enveredar pelo 
fado, já que começou a cantar 
muito cedo e sempre ouviu ou-
tros tipos de música?
Aos 13 anos, costumava ouvir 
um estilo de música mais co-
mercial, mais pop, nunca apre-
ciei fado porque não entendia 
a mensagem. Mas, em Porti-
mão, abriu uma escola de fado 
e como o que queria era cantar, 
encontrei ali uma oportunidade 
de o fazer. Um local onde me 
podia exprimir e comecei por 
aprender alguns fados. Tirei al-
guns tons e comecei a entender 
a profundidade deste género. 
Fui tendo mais consciência des-
te estilo musical e do que fala. 
Descobri que ele já estava cá 
dentro e então tem sido um per-
curso gradual. 

Teve algum tipo de formação 
musical? Compõe temas?
Já escrevi algumas coisas para 
mim, mas nunca me atrevi a tra-

zê-las cá para fora e a apresen-
tá-las às pessoas, porque acho 
que ainda não chegou o momen-
to certo. Espero um dia poder 
fazer isso.

A participação no ‘The Voice 
Portugal’ foi mediática. Tem a 
ideia que só a partir daí passou 
a ser mais valorizado pelo pú-
blico?
Sim, noto uma diferença na 
maneira como as pessoas con-
sideram alguém que nunca foi à 
televisão ou depois de aparecer 
nela. Acho que há muito esse 
contraste e sente-se. ‘O The 
Voice Portugal’ realmente aju-
dou-me muito a mostrar o meu 
trabalho, a ter oportunidades na 
música e hoje estou na Univer-
sal Music. Foi um grande passo 
na minha carreira e espero que 
seja o início de um caminho de 
sucesso.

Quais são as suas ambições e 

Edmundo Inácio: “Um single ainda este ano”
foi mediática, mas já cantava 
antes. Por parte do público 
fica a ideia que, por vezes, só 
se valoriza o artista após uma 
projeção televisiva. Concorda?
É normal o público valorizar 
mais os artistas após uma afir-
mação mais mediática. Vive-
mos num país onde a própria 
liderança e educação não se 
focam na nossa cultura. Como 
consequência isso espelha o 
nosso pensamento. A televisão 
serve como meio para chegar a 
grandes massas. Por isso, talvez 
tenha que concordar. Mas há ou-
tros caminhos, um pouco mais 
demorados.

Acha que o programa lhe abriu 
algumas portas? Quais os seus 

projetos, concertos, álbuns?
Sem dúvida! Deu-me a visibi-
lidade para continuar com o 
meu projeto. Tenho concertos, 
gravações de músicas em es-
túdio, colaborações fantás-
ticas entre músicos… tenho 
tido muito trabalho, que ainda 
não é visível, mas em breve 
ouvirão mais sobre os meus 
próximos projetos. Se dis-
sesse tudo o que está por vir, 
perderia todo o fator surpresa! 
Prometo que haverá concertos 
com uma dinâmica profissio-
nal e com muito bom gosto, um 
single ainda este ano, álbum 
no próximo ano e, quem sabe, 
uma grande surpresa e vonta-
de de muitos portugueses. Em 
breve saberão.

João Leote: “Espero agora 
gravar o meu primeiro disco”

os seus maiores sonhos? Gra-
var um CD?
Espero agora gravar o meu pri-
meiro disco e, antes até, lançar 
algo que seja o meu cartão de 

visita para as pessoas da minha 
vida, após o ‘The Voice’. Está no 
forno, o disco está a ser prepa-
rado e espero poder lançá-lo o 
mais breve possível. 

FOTOS: CARLOS PONTES
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ARTISTA QUER DAR NOVA BELEZA A PORTIMÃO

I
nna Iefimenko é apaixonada 
pelo passado de Portimão e 
quis colocar essa paixão à 
vista de todos. Então criou 
o projeto ‘Vida à Portugue-
sa’. Foi uma descoberta ca-

sual e uma experiência que se 
mostrou bem sucedida.

Já são quatro os edifícios 
na cidade que foram revesti-
dos pelos painéis de azulejos 
da artista ucraniana, que há 
vários anos chegou a Portugal, 
e se encantou pelo concelho al-
garvio. Um deles fica na Rua da 
Barca, outro da Rua do Colégio 
e são ambos imóveis recupera-
dos pelo marido da artista, Fer-
nando Sequeira, para funcionar 
como alojamento local. Há ain-
da uma antiga oficina, do seu 
marido, e uma nova marisquei-
ra, na Rua da Hortinha, cujos 
proprietários solicitaram que 
Inna Iefimenko criasse um pro-
jeto para a fachada do espaço.

‘Vida à 
Portuguesa’ 
recupera 
tradições 
antigas 
em azulejo

ANA SOFIA VARELA O seu propósito é simples, 
mas cria um impacto forte, quer 
nos residentes, quer nos visitan-
tes. E não são raras as vezes que 
os imóveis fazem os turistas pa-
rar e fotografar os detalhes das 
fachadas.

“Há muitas casas abando-
nadas no centro da cidade e 
temos aqui coisas bonitas que 
foram destruídas. Se eu consigo 
melhorar, porque não ajudar a 
renovar o centro?”, começa por 
explicar.

“Investimos no alojamento 
local e estamos a chamar mais 
turistas, o que, por sua vez, traz 
mais trabalho aos restaurantes, 
limpezas... Acho que, se cada pes-
soa fizer um pouco, é bom para a 
cidade. Aqui, eu gosto de contar a 
história, colocar valor cultural nos 
meus projetos”, justifica.

Passado rico
A inspiração é a história e cultu-
ra portimonense. A artista não 
desenha ao acaso. Procura ele-

TRADIÇÃO

mentos que contem o passado 
do concelho e que se enquadrem 
na zona onde estão construídos 
ou o uso que vão ter. Ou seja, 
na Rua da Barca, os painéis são 
alusivos “à pesca da sardinha, 
porque havia a descarga e uma 
grande indústria conserveira, 
e aquele edifício fica perto do 
cais”, argumenta. Procurou ler e 
ver fotografias antigas para se 
inspirar.

O segundo projeto, na Rua 
do Colégio, mistura os frutos do 
mar com os da terra, por isso, no 
mesmo espaço convivem, por 
exemplo, figos com polvos.

Para a oficina do marido, 

que tem também a paixão pelo 
restauro de automóveis anti-
gos, Inna Iefimenko pesquisou 
quais as marcas portuguesas de 
carros que existiam e colocou 
no azulejos modelos dessas in-
sígnias. “Misturei com o homem 
a vender as sardinhas e com os 
gatos, porque perto da garagem 
havia uma colónia”, descreve. Já 
na marisqueira ‘Allgarbe’, não 
faltam a cataplana, os mariscos, 
a ponte, a Praia da Rocha antiga.

Sob o mote ‘Vida à Por-
tuguesa’, a artista tem vindo 
a divulgar os seus trabalhos, 
sobretudo, nas redes sociais, e 
tem tido propostas para fazer 
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projetos para privados noutras 
zonas do Algarve, mas a falta 
de tempo tem levado a que vá 
recusando a maioria. “Não digo 
completamente que não, mas 
não tenho tempo. Para já, queria 
dedicar-me apenas ao centro de 
Portimão”, afirma.

É que além de desenhar es-
tes painéis, que exigem muitas 
horas de trabalho, Inna gere 
os Alojamentos Locais, com o 
marido, e ainda é voluntária, 
sobretudo, no que toca a salvar 
animais de rua.

“Geralmente não faço azule-
jo para interior, apenas se a pes-
soa quiser para a fachada. Então 

aí faço para ambos. Se for só 
para dentro, não. Isto tudo leva 
muito tempo, consome muita 
energia. Os azulejos levam pó 
de vidro. Não se pode tocar com 
as mãos, por isso tenho de estar 
em ‘equilíbrio’. São painéis enor-
mes. Geralmente, divido em par-
tes ou uso escadotes”, conta.

Um começo por acaso
O uso de painéis de azulejo em 
fachadas foi uma descoberta 
quase por acaso. “Tínhamos 
ido à Ericeira, onde o meu ma-
rido tem casa, e vimos umas 
casas restauradas, em estilo 
português, mas com azulejos à 
mistura. Muito artístico e nós 
adorámos. Quisemos restaurar 
as nossas casas e encomendar 
azulejos. Então ele perguntou 
onde podíamos encomendá-los. 
Pensei desenhar o projeto, man-
dar fazer e comprar. Só tinha de 
colar. Mas depois o meu marido 
começou a dizer-me que podia 
fazer eu”.

A artista com formação em 
artes e arquitetura, numa uni-
versidade ucraniana, não queria. 
Achava que seria complicado, 
mas acabou por ceder e por 
experimentar. Fez pesquisa, in-
formou-se, começou a desenhar 
pequenos painéis e, mais tarde, 
lançou-se nas fachadas.

Já trabalhou como arqui-
teta e é a responsável pela re-
novação dos interiores destes 
alojamentos locais. Tal como 
nas fachadas, a ideia é juntar 
elementos do passado, por isso 
na decoração utiliza muitos ob-
jetos encontrados em lojas de 
antiguidades ou feiras.

A artista tem mais projetos 
na calha que serão divulgados à 
medida que os for concretizan-
do, mas, para já, estes são um 
motivo de atração, sobretudo, 
para os visitantes da cidade que 
ficam fascinados com as facha-
das destes edifícios.

AGOSTO | SETEMBRO 2022 11
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ENTRE OS DIAS 16 E 18, NO CARVOEIRO CLUBE, CONVENT’BIO E CEFLA

Lagoa Yoga Fest em setembro

LAGOA

D
urante três dias, 
entre 16 e 18 de 
setembro, o La-
goa Yoga Fest vai 
promover e mos-
trar os benefícios 

desta atividade física, cada vez 
mais popular na sociedade. Di-
ferentes locais vão receber este 
evento, que é presencial, mas 
também será transmitido online. 
A organização é da associação 

Ideias do Levante, que optou por 
realizar este segundo festival 
via presencial e online para ga-
rantir a flexibilidade necessária 
para a realização do mesmo. 
Haverá espaço e atividades 
para praticantes de vários ní-
veis e para pessoas que nunca 
tiveram contacto com o  yoga, 
sejam crianças, adolescentes 
ou adultos.

A iniciativa prevê também 

ANO LETIVO 2022/2023 

Câmara Municipal apoia estudantes com material escolar
O município de Lagoa anunciou 
que voltará a apoiar os estudan-
tes que frequentam os estabe-
lecimentos de ensino público do 
concelho. 

À semelhança dos anos an-
teriores, irá oferecer o material 
escolar e cadernos de fichas 
aos estudantes da rede públi-
ca do pré-escolar e do 1º ciclo, 
distribuirá ‘vouchers’ de 25 eu-
ros aos alunos do 2º, 3º ciclos e 
ensino secundário, bem como 
transporte escolar a todos os 
estudantes, desde o pré-escolar 
até ao ensino secundário, resi-
dentes no concelho, e aos es-

tudantes-atletas que integram 
o projeto Unidade de Apoio ao 
Alto Rendimento, mesmo que 
residentes nos concelhos limí-
trofes. 

Deste modo, continuará a 
adquirir os cadernos de fichas 
para todos os alunos do 1º ciclo, 
oferecendo-os às escolas para, 
posteriormente, estas distri-
buírem aos alunos, evitando o 
reembolso que existia no passa-
do recente. 

Os cadernos de fichas serão 
comprados tendo em conta os 
livros adotados por cada um dos 
Agrupamentos da rede pública e, 

tanto o material como os cader-
nos de fichas, chegarão a cada 
uma das escolas no início do ano 
letivo. 

Por sua vez, os ‘vouchers’ dis-
tribuídos pelos estudantes do 
2º, 3º ciclos e do ensino secun-
dário serão entregues no início 
do ano letivo, com a colaboração 
dos Agrupamentos de Escolas.

Os mesmos poderão ser tro-
cados por material escolar até 31 
de dezembro deste ano, nas pa-
pelarias do concelho aderentes e 
que serão anunciadas em breve. 

A Câmara Municipal destaca 
que a distribuição dos ‘vouchers’ 

tem também como objetivo aju-
dar o comércio local, uma vez 
que só poderão aderir a esta 
campanha papelarias do conce-
lho. 

“O início de cada ano letivo 
é sempre um período em que as 
famílias são obrigadas a reali-
zar um maior esforço financeiro 
para comprar os livros e mate-
riais escolares. Com estas me-
didas, o município contribui para 
que todas as crianças e jovens 
iniciem o ano letivo com o mate-
rial necessário”, afirma Luís En-
carnação, presidente da Câmara 
Municipal.

a divulgação de facilitadores, 
terapeutas e locais de prática 
(e de apoio à prática), com des-
taque para o concelho de Lagoa 
como um ponto de encontro 
convidativo para uma vida mais 
saudável e consciente.

O evento começa a 16 de 
setembro no Carvoeiro Clube 
de Ténis, a partir das 17h00 (ver 
quadro). O dia seguinte será 
mais preenchido com várias au-

las e atividade no Convent’Bio. O 
festival fecha a 18 de no CEFLA 
com uma aula de Hatha  Yoga e 
meditação para crianças.

As inscrições poderão ser 
efectuadas através de um for-
mulário online:  https://www.
lagoa.info/yogafest/form. Mais 
informações através de https://
www.lagoa.info/yogafest  ,  ht-
tps://www.facebook.com/la-
goayogafest ou do 282 380 053.

D.R.
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1 SETEMBRO
20h30 ‘Nanook plays 
the blues’ – One Man Show
21h45 Buba Espinho

2 SETEMBRO
20h30 Footprint Duo
21h45:Cláudia Pascoal
 
3 SETEMBRO 
20h30 Duo US 2
21h45 Jorge Fernando
 
4 SETEMBRO
20h30 Grupo de Cantares 
‘Fonte Nova’ (Estômbar)
21h45 Celina da Piedade 

P r o g r a m a 

18ª EDIÇÃO DO EVENTO REALIZA-SE DE 1 A 4 DE SETEMBRO 

A 
Mostra do Doce 
Conventual está 
de volta e vai ani-
mar o Convento 
de São José, em 
Lagoa, entre 1 e 

4 de setembro, das 19h00 às 
00h00. O melhor da doçaria 
tradicional e conventual e a ani-
mação musical são os principais 
ingredientes do programa des-
ta iniciativa de entrada gratuita, 
que assinala em 2022 a sua 18º 
edição.

Num ambiente conventual, 
fielmente recriado, os doces 
e similares produzidos por ca-
sas especializadas em doçaria 
conventual e regional de todo 
o país estão em Lagoa. Aqui 
será possível saborear todo o 
tipo de bolos, compotas, mel, 
frutos secos, caramelizados, 
medronho, vinhos do Algarve, 
ginjinha em copo de chocolate, 
entre outras iguarias. O flo-
rado de Lagoa não vai faltar 
e será também um dos focos 
de interesse, num evento que 
apresenta também todos os es-

Mostra do Doce Conventual 
regressa ao Convento 

paços do Convento de São José. 
Durante o evento será possível 
assistir ainda a uma exposição 
com o nome ‘Sonhos em Açu-
car’, de Ana Remígio, na sala de 
exposições ‘Manuel Gamboa’, no 
primeiro andar do espaço e pre-
senciar o atelier ‘Minis Chefes 
& experiências açucaradas…’. 
Estarão ainda patentes as expo-

sições de trabalhos em madeira 
de Francisco Alcaide Ramos 
‘Virgem dos desamparados – 
Valência e o Senhor dos Passos 
– Lagoa’, na capela do convento 
e a mostra ‘Brincadeiras’, de Eli-
sa Rafael, nas celas conventuais.

A animação musical começa 
às 20h30, sendo que os concer-
tos têm início marcado para as 

Buba Espinho Cláudia Pascoal Jorge Fernando Celina da Piedade

FOTOS: D.R.

21h45 (ver quadro). Buba Es-
pinho, Cláudia Pascoal, Jorge 
Fernando e Celina da Piedade 
são alguns dos destaques dos 
espetáculos deste ano e que ga-
rantem bons serões com músi-
ca de qualidade e de diferentes 
géneros.

Doçaria conventual será um dos grandes atrativos
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10 SETEMBRO
18h00 Fernando 
Barroso e Banda
LOCAL Vinhos Arvad 
(Estômbar) 

11 SETEMBRO
18h00 Andrea Vettoretti 
e Trio Four Winds
LOCAL Anfiteatro 
de Carvoeiro
 
17 SETEMBRO 
18h00 Roberto Tascini
2ª parte 
Duo Cortés e Gallardo com
bailarina Lucía Álvarez 
LOCAL Sítio das Fontes 
(Estômbar) 

18 SETEMBRO
18h00 Early Guitar Duo
2ª parte 
Duo Palomares Llanes 
LOCAL Quinta dos Vales

24 SETEMBRO
18h00 Duo Sirius
e Raphael Fays Trio  
LOCAL Convento São José

25 SETEMBRO
18h00 Duo Violarra
2ª parte 
Baltic Guitar Quartet
LOCAL Auditório Carlos 
do Carmo

1 OUTUBRO
17h00 Apresentação do 
Concurso Internacional de 
Guitarra Cidade de Lagoa
(Dia Mundial da Música) 
18h00 Lucky Duckies
LOCAL Auditório Carlos 
do Carmo

P r o g r a m a 

FESTIVAL REALIZA-SE ENTRE 10 DE SETEMBRO E 1 DE OUTUBRO

A      
9ª edição do 
Festival Interna-
cional de  Guitar-
ra  de Lagoa irá 
realizar-se entre 
10 de setembro 

e 1 de outubro, sempre a partir 
das 18h00 e ao fim de sema-
na, apresentando conjuntos 
de qualidade, num evento que 
mostra ao público sítios, mo-
numentos e locais culturais do 
concelho.

Aliada à oferta musical, a 
promoção do património assu-
me um especial relevo neste 
evento, uma vez que vários es-
petáculos dão a conhecer dife-
rentes espaços como adegas, o 
Convento de São José ou locais 
ao ar livre, como o Anfiteatro de 
Carvoeiro.

O primeiro concerto reali-
za-se a 10 de setembro (sábado) 
na Quinta do Arvad, produtor 
de vinhos de Estômbar, e tem 
como protagonista Fernando 
Barroso e Banda (ver quadro).

No dia seguinte, o anfiteatro 
de Carvoeiro, recebe Andrea 
Vettoretti e Trio Four Winds. No 
fim de semana seguinte, é a vez 
de Roberto Tascini, Duo Cortés e 
Gallardo com Lucía Álvarez subi-
rem ao palco no Sítio das Fontes, 
em Estômbar. A 18 de setembro 
(domingo), o Early Guitar Duo e o 
Duo Palomares Llanes (guitarra 
e violino) mostram a sua arte na 
Quinta dos Vales.

O Convento de São José re-
cebe no dia 24 o Duo Sirius e o 
Raphael Fays Trio (música ma-
nouche) e o Auditório Carlos do 
Carmo apresenta a 25 de setem-
bro concertos com o Duo Violarra 
e o Baltic Guitar Quartet.

A edição deste ano do fes-
tival fecha a 1 outubro, Dia Mun-
dial da Música, no Auditório 

Guitarra com cultura e arte 

Trio Four Winds

 Lucky Duckies

Andrea Vettoretti 

Carlos do Carmo, com a apre-
sentação do Concurso Inter-
nacional de Guitarra Cidade de 
Lagoa, às 17h00, e a atuação dos 
Lucky Duckies, às 18h00.

Os bilhetes para cada con-
certo custam 10 euros e estão e 
estão à venda em https://cmla-
goa.bol.pt/ e nas bilheteiras dos 

CTT, da Fnac, Worten, Auditório 
Carlos do Carmo, Centro Cul-
tural Convento de São José e 
Balcão Único da Câmara Lagoa. 
Há um desconto de 20 por cento 
para portadores do Passaporte 
Cultural, do cartão Lagoa Social 
ou do Passaporte Rota do Petis-
co 2021/22.
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A 
Escola de Artes 
Mestre Fernan-
do Rodrigues, 
em Lagoa, rece-
be a exposição 
de ilustração da 

‘Naturalmente’ 
em exposição  

ENTRE 7 E 30 DE SETEMBRO 

Mostra compila trabalhos de alunos da Oficina de Ilustração da Natureza

natureza ‘Naturalmente’, que 
estará em exibição na Galeria 
Manuela Vale entre 7 e 30 de 
setembro.

Esta é uma mostra coleti-
va de trabalhos que têm como 

temática principal a beleza do 
mundo natural e pretende de-
monstrar, através de cada téc-
nica utilizada, alguns dos seres 
vivos que nos rodeiam, conver-
tidos em ilustrações pautadas 
pelo realismo. 

Mostram cada pormenor, 
forma, característica, cores na-
turais e reconhecíveis aos nos-
sos olhos das espécies repre-
sentadas, naturalmente.

O núcleo é composto por 

MAIS DE TRÊS MIL PESSOAS ADERIRAM

COM ARTISTA ANA NOBRE 

Um sucesso chamado ‘Caminhadas ao Luar’

Escola de Artes promove ‘Oficina de Pintura e Desenho’

As ‘Caminhadas ao Luar’, inicia-
tiva do município de Lagoa, re-
gressaram ao concelho, durante 
os meses de julho e agosto, e 
contaram com uma enorme par-
ticipação da população, que res-
pondeu de forma positiva ao de-
safio de praticar atividade física.

 Foram mais de 3000 parti-
cipações registadas ao longo de 
seis etapas, que corresponde-
ram a cerca de 60 quilómetros 
percorridos, durante as ‘Cami-

nhadas ao Luar’ de 2022. 
A iniciativa passou por to-

das as freguesias do concelho, 
incluindo dois percursos: um 
de cinco quilómetros para as 
marchas e outro de dez para as 
corridas, onde os participantes, 
oriundos não só de Lagoa, mas 
também de concelhos vizinhos, 
e até turistas tiveram a oportu-
nidade de conhecer, marchar ou 
a correr, as ruas de diferentes 
localidades. 

A Escola de Artes Mestre Fer-
nando Rodrigues, em Lagoa, irá 
realizar a ‘Oficina de Pintura e 
Desenho’, de impressionismo 
abstrato, que decorrerá em três 
sessões. A iniciativa tem início 
previsto para setembro e é des-
tinada ao público em geral.

 A atividade será dinamiza-

da pela artista plástica Ana No-
bre, com o intuito de estimular a 
experiência artística e a prática 
das artes plásticas. 

Nesta oficina, com tutoria, 
os participantes poderão obser-
var e acompanhar a execução 
técnica de uma pintura a acríli-
co sobre tela em três sessões 

ilustrações realizadas no de-
correr deste ano pelos alunos 
da Oficina de Ilustração da 
Natureza, orientada por Ana 
Rita M. Afonso, em diferentes 
técnicas: grafite, esferográfi-
ca, scratchboard, lápis de cor, 
aguarela, poliéster, entre ou-
tras.

  A exposição é de entrada 
gratuita e pode ser visitada de 
segunda a sexta-feira das 9h30 
às 12h00 e das 14h30 às 17h00.

mensais. 
Cada uma delas estará su-

bordinada a uma temática: na-
tureza morta, paisagem e figura 
humana. 

Será ainda dada uma intro-
dução a técnicas de pintura e 
desenho: enquadramento, volu-
me e tridimensionalidade. 

As datas exatas das ses-
sões, os horários e informações 
mais detalhadas serão forne-
cidas, pela organização, após a 
inscrição. 

Para participar é necessá-
ria inscrição prévia (limitada às 
vagas existentes) para o e-mail: 
escola.artes@cm-lagoa.pt

D
.R

.





18 AGOSTO | SETEMBRO 2022 

REPORTAGEM

FARENSE WALKING FOOTBALL 

O amor pelo futebol 
não escolhe idades

RAFAEL DUARTE

P
ara estes jogadores 
não é altura de pen-
durar as chuteiras, 
mas de as calçar. 
Para poderem com-
petir têm que ter 

no mínimo 50 anos e há quem 
já tenha ultrapassado a meta 
dos 80. O walking football é um 
desporto que está a crescer em 
Portugal e o Algarve segue os 

mesmos passos.
O Farense criou a sua equipa 

em 2019 e, na atualidade, conta 
com 43 atletas, numa mistura 
de várias nacionalidades. Como 
qualquer modalidade que preci-
sa de competição, esta não foge 
à regra. Os ‘Leões de Faro’ apro-
veitam alguns torneios que são 
organizados no sul do país para 
arrecadar algumas vitórias, mas 
pedem a uniformização das re-
gras. A ‘Algarve Vivo’ foi conhe-

cer esta equipa, com espírito 
jovem, que desafia mais clubes 
a lhes fazer ‘frente’.

Os primeiros passos
O walking football é um tipo de 
futebol adequado ao envelhe-
cimento ativo que nasceu, em 
2011, na Inglaterra e foi preci-
samente por intermédio dos 
ingleses que também chegou ao 
Algarve.

A comunidade britânica re-

sidente no sul do país criou vá-
rias associações e acabou por 
estar na origem da criação do 
Farense Walking Football. João 
Reis, capitão da equipa de +50, 
foi um dos fundadores e conta 
como surgiu a equipa. “Um gru-
po de ingleses convidou-me, as-
sim como a outros três amigos, 
para irmos a um jogo. Achámos 
piada à ideia, porque fomenta 
o bem-estar físico e combate 
tanto o sedentarismo como o 
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têm que ter sempre um pé as-
sente no chão. Também só po-
dem dar três toques com a bola 
e esta não pode subir mais alto 
que a cabeça. Não há cabecea-
mentos, contacto físico e rou-
bos de bola por trás.

Os campos têm uma dimen-
são máxima de 40 por 60 me-
tros. “Não há ‘Maradonas’ nem 
‘Messis’. É um jogo muito pare-
cido com o futsal, com muita 
tabelinha, mas de pé para pé, a 
andar”, explica João Reis.

“As pessoas pensam que es-
tamos parados no campo, mas 
um treino de uma hora e meia dá 
para andar seis a sete quilóme-
tros à vontade”, assegura.

Estes jogadores, que já não 
caminham para novos, garan-
tem que não há mazelas dos 
treinos e que estes só lhes tra-
zem benefícios. “Mazelas, às ve-

zes, é no joelho ao qual fui ope-
rado ao menisco, mas sinto-me 
mesmo bem. Já fazia desporto 
antes como natação e atletis-
mo. Agora dedico-me ao walking 
football e hipismo, porque não 
preciso de mais nada. Já são 
61 anos e não se pode estragar 
muito o esqueleto”, explica Luís 
Curvelo, capitão da equipa +60, 
que se juntou ao grupo há dois 
anos e garante não falhar um 
único treino.

Na mesma equipa de Luís 
está o jogador mais velho do 
Farense Walking Football que, 
aos 76 anos, é responsável por 
fechar a baliza a ‘sete chaves’. 
“Sempre pratiquei futsal com 
amigos. Há mais de 30 anos. 
Entretanto, surgiu esta oportu-
nidade e aceitei. Aderi, porque 
me satisfaz o convívio e dá gozo, 
com os aninhos que tenho, ver 

que ainda me consigo mexer”, 
diz entre sorrisos Mário Moura.

“Isto faz-me muito bem, li-
berta-me bastante. Apesar da 
recuperação que é muito mais 
difícil, tudo se consegue acredi-
tando e querendo”, acrescenta. 
Ainda assim, admite que, por 
vezes, o corpo falha. 

“Tivemos um treino muito 
puxado. Normalmente acordo 
às 7h00, mas, no dia seguinte, 
os meus colegas de equipa liga-
ram, porque tínhamos de ir para 
um torneio e deixei-os à espera 
algum tempo. Eram 8h30 e ain-
da estava a dormir como um 
‘passarinho’. Foi a primeira vez 
que isto me aconteceu em mui-
tos anos, mas agora estou bem”, 
confidenciou à Algarve Vivo. 
Admite que a família ficou sur-
preendida quando disse que ia 
calçar as luvas, mas agora estão 

isolamento do pessoal sénior. 
Falámos com o presidente do 
Farense que aceitou arrancar 
com o projeto e que nos deu o 
nome para honrarmos a cami-
sola”. Muitos destes jogadores 
acompanharam desde sempre 
o Farense, mas nem todos re-
presentaram os ‘Leões de Faro’ 
e, por isso, têm agora essa opor-
tunidade.

As regras até podem pa-
recer simples, mas não são. 
Tal como o nome indica, numa 
tradução à letra de inglês para 
português, trata-se de ‘futebol 
a andar’. Assim, neste jogo, não é 
permitido correr e, caso alguém 
não resista a essa tentação, 
sendo apanhado a correr três 
vezes, é obrigado a sair do cam-
po por dois minutos.

O máximo que os jogadores 
podem fazer é marchar, porque 

EURO COPA WALKING FOOTBALL
 
A equipa do Farense Walking Football participou em mais uma 
edição do Euro Copa Walking Football, um torneio que se reali-
zou em Albufeira, nos dias 25 e 26 de abril. A equipa de +60 ficou 
em 6º lugar e a de +50 conseguiu o 2º lugar. “É um torneio muito 
competitivo e os ingleses têm equipas muito fortes. Até têm um 
antigo jogador do Liverpool”, destaca João Reis. 

Além do Farense, há clubes conhecidos no mundo do futebol 
que já têm o walking football reconhecido como modalidade e 
participam neste torneio. É o caso do Athletic Bilbao, do Málaga, 
ambos de Espanha, e o Norwich, de Inglaterra.

“Criámos este torneio há seis anos. No primeiro ano, eram 
nove equipas, mas o número de inscritos foi aumentando e, este 
ano, tivemos 30 equipas de quatro países: Portugal, Espanha, 
Inglaterra e França”, revela Gary Thomas, do Algarve Football 
Tours, que organiza o evento.

“Estamos a falar de 330 atletas, dos quais muitos têm 79 
anos. O mais velho tem 84”, exclama. A verdade é que a organi-
zação desta iniciativa traz vantagens para todas as partes. “O 
walking football começou há sete anos e está a ficar cada vez 
mais famoso no mundo. É reconhecido como uma modalidade 
em muitos países pelas federações. Agora acredito que pode 
ser um torneio de grande impacto, porque estamos a falar de 
pessoas reformadas que podem viajar e têm tempo. É fantásti-
co para Albufeira por causa do turismo, visto que muitos estran-
geiros chegam em abril e consomem nos restaurantes e hotéis. 
Até o Estádio da Nora, do Futebol Clube Ferreiras, fica a ganhar”.

D.R.

FOTOS: RAFAEL DUARTE
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descansados por ver os resulta-
dos positivos.

Quem não mostrou surpre-
sa foi a família de Luís Curvelo. 
“Já sabem que não estou quieto. 
O meu filho também jogou fu-
tebol, agora está no futevólei e 
sempre me incentivou”, revela.

Para muitos, este despor-
to é visto como uma forma de 
manter um estilo de vida sau-
dável ou de ter oportunidade de 
competir pela primeira vez. No 
entanto, no caso de Nelson Sil-
veira, o walking football foi mes-
mo o realizar de um sonho que 
parecia impossível. “Pensei que 
nunca mais podia jogar futebol, 
porque tenho um problema no 
pé e não consigo correr. Ora isto 
veio mesmo a calhar, pois não 
se pode correr. Jogo futebol e 
nunca pensei voltar a fazê-lo”, 
afirma.

Nesta equipa também há 
‘camadas jovens’. Luciano Vie-

gas tem 47 anos e ainda não 
pode competir nos torneios 
onde a idade mínima é 50, mas 
treina com a equipa a pensar 
nessa oportunidade futura. “Es-
tou no projeto desde o início, 
mas, por enquanto, sou das ca-
madas jovens (risos). Comecei 
a jogar com 45 anos e, agora, 

como ainda não posso jogar nos 
torneios, ajudo na organização. 
Toda a gente diz que se pudesse 
já tinha 50 anos, mas assim vou-
-me preparando para quando 
esse momento chegar. Nunca 
joguei futebol na minha vida. Co-

mecei agora e tenho mais três 
anos para aperfeiçoar”, conta.

Normalmente, o respeito 
deve-se aos mais velhos, mas 
nestes treinos o respeito é pelo 
mais novo, que é o treinador da 
equipa. “Temos uma forte liga-
ção, independentemente da ida-
de. Os treinos são cinco estrelas 

e eles têm muita disciplina. É 
verdade que aqui o respeito 
é pelo mais novo e é costume 
dizer-se o contrário, mas, para 
mim, podemos aprender com 
as pessoas sejam elas bebés ou 
velhotes. Os mais velhos têm 

Gary Thomas Luís Curvelo Nelson Silveira

Luciano ViegasJoão Reis

mais conhecimentos e sei que 
posso aprender muito com eles. 
A idade é só um número”, explica 
Sylvain Laurent.

Jogou no Farense e, em 
França, treinou equipas de 
formação em Nantes. “É uma 
nova experiência. São pessoas 
simples, mas que também têm 
ideias feitas e mudar-lhes isso 
não é possível”, afirma.

Mas afinal, qual é a diferen-
ça entre trabalhar com miúdos 
ou graúdos? “Com os miúdos 
é trabalhar as coordenações. 
Com eles tenho que ver várias 
coisas e adaptar a cada jogador, 
porque cada um tem as suas ca-
racterísticas. Uns mais táticos, 
outros mais técnicos. E o traba-
lho físico é muito importante”, 
descreve.

O prolongamento
Depois de uma hora e meia de 
treino no campo sintético do 

“Não há ‘Maradonas’ nem ‘Messis’. 
É um jogo muito parecido com 
o futsal, com muita tabelinha, 

mas de pé para pé, a andar”
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Montenegro, em Faro, ainda há 
tempo para o prolongamento no 
final. Cada jogador é responsá-
vel por levar algo para petiscar 
ou beber. 

“A parte do convívio social 
é fundamental para que este 
desporto consiga singrar. Os in-
gleses costumam dizer que isto 
é um desporto de cavalheiros, 
porque também faz parte a sã 
convivência entre as várias na-
cionalidades. As pessoas mais 
velhas em vez de estarem sozi-
nhas em casa estão connosco 
e isso é importantíssimo. Eles 
adoram! O convívio não aconte-
ce só durante os treinos, porque 
mesmo sem o termos juntamo-
-nos. É um orgulho fazer parte 
desta família”, refere João Reis, 
enquanto Luciano Viegas con-
firma.

“Somos mesmo uma família. 
Tenho uma relação muito mais 
forte com eles do que com al-

Sylvain Laurent

Equipa de +60 do Farense ficou em sexto lugar e a de +50 em segundo na prova

Estádio da Nora, do FC Ferreiras, foi palco do torneio  Euro Copa Walking Football

Mário Moura

guns amigos que já conheço há 
10 ou 20 anos”, atesta, enquanto 
Nelson Silveira diz que “a maior 
parte dos atletas não se conhe-
cia”. “Agora somos todos ami-
gos. Até fazemos negócios jun-
tos. É uma parceria no desporto, 
na amizade e até nos negócios!”, 
acrescenta.

Por isso, todos acreditam 
que esta é uma equipa com 
pernas para andar. “Quando co-
meçámos, às vezes, não tínha-
mos jogadores suficientes para 
treinar. Agora quase que temos 
jogadores a mais e juntamos 
as mais diversas nacionalida-
des como um belga, francês, 
espanhol, americano e até um 
iraniano. Já conseguimos fazer 
quatro jogos ao mesmo tempo. 
Sinto uma evolução e, a nível 
organizativo, também melho-
rámos muito. Antes éramos só 
um grupo de amigos que se jun-
tava de vez em quando e depois 

decidimos criar uma estrutura”, 
recorda Luciano Viegas.

“Esperemos que continue-
mos neste caminho e deseja-
mos, cada vez mais, que o Al-
garve possa acompanhar-nos 
com mais equipas, porque isto 
faz muito bem à saúde”, remata 
João Reis deixando o apelo para 
outros grupos de amigos ou clu-
bes.

“O Farense é o único no Al-
garve que tem esta modalidade 
oficialmente. Os outros clubes 
que existem na região são, aci-
ma de tudo, associações essen-
cialmente britânicas. Gostava 
que a Associação de Futebol 
do Algarve pegasse nesta mo-
dalidade, porque temos muitas 
equipas e gostávamos de ver 
mais portugueses envolvidos 
no desporto”, sublinha.

O próximo passo
A equipa tem atualmente 43 

atletas e promete continuar a 
crescer. Há apenas um entrave 
e, por isso, o grande apelo que 
fazem é o da uniformização das 
regras. Isto porque, não fugindo 
às regras básicas, cada torneio 
acaba por ter os seus critérios, 
como o número de jogadores 
em campo ou o tamanho da ba-
liza.

“Gostávamos que a Associa-
ção de Futebol do Algarve pe-
gasse no walking football, por-
que já temos muitas equipas e 
com essa uniformização ganhá-
vamos todos. Assim também 
conseguíamos meter mais per-
nas para andar, pois podíamos 
criar um campeonato regional 
como vai ser feito no futebol de 
praia”. Enquanto essa aposta, 
fundamental para o desenvolvi-
mento deste desporto, não che-
ga, prometem que vão continuar 
a caminhar para o golo e a levar 
o Farense rumo à vitória.
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Uma família ao ritmo 
da dança desportiva

MODALIDADE SURGIU NO FC FERREIRAS EM 1998 

RAFAEL DUARTE

“O nosso 
principal 
objetivo 

é não deixar
 cair a dança 
no Algarve”

ALBUFEIRA

O 
primeiro passo 
foi dado em 1998, 
quando foi criada 
a equipa de dan-
ça desportiva no 
Futebol Clube 

Ferreiras e, 24 anos depois, já 
são 82 as atletas que seguem 
ao mesmo ritmo. Tudo começou 
face ao interesse crescente em 
relação às danças no concelho.

“A Câmara Municipal de Al-
bufeira organizou um campo de 
férias que tinha diversas ativi-
dades, entre elas a dança. Mais 
tarde, houve necessidade de dar 
continuidade a este desporto, 

pela adesão que teve, e foi for-
malizado um pedido ao FC Fer-
reiras, que acolheu o projeto até 
aos dias de hoje”, recorda Telma 
Guerreiro, atual treinadora da 
equipa, em declarações à ‘Algar-
ve Vivo’.

No arranque da modalidade 
no FC Ferreiras, Telma represen-
tou o clube como atleta, tendo, 
em 2002, passado a ser também 
monitora. Acabou por deixar os 
albufeirenses, em 2006, mas vol-
tou, no final de 2019, enquanto 
treinadora.

“Houve uma grande evolu-
ção relativamente aos apoios às 

atividades. Quando voltei, senti-
-me de novo bem acolhida, com 
a direção a apoiar a modalidade. 
Prova que o FC Ferreiras não é 
só futebol. Às vezes, as pessoas 
acham estranho termos futebol 
no nome do clube, mas temos 
uma secção de dança desportiva 
muito forte”, conta.

Um regresso que surgiu a par 
da vontade do clube em dar início 
a “um novo ciclo” nesta secção. 
Paulo Tomás começou por se 
juntar à equipa em 2011, porque a 
filha gostava de dançar, mas, em 
2012, deixou de ser apenas um 
espetador.

FOTOS: D.R.
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“Convidaram-me para ser 
diretor desportivo e aceitei, por-
que dancei num rancho folclórico 
e sempre tive uma ligação às 
danças. Durante estes anos, te-
mos tido alguma irregularidade 
no número de atletas, mas nunca 
desisti. Em 2019, chamámos a 
professora Telma Guerreiro e a 
modalidade tem vindo a crescer. 
Veio a pandemia e continuámos 
a treinar, mas em casa. Quando 
pudemos voltar ao nosso ‘habi-
tat’, a equipa subiu para uns 70 
atletas e atualmente temos 82”, 
contabiliza.

Os altos e baixos no número 
de atletas têm uma explicação. 
“Os miúdos são pequenos e pas-
sam aqui a sua infância. Quando 
chega a altura de ir para a Univer-
sidade, cada um segue o seu ca-
minho. Outros acabam por desis-
tir por não haver competições no 
Algarve. No entanto, desde que 
aqui estou, já fizemos três cam-
peonatos, o último em março, e 
queremos fazer mais um para o 
ano”, revela.

Quem também acompanhou 
de perto esta recente evolução 
do clube foi Mara Tomás, uma 
jovem de 18 anos, que está na 
equipa há 12 anos. “Quando en-
trei éramos muitos. Depois pas-
sámos a ser dois pares a compe-
tir, mais um grupo de raparigas 
que competiam em grupo. Agora 

somos muitos novamente, mas 
acho que temos um grupo mes-
mo forte. Somos uma família, 
na qual todos nos damos muito 
bem”, sublinha.

A carreira de Mara começou, 
porque estava em casa e apare-
ceu na televisão um par a dançar. 
“Disse à minha mãe que queria 
fazer aquilo e ser boa naquilo”, 
conta a jovem atleta, que 12 anos 
depois, destaca uma grande evo-
lução não só a nível desportivo.

“Sinto que me tornei uma 
pessoa melhor, mais disciplina-
da. Temos que ter disciplina para 
conciliar treinos, campeonatos e 
escola. Temos mesmo que gos-
tar disto. Não tem sido fácil com 
o aproximar dos exames, mas 
com gestão faz-se tudo”, garan-
te.

E com a experiência que tem 
agora, já sabe o que diria a ela 
própria, quando tudo começou. 
“Não te preocupes desde início 
com os resultados. São coisas 
que demoram a surgir. Comigo 

durou pelo menos cinco anos. 
Por isso, importa vir numa des-
portiva e de aproveitar ao máxi-
mo”, confidencia.

A família
A dança rejuvenesceu no Futebol 
Clube Ferreiras e a ‘Algarve Vivo’ 
falou com uma das jovens pro-
messas desta equipa. Ricardo 
Costa tem apenas 12 anos, mas já 
fala como um adulto quando se 
toca em ambições.

“Imagino-me a ir para Nova 
Iorque, que tem danças de salão, 
como sabemos. Sempre gostei 
daquela cidade e foi o que sem-
pre quis, por isso, quero seguir 
em frente para alcançar os meus 
sonhos”, afirma.

De sorriso fácil, o ‘pequeno 
grande’ Ricardo recorda como 

começou esta aventura. “Tive 
uma experiência no hip-hop, mas 
tive que sair, porque o meu pro-
fessor da altura foi para Lisboa. 
No ano passado, juntei-me ao 
FC Ferreiras e gosto muito das 

danças de salão. No início foi 
difícil, mas com algum esforço e 
empenho consegui”, exclama. Na 
hora de entrar em prova, conse-
gue pôr os nervos de parte e diz 
que tudo fica mais fácil estando 
numa equipa, onde há um espíri-
to de família.

O lema do FC Ferreiras é 
‘Mais que um clube uma família, 
somos Ferreiras’ e a verdade é 
que, mesmo sem combinarem 
antes, cada um disse que se sen-
te numa família, quando foram 
questionados sobre o ambiente 
na equipa. 

“Vou buscar a minha essên-
cia e, apesar de ter uma aborda-
gem geral, tento tirar o melhor 
de cada um. Tento ser específica 
para perceber os medos e real-
çar as qualidades. Trabalhar o 
que acho que está em falta. É im-
portante haver sensibilidade do 
treinador”, explica a treinadora 
que acaba por ser fundamental 
para fomentar esse espírito.

Este é um sentimento que 
vai desde os mais novos aos mais 
velhos. Daniel Shestak, de 18 
anos, explica o porquê. “Aqui há 
uma grande união entre todos os 
colegas de equipa. Sente-se um 
ambiente de amizade e apoio. Se 
alguém tem dúvidas, quando a 
professora está a dar aulas, nós 
pedimos opiniões e apoiamo-
-nos muito”, salienta. O atleta co-

“Diferenciamo-nos porque 
somos do Algarve e percorremos 

muitos quilómetros, 
mas o cansaço não nos vence”
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meçou na dança aos quatro anos, 
mas parou aos dez. Até que, em 
2020, decidiu voltar a fazer o que 
mais gosta. 

“Depois da covid senti uma 
nostalgia e comecei a ver vídeos. 
Decidi voltar e esse regresso foi 
marcante. Obviamente que, no 
início, quando calcei os sapatos, 
senti logo a sensação da dança. 

As coisas fluíram naturalmente. 
Senti a música e cada batimen-
to... A música dava-me indica-
ções e a minha memória dizia 
o que fazer”. E o regresso tem 
sido em grande. No ano passado, 
sagrou-se campeão nacional de 

juventude iniciados de latinas.
A seguir o mesmo ritmo, 

Márcia Gonçalves também soma 
grandes conquistas e assume 
estar cada vez mais perto do 
grande objetivo de ser campeã 
de standard e latinas. 

“Desde pequena sempre 
gostei da dança. O meu pai é 
músico e estava sempre a tocar, 
enquanto eu dançava. Tentou en-
sinar-me a tocar viola, mas nunca 
quis, pois gostava era de dançar. 
Comecei no ballet e, aos dez 
anos, entrei no FC Ferreiras nas 
danças de salão, que foi o que 
sempre quis. Comecei na brinca-
deira e só aos 14 é que comecei a 
competir e levar tudo mais a sé-
rio”, conta a atleta, que, na altura 
“mais a sério”, admite ter sentido 
algumas dificuldades.

“Ainda hoje acho que não é 
fácil. É um desporto competitivo 
e temos que ter capacidade de 
saber perder e ter humildade. 
Temos que ter confiança em nós 
próprios e nunca desistir. Os re-
sultados deitam abaixo e é um 
bocado chocante, quando entra-
mos na competição. Há muitos 
dançarinos e não chegar à final 
é uma desilusão, mas, os resulta-

dos não chegam logo. É preciso 
trabalhar bastante”, revela. Ad-
mite que chegou a pensar desis-
tir, mas em vez de seguir esse ca-
minho encontrou outras opções 
para continuar a dançar.

A exigência
Outros atletas reconhecem a 
exigência do desporto e daí a im-
portância dos pais e da treinado-
ra para amparar estes jovens. “É 
claro que tem que haver uma es-
tabilidade a nível de resultados, 
mas é relativo, porque o júri não 
é sempre o mesmo. A avaliação 
é subjetiva. O que tento passar 
é que ‘claro que todos queremos 
resultados, mas antes disso é 
importante percebermos a nos-
sa evolução, treino após treino’. 
Na forma como nos sentimos na 
pista e saímos dela. Para chegar 
aos resultados, primeiro temos 
que desfrutar. Fazer o que gos-
tamos com verdadeiro prazer. 
Não é só pelo resultado”, afirma 
Telma Guerreiro.

E, desfrutando, a dança pode 
trazer todo um mundo novo aos 
seus praticantes. “Costumo di-
zer que quem dança é mais feliz. 
É uma das modalidades mais 

O REGRESSO AO 
CAMPEONATO DE PORTUGAL
O FC Ferreiras sagrou-se campeão da I Divisão do Campeonato 
Distrital de Futebol do Algarve e garantiu, assim, o regresso ao 
Campeonato de Portugal na próxima época, competição que dis-
putou, pela última vez, em 2018/19.

“É um regresso a um campeonato onde tentámos voltar 
mais cedo, mas a situação pandémica não permitiu. As últimas 
duas épocas foram completamente anómalas. Esta temporada, 
dentro do possível, decorreu normalmente e atingimos o nosso 
objetivo”, vincou o presidente do FC Ferreiras, António Colaço, à 
Algarve Vivo.

Admite que estão a ser preparadas alterações no plantel 
com o objetivo de o tornar “mais competitivo” e para conseguir a 
manutenção no Campeonato de Portugal. Poderá ser uma equi-
pa com alguma juventude dos escalões de formação. “Jovens ta-
lentos há e a prova disso é que grande parte é disputada pelos 
clubes que estão nos campeonatos nacionais. Se tiverem a ca-
pacidade de continuar e resistir, agradecemos, porque é preciso 
um grande compromisso para andar nestas competições. Os jo-
vens chegam aos 16 ou 17 anos e, por razões diversas, profissio-
nais ou de estudo, desaparecem”, afirma o responsável.
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completas, porque desenvol-
ve uma série de componentes 
físicas e coordenativas. É um 
mundo interessante e para quem 
experimenta é muito difícil sair 
dele. Não é só passes técnicos. 
Ganhamos noção do nosso cor-
po e da nossa mente, ajuda-nos a 
crescer diariamente. Além disso, 
o convívio que temos uns com os 
outros é fantástico. Se alguém 
quer uma modalidade completa 
com este espírito, conhecer-se 
melhor a si próprio, a dança é o 
ideal”, defende a treinadora.

A aproveitar essas vanta-
gens está o par composto por 
Alexandra Campaniço e Filipe 
Teodósio, ambos de 16 anos. Ela 
entrou em 2015 e ele em 2016, 
mas só começaram a dançar 
juntos no início deste ano. “Anda-
mos nisto há muitos anos. Fomos 
crescendo ao mesmo tempo. É 
um bocado complicado trabalhar 
em par, no início, porque tem que 
haver conexão e temos que per-
ceber bem o corpo um do outro, 

Natação, futebol feminino, pati-
nagem, triatlo e futevólei. Estas 
são as modalidades, a par do fu-
tebol e da dança desportiva, que 
fazem a família do FC Ferreiras 
aumentar. Neste momento, é 
o clube de Albufeira com mais 
atletas federados, tendo já ul-
trapassado a marca dos 600 
atletas, fora os que não estão 
federados e os veteranos.

“Para um clube aqui da ter-
ra, que é conhecida como um 
cruzamento, que nem é aldeia, 
nem vila, mas já é freguesia, é 
muito bom (risos). No conjunto, 
temos seguramente entre 25% 
a 30% dos atletas federados do 
nosso concelho”, conta António 
Colaço.

E a explicação para esta 
diversidade é simples. “O clube 
é aquilo que os sócios quise-
rem”, defende o dirigente, que 
recebeu de braços abertos, por 

“O clube é aquilo que os sócios quiserem”
exemplo, a criação de uma equi-
pa de natação.

 “Nós procuramos estrutu-
rar e dar o apoio necessário. Na 
natação, tivemos altos e baixos, 
porque é dos desportos que tem 
mais problemas com a saída 
dos jovens para a universidade. 
No entanto, agora temos mais 
de uma centena de nadadores. 
Na adaptada também estamos 
a alcançar grandes resultados. 
Temos o Enzo, que está a fazer 
recordes absolutos, tendo ape-
nas 17 anos. Todo este trabalho 
vai dando frutos”, considera.

Outra equipa a dar frutos, é 
a de futebol feminino, que sur-
giu com a necessidade de dar 
uma resposta ao crescente nú-
mero de atletas. 

“Queremos ter uma equipa 
de sub-14, sub-19 e seniores. Há 
cada vez mais uma apetência 
para as raparigas praticarem 

futebol e têm que se deixar de 
preconceitos, porque há muitas 
raparigas com jeito. Queremos 
criar condições para haver fu-
tebol feminino. Só nós e o Guia 
FC é que temos e são muitos 

quilómetros para fazer num 
jogo”, diz. Sejam rapazes ou ra-
parigas, miúdos ou graúdos, o 
FC Ferreiras promete continuar 
a fazer de Albufeira uma cidade 
bastante ativa.

mas, passados uns anos, vai tudo 
ao sítio”, explica Filipe.

“Sinto que, se não fossemos 
tão amigos fora da dança, não 
seria tão fácil, porque querendo 
ou não, às vezes, chateamo-nos, 
mas depois fica tudo bem”, des-
taca Alexandra, por sua vez.

Futuro
Por mais taças ou vitórias que 
ambicionem, o atual grande ob-
jetivo do FC Ferreiras é apenas 
um: “Não deixar cair a dança no 
Algarve”, garante Paulo Tomás, o 
responsável que quer continuar 
a ver crescer a modalidade.

 “O meu objetivo é colocar 
os dez pares a competir, assim 
como os solos que ainda não 
estão a competir”. O passado 
recente tem sido de conquistas 
e, nesse sentido, o ritmo é para 
manter. Em 2021, “tivemos um 
par campeão nacional no es-
calão de juventude e iniciados 
em latinas. Este ano, a parceria 
terminou, porque ela foi para 

a Universidade, em Lisboa. No 
entanto, o par composto por Da-
niel Shestak e Inês Rodrigues foi 
uma referência para o Ferreiras. 
Tivemos mais três pares cam-
peões regionais na Associação 
de Setúbal e uma campeã na-
cional, no ano passado, a solos, a 
Alexandra Campaniço, que agora 
está a dançar a pares com o Fili-
pe Teodósio e a solos, mas que-
remos revalidar alguns títulos 
nacionais e regionais a solos”. 

Há dificuldades, como o 
investimento necessário para 
esta modalidade, pois, segundo 
Paulo Tomás, “um vestido custa 
no mínimo 300 euros e um par 
de sapatos 150”. Isto além das 
deslocações, que raramente são 
curtas, porque a equipa, estando 
associada à Associação de Se-
túbal, tem sempre muitas horas 
de viagem nos fins de semana de 
competição. Ainda assim, todos 
estes obstáculos são ultrapas-
sados pelo “amor à dança e ao 
associativismo”.

Um esforço notado até pela 
concorrência. “Quando vamos a 
uma competição conhecem-nos 
cada vez mais. Diferenciamo-
-nos, porque somos do Algarve 
e percorremos muitos quilóme-
tros, mas o cansaço não nos ven-
ce. Somos uma escola humilde e 
com bastante ‘fair play’. Aplaudi-
mos as vitórias dos outros, que 
é bastante importante para evo-
luirmos”, diz a treinadora.

E com este sucesso, claro 
que a aposta do clube nesta mo-
dalidade é para manter. Tem sido 
“um trabalho bem conduzido e 
temos tido bons resultados. Isso 
atrai mais interessados. Esta-
mos a falar de um desenvolvi-
mento bastante interessante. 
Diz-se que esta é uma modalida-
de que vai por ‘ondas’ ou ‘modas’, 
mas, nos últimos anos, o cresci-
mento tem sido contínuo”, afirma 
o presidente do FC Ferreiras, 
António Colaço, que espera, por 
esta razão, continuar a ver “mui-
tos passos a dançar”. 
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Luan Andrade conquista 
bronze no Campeonato 
Nacional de Patinagem

DISPUTADO EM ALBUFEIRA 

O 
município de Al-
bufeira recebeu 
de 20 a 24 de 
julho, o Campeo-
nato Nacional de 
Patinagem Livre 

e o Torneio Nacional de Benja-
mins 2022, provas realizadas no 
Pavilhão Desportivo dos Olhos 

de Água. 
Em grande destaque este-

ve Luan Andrade, do Clube de 
Patinagem de Albufeira, que 
conquistou o terceiro lugar na 
categoria de infantil masculi-
no e foi o melhor classificado 
albufeirense, mostrando mais 
uma vez o seu talento e a quali-

dade da patinagem do concelho. 
Mariana Faria alcançou o 9º lu-
gar e Leonor Fernandes o 10º, 
ambas na categoria Solo Dance. 

O 17º lugar, na categoria 
de juniores femininos foi para 
Jéssica Esteves, do Clube de 
Patinagem de Albufeira, e fe-
chando a tabela de premiações 

dos atletas da cidade, Carolina 
Coelho garantiu a 24ª posição. 

O Campeonato Nacional de 
Patinagem Livre ficou marca-
do pela vitória de Rafael Costa 
(CPSC) e Joana Veiga (AAPPR) 
em infantis, João Cruz (ACPS) 
e Margarida Rodrigues (SCSC) 
em iniciados, Alexandre Mendes 
(RM) e Madalena Costa (SCSC) 
em cadetes, Diogo Carvalho 
(RM) e Íris Tadeia (GDAlm) em 
juvenis, Guilherme Sousa (GDA-
lm) e Catarina Craveiro (RM) em 
juniores e Diogo Craveiro (RM) 
e Mariana Almeida (AAPPR) na 
categoria de seniores.

No Torneio Nacional de 
Benjamins venceram Carolina 
Gomes (AHBVA) e Francisco 
Magalhães (AAPPR) na catego-
ria de Solo Dance e Rita Costa 
(AAPPR) e Francisco Magalhães 
(AAPPR) em Patinagem Livre. 
A organização foi da Federação 
de Patinagem de Portugal, em 
parceria com a Câmara e a Junta 
de Albufeira e Olhos de Água.

ESTÁGIO DE PRÉ-ÉPOCA EM JULHO 

Roma de Mourinho escolheu Albufeira
A Roma, equipa de futebol trei-
nada pelo português José Mou-
rinho, realizou o seu estágio de 
pré-temporada em Albufeira, 
onde ficou instalada e realizou 
vários jogos no Estádio Muni-
cipal, com bancadas cheias de 
público, muitos deles turistas. 

A passagem da formação 
italiana pelo concelho veio, 

segundo a Câmara Municipal, 
catapultar a imagem de Albu-
feira para o mundo e dinamizar 
a economia local. 

“O balanço é muito positivo. 
Por um lado, toda a comunica-
ção social desportiva da Eu-
ropa teve os olhos postos em 
Albufeira e os jogos foram mui-
to emocionantes. A par da visi-

bilidade do nosso Estádio e ao 
município, as equipas que es-
tiveram em Albufeira ao longo 
de 13 dias, juntamente com os 
técnicos, adeptos e jornalistas, 
ascendeu a centenas, traduzin-
do-se numa receita generosa 
para a economia local”, desta-
cou o presidente da autarquia, 
José Carlos Rolo.

Atleta de Albufeira foi terceiro classificado a nível nacional

D.R.

RUI GREGÓRIO/CM ALBUFEIRA
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A PARTIR DE 1 DE SETEMBRO 

‘LAGOS NA ONDA DO VERÃO 2022’ 

‘Onda’ com novo sistema de bilhética 

Campanha de sensibilização ambiental 

No próximo dia 1 de setembro, 
o transporte urbano de Lagos, 
a ‘Onda’, irá substituir o sistema 
de bilhética. Esta moderniza-
ção mais sustentável permitirá, 
entre outras vantagens, a mo-
dalidade de bilhética móvel e 

o acompanhamento em tempo 
real dos serviços no site e app 
da ‘Vamus’. 

Para que os utentes pos-
sam continuar a utilizar o ser-
viço com cartão, é obrigatória 
a substituição dos antigos car-

tões de títulos de transporte 
que ficam inválidos a partir do 
dia 1 de setembro. 

De forma a evitar filas e re-
duzir o tempo de entrega dos 
novos passes, os utilizadores 
de a ‘Onda’ devem dirigir-se a 

um posto de venda ou descar-
regar o formulário no site da 
Câmara Municipal de Lagos e 
entregar o mesmo, devidamen-
te preenchido, com a maior bre-
vidade possível. A substituição 
dos passes é gratuita.

Ao longo do Verão, tem estado a 
decorrer a campanha ‘Lagos na 
Onda do Verão 2022’, realizada 

no âmbito do Programa Bandeira 
Azul, com o objetivo de sensibili-
zar a comunidade para a impor-

tância de se alterarem compor-
tamentos em prol do ambiente.  
A iniciativa tem como base o 

lema geral ‘Recuperar os nossos 
ecossistemas. Contamos com a 
sua cooperação. 

Investimento da autarquia representa 2,9 milhões de euros

D.R.

FORTE APOSTA EM VIATURAS ELÉTRICAS 

A  
Câmara de La-
gos aprovou a 
abertura de con-
cursos públicos 
para a compra de 
novas viaturas, 

com a opção por viaturas elé-
trica a representarem 39% das 
aquisições. 

O reforço da capacida-
de de resposta dos serviços 
operacionais são as principais 
apostas deste Programa de 
Renovação da Frota de Veículos 
Municipais.

Representando um investi-
mento de 2,9 milhões de euros, 
esta decisão prevê a aquisição 
faseada de 38 novos veícu-
los, destinados, na maioria, às 
atividades operacionais dos 
serviços da autarquia, como a 

Lagos investe na renovação 
da frota automóvel 

LAGOS

limpeza urbana, obras por ad-
ministração direta e apoio es-
colar e ao associativismo, cujas 
necessidades técnicas e logís-
ticas refletem o acréscimo de 
atividade resultante da trans-
ferência de competências para 
o município. 

A grande novidade deste 
investimento é, no entanto, a 
opção pela mobilidade elétrica, 
uma vez que das 38 viaturas a 
adquirir, 15 serão elétricas, re-
presentando 39,47% das aqui-
sições, percentagem que só não 
é mais expressiva pelo facto de, 
em certas categorias, ainda não 
existirem no mercado soluções 
alternativas aos combustíveis 
fósseis adequadas às finalida-
des em causa.

O programa visa, igualmen-

te, substituir as viaturas que, 
por desgaste ou antiguidade, 
já não conseguem assegurar as 
funções a que estão destinadas, 

como é caso do transporte de 
crianças, o qual só pode ser fei-
to por autocarros com menos 
de 16 anos. 



28 AGOSTO | SETEMBRO 2022 

D.R.

Património e história do espaço ficarão acessíveis à população

DO MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO  

A   
Câmara Muni-
cipal de Lagos 
assinou, a 30 de 
julho, um proto-
colo de Gestão 
Partilhada do 

Núcleo Museológico de Lagos 
do Museu Nacional Ferroviário, 

Protocolo permite reabilitar 
Núcleo Museológico 

numa data em que se assinalou 
os 100 anos da chegada do com-
boio à localidade. A parceria, a 
estabelecer entre o município 
e a Fundação Museu Nacional 
Ferroviário Armando Ginestal 
Machado (FMNF), tem como ob-
jetivo devolver à comunidade o 

acesso à história e a um espaço 
e património há muito desejado.

O primeiro comboio chegou 
a Lagos a 30 de julho de 1922 e 
a característica desta estação 
como terminal de ramal origi-
nou a existência de uma impor-
tante cocheira de locomotivas 
e de uma placa giratória. Com 
a construção e entrada em fun-
cionamento da nova estação 
ferroviária – já no século XXI 
- a antiga Estação de Lagos foi 
desativada, tendo aquelas es-
truturas sido preservadas e in-
tegradas no património da Fun-
dação como Núcleo Ferroviário, 
mantendo-se visitável durante 
alguns anos. 

A necessidade de uma in-
tervenção de maior abrangência 
no edifício, a inexistência de um 
discurso expositivo e o facto de 
o núcleo não estar dotado de 
recursos humanos que permitis-
sem manter o espaço aberto em 
permanência, acabaram por ditar 
o seu encerramento. No entanto, 
quer a Fundação, quer o municí-

pio, encararam sempre este en-
cerramento como temporário.

No protocolo assinado, o 
município assume a disponi-
bilidade para aceitar a trans-
ferência da gestão do Núcleo 
Museológico de Lagos, que se 
encontra integrado no Domínio 
Público Ferroviário, sob admi-
nistração da Fundação. A autar-
quia ficará também responsável 
pela requalificação da antiga 
cocheira e espaço envolvente, 
pela manutenção do edificado, 
pela dotação de recursos hu-
manos para o funcionamento do 
Núcleo, respetiva abertura ao 
público, vigilância, limpeza, pro-
moção e dinamização. A FMNF, 
por sua vez, continuará a gerir 
o Núcleo e o seu acervo, mas 
agora de forma partilhada com 
o município, assumindo toda a 
vertente científica, como sejam 
a investigação e inventário mu-
seológico do espólio, os proje-
tos de museologia e museogra-
fia, assim como a manutenção e 
restauro do acervo.

CERCA DE 125 MIL VISITANTES 

33ª edição da Arte Doce foi a mais visitada de sempre
O regresso da Feira Concurso 
Arte Doce, com uma área maior, 
mais dias de realização e um 
cartaz de animação atrativo re-
sultou na melhor edição de sem-
pre, segundo avançou a Câmara 
Municipal de Lagos, entidade 
organizadora. No total, 113 ne-
gócios participaram na feira e 
o recinto terá sido visitado por 
cerca de 125 mil pessoas ao lon-
go dos cinco dias. 

A Feira, realizada entre 27 
e 31 de julho no Complexo Des-
portivo de Lagos, apresentou 
aos visitantes a doçaria, o arte-
sanato, as tasquinhas e os pro-
dutos regionais, a par de um dos 
melhores cartazes de eventos 
de Verão no Algarve com Rui Ve-
loso, Gabriel o Pensador, Dillaz, 
Bárbara Bandeira e Mariza fize-
ram desta uma edição histórica.

Na outra vertente do even-

to, no concurso ‘Arte Doce’, com 
tema livre, o primeiro lugar foi 
para ‘Os doces da Fátima’ (La-
gos), o segundo para ‘As passi-
nhas do Algarve’ (Lagos) e o ter-
ceiro para ‘Atelier dos sabores’ 
(Tunes). No tema ‘Centenário 
da chegada do comboio a La-
gos’, a vitória foi para o ‘Canti-
nho doce da Fernanda’ (Lagos), 
seguindo-se ‘Lucília Baptista’ 
(Lagos) e ‘Os docinhos da Gena’ 

(Lagos). No concurso ‘Qualidade 
na Tradição’, o melhor Morgado 
foi para ‘Bolos da Avó Isabel’ 
(Lagos), o melhor D. Rodrigo foi 
‘Maria Antónia Silva’ (Aljezur), 
o melhor Doce Fino para ‘Os 
docinhos da Gena’ (Lagos) e o 
melhor Doce de Figo para ‘Ana 
Maria Santos’ (Mexilhoeira 
Grande). Na categoria ‘Doces 
de Inovação’ venceu a Pastelaria 
Doce e Arte (Monchique).
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TREINADOR, JOGADORES E ADEPTOS UNEM-SE PARA LEVAR EQUIPA AO TOPO 

A paixão pelo futsal 
que move o Portimonense

O 
segredo para 
o sucesso do 
P o r t i m o n e n s e 
no futsal é o 
bairrismo, pai-
xão, dedicação e 

nunca arranjarmos problemas, 
mas soluções”, começa por ex-
plicar à ‘Algarve Vivo’ o técnico 
Pedro Moreira. São estes os 
pilares que acredita serem fun-
damentais para manter o Porti-
monense no mais alto patamar 
do futsal e que permitiu o cres-
cimento do clube, nos últimos 
anos, na modalidade.

O técnico assumiu o cargo 
de treinador da equipa principal 
em 2014, mas tem sido muito 
mais do que isso, afirmando que 
tudo o que tem feito pelo clube 
deve-se à forte ligação que tem 
aos alvinegros e à modalidade.

A equipa continuará junto 
dos grandes, pois garantiu a 
permanência na Primeira Liga 
de futsal e vai partir para o 
quarto ano consecutivo no cam-
peonato. A exigência já é outra 
e, mesmo assim, tanto o trei-
nador como os jogadores ainda 
queriam mais esta época, face à 
grande temporada de 2020/21, 
na qual o Portimonense ficou 
em 8º e apurou-se para o play-o-
ff de campeão.

A equipa de futsal do Por-
timonense militava na Distrital 
do Algarve, quando Pedro Mo-
reira chegou ao comando técni-
co, em 2014. Nesse ano, subiram 

para a Segunda Divisão e por lá 
ficaram até 2019, quando fes-
tejaram a promoção inédita à 
Primeira Liga. Nos últimos três 
anos a competir no principal es-
calão do futsal português ganha 
destaque a época 2020/21, que 
promete mesmo ficar para a 
história dos algarvios.

“O primeiro ano foi de 
aprendizagem e acabou por ser 
irregular, mas no segundo como 
tínhamos mais experiência e 
conseguimos fazer uma época 
muito boa. Além do play-off de 
campeão, conseguimos ser o 
terceiro melhor ataque da Liga. 
Dificilmente repetiremos uma 
temporada assim”, lembra o 
treinador Pedro Moreira. 

Este ano, as contas da per-
manência só ficaram fechadas 
na última jornada, onde os alvi-
negros venceram o FC Azeméis 
by Noxae por 3-2. “O ano passa-
do tivemos nos play-offs e a pla-
nificação da época foi a pensar 
em repetir o feito. Claro que a 
permanência é sempre o obje-
tivo base, mas temos sempre 
mais ambição. E, por isso, enten-
demos que falhou um bocado a 
época. Eu como treinador nunca 
tive uma convocatória por di-
versos motivos. Tinha apenas 
dez jogadores de campo e dois 
guarda-redes, não tendo sido 
fácil gerir isso. Nem sempre ti-
nha os dez e tinha que utilizar 
alguns da equipa B. Daí a irregu-
laridade da temporada do Porti-
monense, a falta de jogadores, 
de competitividade interna, e 

RAFAEL DUARTE

DESPORTO

FOTOS: D.R.
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acho que isso é derivado do mau 
início e planificação da época. 
Este ano, tirámos cinco joga-
dores e só houve um reforço de 
verdade. Algo que nos abalou e 
tem que haver uma estrutura e 
tranquilidade no plantel”, afirma 
o técnico.

Os jogadores seguem na-
turalmente a mesma linha de 
pensamento do treinador. “O 
balanço que temos que tirar 
desta época é negativo, apesar 
de termos conseguido a manu-

tenção. Quem está cá desde o 
início, sabe o que passámos. No 
fundo, o nosso objetivo era ir 
aos play-offs como fizemos no 
ano passado ou até fazer melhor 
que a época anterior. Não foi 
possível e a manutenção passou 
a ser o objetivo principal, que, 
entretanto, conseguimos”, refe-
re o capitão da equipa, Paulinho 
Rocha.

O caminho para o golo
O percurso em ascensão do 

“Paixão e dedicação. É a mística 
e raça que meto nos meus 
jogadores. Primeiro o nós, 

cidade e adeptos que 
acreditam neste projeto”

Portimonense é notável e Pedro 
Moreira tem inevitavelmente 
um papel preponderante por 
ter pegado na equipa e a ter co-
locado no topo. “É satisfatório, 
porque fiz algo em que ninguém 
acreditava. Quando comecei, 
ninguém acreditou que podía-
mos chegar onde chegámos. 
Nunca aceitei desistir. Não des-
cansei enquanto não chegámos 
aqui. Foram noites mal dormi-
das e até perdi amizades, mas 
mostrei à Câmara Municipal e 
aos adeptos que era possível. 
Nunca quis ser treinador de 

Primeira Liga, mas é um sonho 
estar a treinar o clube da minha 
cidade e ter importância neste 
projeto”, adianta.

E para a simples pergunta 
‘Porquê esta dedicação toda?’, 
há uma rápida resposta. “Paixão 
e dedicação. É a mística e raça 
que meto nos meus jogadores. 
Primeiro o nós, cidade e adep-
tos que acreditam neste proje-
to”, esclarece.

Valores que passam do trei-
nador para os jogadores com a 
ajuda do capitão. “Esta equipa 
é a imagem do nosso treinador: 
a raça. As coisas não correram 
tão bem como na época pas-
sada, saiu um ou outro jogador, 
mas o mister conseguiu arran-
jar alguém parecido. A equipa é 
sempre igual, porque tem a raça, 
a atitude e o querer. A garra de 
correr os 40 minutos”, vinca 
Paulinho Rocha.

É esta relação forte entre 
todas as partes que acaba por 
proporcionar o regresso de al-
guns filhos a casa. “Temos joga-

dores que saíram e voltaram, o 
que mostra que tratamos bem 
as pessoas, porque temos esse 
lado humano. Não deixamos nin-
guém. As promessas são todas 
cumpridas e isso faz a diferen-
ça, porque quando precisamos 
deles, eles não desistem, tal 
como o contrário”, garante Pe-
dro Moreira.

É o caso do guarda-redes 
João Silva que esteve no Por-
timonense na época da subida 
para a Primeira Liga e represen-
tou o clube na estreia no princi-
pal escalão do futsal português. 

Entretanto, saiu para o Viseu 
2001 e Torreense, mas voltou 
em janeiro deste ano. “Para mim, 
foi fácil a adaptação e aceitar o 
regresso para Portimão. Enca-
rei como mais um desafio num 
clube que conheço bem e onde 
gosto de estar, porque sou aca-
rinhado pelas pessoas e pela 
cidade”, explica o guardião.

O apelo
Finalizada mais uma época 
desportiva, há que pensar já no 
próximo ano, mas antes de qual-
quer planificação, Pedro Morei-
ra faz um apelo. “O Portimonen-
se fez algo impensável há três 
anos, que ninguém tinha feito no 
Algarve. No entanto, acho que 
ainda não estamos preparados 
para isto, porque, três anos de-
pois, vejo que o clube continua 
muito refém dos patrocinado-
res. Gostávamos que houvesse 
um maior apoio da Câmara Mu-
nicipal, porque é fundamental 
para haver estabilidade num 
projeto a ajuda de um clube e de 
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uma autarquia”, alerta.
Este é um pedido feito pelo 

técnico, tendo em conta algu-
mas dificuldades sentidas nos 
últimos anos. “A Liga exige ver-
bas muito elevadas e o clube 
nem sempre está à altura. Cada 
vez mais, a Liga está a ficar pro-
fissionalizada e os valores são 
muito altos. Apesar de termos 
grandes condições para viver, 
a cidade está afastada. O jogo 
mais perto que temos é a 300 
quilómetros. Nós fazemos 17 mil 
quilómetros por ano. Os jogado-
res recebem bem em qualquer 
lado e nós temos que ter boas 
condições para eles virem para 
cá. Não é só sol e praia”, escla-
rece.

Independentemente da res-
posta ao apelo feito, esta equi-
pa vai continuar na sua praia, 
que é dentro do pavilhão, a jogar 
e a sonhar com grandes resul-
tados que elevem ainda mais o 
Portimonense no futsal.

A formação 
Sem grandes possibilidades 

para fazer contratações de ele-
vado custo torna-se vital para 
uma equipa como o Portimo-
nense a aposta na formação. E, 
nesse sentido, segundo o trei-
nador da equipa principal Pedro 
Moreira, “o Portimonense é das 
formações com mais atletas a 
nível do Algarve”, tendo atual-
mente 95 jovens jogadores dis-
tribuídos por uma equipa por 
cada escalão. Ainda assim, o 
técnico explica que há um longo 
caminho a percorrer. “Isto é um 
trabalho a médio longo prazo. 
Todos querem ser treinadores 
seniores, mas é preciso treina-
dores qualificados na formação. 
Os miúdos perdem com a falta 
de informação e conhecimento 
de futsal, porque, quando che-
gam à equipa sénior, não estão 
preparados. O Portimonense 
pode ter uma equipa de topo, 
mas depois não há competitivi-
dade”, explica o técnico.

Apesar dessas dificulda-
des, Pedro Moreira espera que 
a juventude olhe para a equipa 
principal como um exemplo de 

O 6º JOGADOR

Na equipa de futsal do Portimonense há uma forte ligação entre 
o plantel e os adeptos, a quem Pedro Moreira denomina como 
o 6º jogador. “O clube sempre teve pessoas que gostam disto à 
nossa volta e não é por dinheiro, mas pela paixão pelo futsal. Foi 
isso que nos diferenciou dentro e fora de campo e que nos levou 
à Primeira Liga”.

E desde o Distrital à Primeira Liga uma das coisas que não mu-
dou mesmo foi o apoio constante vindo das bancadas. “Uma equipa 
com muito apoio dentro e fora de portas. Uma equipa que leva os 
adeptos no autocarro e há quem diga que faz mal, mas, para mim, foi 
assim que subimos e, enquanto cá estiver, vamos continuar a fazê-
-lo, porque não temos que mudar aquilo que nos deu sucesso. Tenho 
que lembrar como cheguei ao topo e foi assim. Os adeptos foram 
parte desse sucesso. No ano passado, na nossa melhor época, com 
a pandemia, estavam sempre fora dos pavilhões a apoiar. É uma ci-
dade que respira muito futsal”, diz o técnico. 

Um apoio mútuo até porque, por exemplo, na pandemia, o 
Portimonense fez uma recolha e entrega de alimentos a famílias 
carenciadas de Portimão. “Somos um clube solidário que esta-
mos sempre cá para ajudar, porque mostramos que também so-
mos humanos. Abrimos as portas pela primeira vez sem cobrar 
bilhete e agora temos feito sempre assim. Portimonense é Por-
timonense e para mim os adeptos são os melhores”. 

A importância que vem de fora também é reconhecida por 
quem está sob os olhares atentos dos adeptos. “É um clube his-
tórico, o único algarvio na Primeira Divisão. É muito importante 
para a Liga ter o Portimonense lá. É um clube que ajuda muito 
no desenvolvimento da modalidade. Somos muito acarinhados. 
É muito importante para nós, para a cidade e para o clube conti-
nuarmos na Primeira Liga”, refere o guarda-redes João Silva.
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O trabalho feito pelo Portimo-
nense, nos últimos anos, tem 
tido resultados não só para o 
clube, mas também para os jo-
gadores que o representam. 
Nuno Miranda que o diga, pois 
tornou-se no primeiro jogador 
de sempre de uma equipa algar-
via convocado para a Seleção 
Nacional de futsal.

O ala, de 24 anos, foi chama-
do pelo selecionador nacional 
Jorge Braz para o duplo con-
fronto com a Bélgica, nos dias 
7 e 9 de abril deste ano. “Foi 
uma experiência muito positiva. 
Aprendi muito e estive com pes-
soas que são ídolos para mim. 
Portugal tem dado imensos fru-
tos no futsal e, quando cheguei 
lá percebi logo porque é que o 
país tem conquistado tantos 
títulos na modalidade. Agora 
quero ajudar a conquistar mais”, 
diz o jogador do Portimonense 
ainda com um brilho nos olhos.

Admite que estava muito 
nervoso, quando se juntou à 
comitiva, mas os restantes con-
vocados ajudaram para que a 
adaptação fosse rápida. “Rece-
beram-me todos muito bem. Pa-
recia que já estava com eles há 
anos. Foi uma receção incrível e 
senti que todos me queriam aju-
dar. O selecionador Jorge Braz 

Nuno Miranda, internacional por Portugal 
também me estava sempre a 
incentivar, fizesse algo de bem 
ou mal”, recorda.

Garante que esta vai ser 
uma história para contar aos 
netos, até porque, no jogo de 
estreia pela equipa das ‘quinas’ 
teve oportunidade de dividir o 
campo com Ricardinho, que fez 
a despedida da Seleção. “Foi 
único jogar com o Ricardinho, 
porque foi a minha primeira vez 
e a última dele. Tive o privilégio 
de conhecer a pessoa, trocar 
impressões e ele é muito hu-
milde, trabalhador e genuíno. 
Tive uma experiência muito boa 
com ele”, recorda Nuno Miranda, 
que conta ainda as dicas que 
recebeu do ‘Mágico’. “Deu-me 
bons conselhos, disse-me para 
não ficar nervoso, porque, se fui 
chamado, é porque tenho valor 
e, por isso, pediu-me para ficar 
tranquilo e fazer o que sei me-
lhor”, revela o jogador alvinegro.

Em casa e no clube foi uma 
festa aquando da chamada de 
Nuno Miranda à Seleção Nacio-
nal. “Estava com alguns colegas 
do Portimonense e, quando saiu 
a notícia, ficaram muito conten-
tes. Não estava 100% à espera, 
mas como já tinha sido pré-con-
vocado para o Europeu senti 
que estava a trabalhar bem e 

que a minha hora iria chegar”.
Um orgulho também sen-

tido por parte do treinador do 
Portimonense, Pedro Moreira, 
que impulsionou o jogador. “Fui 
buscá-lo com um ano de futsal 
no Fabril. Poucos o queriam, 
porque era daqueles jogadores 
de futsal de rua. Ao primeiro 
ano não se adaptou, porque veio 
logo para a Primeira Liga. Eu vi 

algo nele, mas não basta ter pés. 
Também é preciso ter conhe-
cimento técnico-tático. Ainda 
assim acreditei nele e ele con-
seguiu. Esta chamada à Seleção 
surge graças ao trabalho dele, 
mas também é meritório para 
nós, porque, passados três anos 
de irmos buscar um jogador, vê-
-lo já na Seleção é sinal que es-
tamos a trabalhar bem”.

que tudo é possível. “Quere-
mos formar homens e jogado-
res de futsal. Estamos a falar 
de uma modalidade que é para 
os miúdos se divertirem e o 
Portimonense quer ter quali-
dade e não quantidade. Criar 
a ambição e responsabilidade 
do clube e da competição. Pas-
sar essa mensagem aos miú-
dos”, acrescenta.

E a prova de que essa aposta 
na formação é contínua é tirada 
ao falar com Lucho Cirpa, recen-
temente promovido à equipa 
principal. Os pais vieram da Mol-
dávia, mas nasceu em Portimão 
e começou a jogar futebol aos 

seis anos. Quando chegou aos 
16 decidiu deixar os relvados e 
experimentar o futsal, porque 
tinha amigos no Portimonense.

“Comecei a treinar e vi que 
gostava mais do futsal do que 
do futebol”, relembra. Este ano 
fez a pré-época com o plantel e 
foi para a equipa B. Entretanto, 
foi promovido definitivamente 
há cerca de um mês. “Quando o 
treinador me chamou fiquei sur-
preendido e entrei em pânico. 
Eles têm um ritmo completa-
mente diferente até porque são 
profissionais. Fiquei com aquele 
medo e vergonha de fazer algo 
mal e depois pensar que estão 

a falar de mim, mas agora estou 
tranquilo, porque estão sempre 
dispostos a ajudar. Desde que 
entrei aqui falam comigo e são 
amigos que posso dizer que 
vou levar para a vida”, garante o 
jovem que já teve oportunidade 
de representar o Portimonense 
na Primeira Liga e que recorda 
o que sentiu quando entrou em 
ação.

“Ter as bancadas cheias… 
Fiquei nervoso! O coração a sal-
titar, não sabia o que fazer, mas 
já foi a realização de um sonho. 
A nível competitivo, completa-
mente diferente do que estava 
habituado. Tinha medo de errar 

e estava nervoso, mas acabou 
por correr tudo bem”, conta.
Enquanto jogador da A fala de 
um sonho concretizado, “porque 
nem todos têm a oportunidade 
de treinar e jogar com a equipa 
principal” e, quanto ao futuro, 
deixa uma garantia: “O futsal é, 
neste momento, a minha priori-
dade. Não continuei os estudos 
para ver se tenho alguma hipó-
tese aqui. Vou fazer os exames 
de acesso para a Universidade, 
entretanto tenho o 12º feito, 
mas com esta oportunidade na 
equipa A dediquei-me mais ao 
futsal do que aos estudos”, afir-
ma.
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Karlla Quintanilha
Solicitadora

Registo de marcas: 
breve análise 
do quadro legal 
e procedimentos

O 
mercado e as 
leis da concor-
rência impõem 
às actividades 
económicas um 
dinamismo cada 

vez maior. Nesse sentido, e com 
o objectivo de permitir que os 
agentes económicos das mais 
variadas áreas possam afirmar 
as suas empresas e produtos 
num mercado cada vez mais 
aberto e competitivo, o legis-
lador possibilitou o registo dos 
chamados “sinais distintivos” 
que permitem que os agentes 
económicos possam registar, 
de forma segura, as respectivas 
marcas.

Rege nesta matéria o Código da 
Propriedade Industrial, no qual 
o legislador estabeleceu como 
valor supremo a protecção das 
leis da concorrência mediante a 
atribuição, aos respectivos titu-
lares, da prerrogativa de uso de 
determinados sinais distintivos 
de comércio, abrangendo todas 
as pessoas singulares e colec-
tivas portuguesas ou de países 
que constituem a União Interna-
cional para a Proteção da Pro-
priedade Industrial e a Organi-
zação Mundial do Comércio.

E o que é uma marca? É jus-

tamente o sinal distintivo que 
permite ao seu titular apresen-
tar-se no mercado com essa 
mesma denominação, identifi-
cando, dessa forma, os bens e 
serviços transaccionados, dife-
renciando-se dos demais con-
correntes.

As marcas podem ser nomina-
tivas (contém apenas palavras, 
letras ou números); figurativas 
(compostas por imagens ou 
desenhos); figurativas com ele-
mentos verbais (possuem tanto 
imagens como palavras); tridi-
mensionais (representadas por 
um recipiente ou embalagem); 
sonoras (incluem apenas som) 
e multimédia (combinam som 
com imagem).

O leitor que queira proceder ao 
registo da sua marca deve ter 
em atenção que é necessário 
preencher uma série de requi-
sitos para que o possa fazer: 
desde logo, o pedido não pode 
ser demasiado genérico; não 
pode a marca ter sinais alusivos 
ao Estado e não pode provocar 
qualquer tipo de confundibilida-
de no consumidor.

As marcas encontram-se ainda 
sujeitas às Classificações do 
Acordo de Nice, que as “divide” 

consoante as áreas de activida-
de a que se refiram.

O processo pode ser tramitado 
em suporte de papel ou atra-
vés da plataforma do Instituto 
Nacional da Propriedade Indus-
trial (INPI). O requerente terá 
de identificar-se através do seu 
documento de identificação, 
procedendo ao preenchimento 
de um formulário disponibili-
zado para o efeito e fazendo 
o carregamento dos ficheiros 
multimédia que identifiquem 
a marca a registar. Ademais, o 
requerente pode ainda, na base 
de dados do INPI, efectuar uma 
consulta prévia para verificar 
se já existe marca semelhante 
registada.

Esta é a verdadeira fase “admi-
nistrativa” do processo, sujeito 
única e exclusivamente ao INPI, 
que irá analisar da viabilidade 
do pedido. O requerente, após 
submeter o pedido, receberá 
comprovativo do mesmo, bem 
como pedido de pagamento dos 
emolumentos.

Se o pedido for aceite, isto é, se 
não houver oposição (por parte 
de algum detentor de marca 
pré-registada) pelo período de 
60 dias, o INPI procederá ao 

registo da marca e remeterá ao 
titular o respectivo registo.

Caso tal não ocorra, o reque-
rente deverá responder por 
escrito através da plataforma 
à reclamação formulada, de for-
ma a que o INPI possa avaliar os 
fundamentos de cada uma das 
marcas (reclamante e reclama-
da). Se assim for, será feita a 
publicação no Boletim da Pro-
priedade Industrial acerca da 
concessão da marca.

Claro está que as decisões do 
INPI são sempre passíveis de 
impugnação junto do Tribunal 
da Propriedade Intelectual. O 
custo do registo ronda os 130€.

O tema é vasto e deixamos ape-
nas traços muito gerais. Acon-
selhe-se sempre previamente
com o seu Solicitador. Invista no 
aconselhamento preventivo e 
faça bons negócios.

* Escrito sem a aplicação do 
Novo Acordo Ortográfico

* Artigo publicado ao abrigo da 
parceria com a Ordem dos So-
licitadores e Agentes de Exe-
cução
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