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Biblioteca d"eCastro
Marim abre concurso
de leitura
o concurso abriu no passado dia 25 de Janeiro; esta
segunda-feira;e vaiser levado a cabo ate ao pr6ximo 26
de Julho. Trata-se do 12 Concurso de Leitura Infantil e
Juvenil- «Quem Le 1Conto, Marca 1Ponto» e e destinado aosalunos do Agrupamento de Escolas de Castro
Marim, mas tambem a to~
das as crian<;as e jovens residentes no concelho.
o concurso e de tema livre e tern como primordial
objectivo incentivar a leitura de hist6rias e fomentar 0
gosto pela escrita nos mais
jovens,quandot:ambemvisa
desenvolver atitudes que ps
influenciarao durante a vida
adulta, tais como: COnIJall<;a,
respeito mutuoe compreensao, bases importantes para
a adolescencia. 0 municipio
de Castro Marim esta tambern confiante de que este
concurso aumente a visibilidade deste equipamento
junto da popula<;ao, nomeadamente crian<;as e jovens.
Mas quando se fala de
concurso ha que ter conta
quais sao os premios.Assim,
para 0 primeiro classificado esta reservada uma con-
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Universidade do

~ Alunos ate ao g.o ano
podem participar

0 investigadorOaniel Paulye uma vedC!ta entre os cientistas

/

sola portatil de jogos; para 0
segundo urn telem6vel no
valor de, aproximadamen..;
te;160 eliros e par<\ 0 terceiroumamaquinafotogrMica
digital
No caso de empate havera umaavalia<;ao feita atra- ;
yes de fichas de leitura que
os participantes do concurso tern de preencher quando procedem a devolu<;ao
de cada documento / conto lido, a cargo de urn juri
constituido pela equipa de
tecnicos da Biblioteca. Os
grandes vencedores vao ser
conhecidos a 4 de Agosto.
Mais informa<;oes na Biblioteca Municipal de. Castro Marim, pelo telefone
281.531701•
.

Algarve distingue

Daniel Pauly e
Emydgio Cadima
A Universidade do sivamente para a consoAlgarve (UAlg) atribui lida<;ao, nesta Universiamanha 0 dQutoramento dade, da area cientifica
honoris c;ausa aos pro- da Biologia Marinha e
fessores Daniel Pauly e a Pescas. Cadima foi ainEmydgio Landerset Ca- da responsavel por vadima, cientistas c;om urn rios cursos internacioprestigiado curriculo na nais sobre avalia<;ao de
area das Ciencias e das recursos pesqueirose
Pesc;as, em que a UAlg se metodos estatisticos eJ;Il
tern afirmado - tainbem variospaises do mundo.
por culpaaeste Ultimo.
o investigador Daniel
Emygdio Cadima de- Pauly ensinou varias cadicou a parte final da sua deiras e dirigiu teses de
carreira cientifica a Uni- doutoramento no Institut
versidade do Algarve, fur Meereskunde (Instionde foi simultaneamen- tuto de Oceanografia), em
te investigador princi- Kiel, e no Centro de Pespal eresponsavel por va- .cas, na Universidade de
rias disciplinas, teses de British Columbia (UBC),
estagio e de 'mestrado e emVancouver,mantendo
projectos de investiga- a posi<;ao de conselheiro
<;.ao, contribuindo deci- c-ientifico principal.do

I A edp. informoosseus c1ientes que voi efeduar trabalho.
de emod.elal;ooe c.onservQ9oo das. re.des. se.ndO

po.'ra.1

tal necessaria proceder a interruP900 do fomecimento de
IIenergia
nodia 31 de Janeiro de 2010 (Domingo),!,
f.
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I nos locais e perfodos abaixo indicados.
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Ifreguesla Urbana: Rua ~ocage. LargbPe da.Cruz. Rua Polfcia
I Seguran9a publica. Largo Pra9a Nova. rua Trindade. Trav; TrinConcelho de Faro

I

dade. Rua Manuel Arriaga. Ruo Bernardo Passos. Av. 5 de Outubro. Ruo Nova (das 8.30 its 11:30 boras).
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IPc. molIYos de see-a. dado poder haver necealdade de proceder CI ensaIos ou Ii
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, _feIO oreslabelec:lmenlo anIecIpado. as~6esdevatIo_ conslderadas per.
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GESTAO DE RISCOS
AMBIENTAIS EM
DEBATE

Cientistas na area das Ciencias e das Pescas VaG
receber doutoram¢nto honoris causa da academia algarvia
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A palestra «0 Poder
das Marcas», que conta com Carlos Coelho
como principal orador,
foi adiada para 0 dia 4
de Fevereiro, as 19 horas, no audit6rio do
Instituto Superior Dom
Afonso III (INUAF).
Carlos Coelho e uma
das referencias portuguesas no dominio da
constru<;ao e gestao de
marcas e ao longo de
20 anos conduziu algumas centenas de projectos das marcas mais
relevantes de Portugal,
tais como Multibanco,
Yom, Telecel/Vodafone, Galp Energia, RTP,
TV Cabo, CTT Correios e TAP Portugal.
Os interessados em
assistir podem inscrever-se em www.inuafstudia.pt.
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ICLARM e de conselheiro ~ientifico do'projecto
FishBase.
Actualmente, e investigador principal do projecto Sea Around Us, do
Centro de Pescas da UBC.
Tern uma vasta produ<;ao
cientifica, d~dicada principalmente a gestao das
pescas e a modela<;ao dos
ecossistemas, que compreende livros de que foi
autor ou editor, publica<;oes cientificas e relat6rios, e ainda os conceitos,
os metodos e 0 software
que ele desenvolveu
ou co-desenvolveu.
A cerim6nia decorre
no Grande Audit6rio da
UAIg, em Gambelas, a
partir das 17 horas.
I

"Os erros de ordenamento do territ6rio
poem em causa muitas vidas", afirmou
Eugenio Seque.ira, docente do INUAF, durante 0 seminario «Gestao
.de Riscos Ambientais»,
que decorreu na sextafeira, em LouIe.
As actua<;6es do homem sobre 0 territ6rio
tern cOI}tribuido, na su~
medida, para as altera~
<;6es climatericas. "Perdemos 50 por cento de
chuva na Primavera e
o periodo de seca aumentou para quatro
meses. Em 10 anos, de
1990 a 2000, as areas
urbanas cresceram 50
por cento. Estamos a
fazer produ<;ao intensiva e a contaminar os
aquiferos, as nossas reservas de agua. As bar-.
ragens·, como O'Alqueva, tern varios problemas de qualidade da
agua", disse.

