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Nova cabine de leitura em Portimão 

Pinheiro e Rosa lança «Um Lugar 
Seguro» para a comunidade LGBTQIA+

A cabine de leitura insta-
lada no Largo da Mó, uma 
parceria entre a Funda-
ção Altice Portugal e o mu-
nicípio de Portimão, en-
trou em funcionamento na 
quarta-feira, 12 de maio. 
Tem como mote «Levar, 
doar, ler, devolver» e pre-
tende  dinamizar a Rua do 
Comércio, tornando os li-

vros mais próximos e aces-
síveis. O equipamento, ins-
talado numa zona de gran-
de tráfego pedonal e com 
prateleiras carregadas de 
livros, será gerido e dinami-
zado pelos serviços da Bi-
blioteca Municipal Manuel 
Teixeira Gomes e funciona-
rá de segunda a sexta-feira, 
entre as 10h00 e as 18h00, 

não sendo impostos prazos 
de entrega nem penalizados 
os leitores mais demorados.

O projeto de reabilita-
ção de cabines telefónicas 
antigas por parte da Altice 
Portugal assume uma preo-
cupação de intervenção so-
cial e proximidade às comu-
nidades locais, ao substituir 
as chamadas pelas leituras e 

o típico telefone de rua por 
prateleiras com obras lite-
rárias.

A inauguração contou 
com as presenças da presi-
dente da Câmara Municipal 
de Portimão, Isilda Gomes, 
da vereadora com o pelouro 
da cultura, Teresa Mendes, e 
da diretora executiva da Fun-
dação Altice, Ana Estelita.

No âmbito do Dia Internacio-
nal de Luta contra a Homofo-
bia, Transfobia e Bifobia assi-
nalado na segunda-feira, 17 

de maio, a Escola Secundária 
Pinheiro e Rosa, em Faro, de-
senvolveu várias atividades 
com a comunidade escolar. 

O destaque da efeméride foi 
o lançamento de um micro-
site, batizado «Um Lugar Se-
guro», elaborado por Marta 

Solas, uma aluna finalista do 
Curso Profissional de Técni-
co Auxiliar de Saúde, no âm-
bito da Formação em Contex-
to de Trabalho. Procura, se-
gundo a autora, «proporcio-
nar informação para que to-
dos saibam o que devem fa-
zer, como devem ou não rea-
gir caso existam situações 
de discriminação ou bullying 
homofóbico, entre outras 
questões». Segundo a aluna 
«ainda existe um grande pre-
conceito contra os membros 
da comunidade LGBTQIA+ 
nas nossas escolas». A dis-
cente do 12º ano agradece à 
professora Clara Abegão e a 
todas as técnicas da Associa-
ção Sê Mais Sê Melhor, que 
«me deram um conjunto de 
ferramentas para que tudo 
isto fosse realizável».

Algarve reforçou 
contributo para o 
PIB de Portugal

Silves e UAlg juntos 
pelo património

A Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regio-
nal (CCDR) do Algarve dis-
ponibilizou mais uma edição 
do «Números em Destaque», 
desta vez dedicado às contas 
regionais de 2019, que apre-
senta uma análise síntese e 
evolução de um conjunto de 
indicadores que traduzem o 
panorama macroeconómico 
da região. O contexto nacio-
nal e internacional favorável 
conduziu a um ciclo de cres-
cimento económico em que 
a região algarvia apresentou 
desde 2014 um desempenho 
quase sempre superior à mé-
dia nacional, tendo mesmo 
registado a taxa de variação 
real do Produto Interno Bru-
to (PIB) mais elevada em três 

períodos anuais. Embora em 
2018 e 2019 se tenha verifi-
cado uma desaceleração do 
crescimento face a anos ante-
riores, o Algarve continuou a 
reforçar o seu contributo para 
o PIB nacional, passando a re-
presentar quase 4,8 por cento 
no último ano em análise.

Os dados provisórios das 
contas regionais 2020 se-
rão publicados em dezem-
bro e irão espelhar um novo 
ciclo, marcado pelas conse-
quências do choque externo 
causado pela pandemia de  
COVID-19, que abalou a eco-
nomia mundial, com espe-
cial reflexo no Algarve por 
ter uma base económica qua-
se toda dependente de sector 
do turismo.

O município de Silves e a Uni-
versidade do Algarve (UAlg) 
assinaram na manhã de ter-
ça-feira, 18 de maio, um pro-
tocolo de colaboração para o 
incremento de projetos de in-
vestigação de interesse mú-
tuo. «Este acordo permiti-
rá unir esforços para a valo-
rização e divulgação do pa-
trimónio cultural do conce-
lho de Silves», refere a autar-

ca Rosa Palma, acrescentando 
que «desenvolver-se-á desde a 
pré-história antiga até à histó-
ria contemporânea, Arqueolo-
gia (terrestre e marítima), Ar-
queociências (geoarqueologia, 
paleobotânica, arqueozoolo-
gia, arqueometria), História da 
Arte, Antropologia (física e so-
cial), Conservação e Restauro 
e Ciências da documentação e 
arquivística».




