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Caros leitores

Mais um ano que termina, já com outro a 
iniciar… Com o começo do novo Ano de 
2016, novos horizontes, projetos e conquis-
tas se começam a desenhar! Sendo certo 
que nem sempre somos bafejados pelo 
sucesso imediato, temos todavia, a opor-
tunidade de recomeçar e alinhar as nossas 
energias com ânimo em direção aos nossos 
objetivos, e com a consequente e maior sa-
tisfação pelos esforços redobrados que nos 
levaram à vitória.

Nesta edição da Marca d’agua, que marca 
o final do ano de 2015, serão referenciadas 
algumas das iniciativas e ações levadas a 
cabo pela Águas do Algarve, S.A. (AdA), nes-
tes dois últimos meses do ano.

Dezembro é mês de Natal, para muitos uma 
das épocas mais bonitas e emocionantes 
do ano, e embora possamos estar a utilizar 
um cliché, nunca é demais sublinhar que as 
empresas são as pessoas, e na AdA temos 
muito orgulho em todos os colaboradores 
que são a essência da trajetória do nosso 
percurso há pelo menos 15 anos na Região 
Algarvia. A valorização das relações huma-
nas, faz parte da forma de estar da empresa, 
pelo que procuramos manter e incentivar 
um clima de trabalho recetivo e de dina-
mismo, desenvolvendo-se, assertivamente, 
ações internas com todos os colaboradores. 
É o exemplo da Quadra de Natal, fortemen-
te marcada pela participação ativa do grupo 
AdA.

Pela sua importância, daremos especial en-
foque ao WEB Sig da empresa, bem como a 
parte do projeto que está a ser desenvolvido 
em Odelouca.

Por ser motivo de satisfação para a AdA, 
será também focada a visita do Presidente 
da Águas de Portugal à AdA, durante o mês 
de Dezembro.

Pode contar também com os habituais te-
mas desenvolvidos com os colaboradores 
da empresa, nomeadamente a Entrevista, 
Sabia que… e Fala-nos de Ti.

Estes e outros temas, serão os que irá encon-
trar ao folhear as breves páginas da Marca 
d’agua de Dezembro.

Em modo de desfecho desta edição, apro-
veito para desejar as maiores felicidades no 
novo percurso profissional ao Sr Eng Carlos 
Manuel Martins, que desde o princípio de 
Novembro deixou de presidir ao Conselho 
de Administração da AdA, assumindo as fun-
ções de Secretário de Estado do Ambiente. 

A todos os nossos leitores que nos têm 
acompanhado nestas edições, cabe-me 
agradecer pela V/ dedicação e confiança, fa-
zendo votos para os nossos sonhos de hoje, 
possam ser desejos concretizados em 2016, 
complementados com muito Amor, Saúde e 
Paz. 

Festas Felizes.

Teresa Fernandes Evangelista
Responsável Área de Comunicação e Educação 
Ambiental da Águas do Algarve

teresa Fernandes

editorial
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Mensagens de natal

“Desejo a todos que o 
espirito de natal esteja 
presente no vosso dia-a-
dia, com muita paz, alegria 
e esperança. O ano novo 
está a chegar, é momento de 
fazermos uma breve pausa, 
e recarregarmos energias. 
Que os desafios do novo 
ano se transformem em 
oportunidades, crescimento 
e realizações. votos de que o 
próximo ano seja repleto de 
conquistas e felicidade, feliz 
2016.” 

Angela Valente

Desejo para o novo ano que:
O que eram pingos se 
tornem gotas!
O que eram gotas se 
tornem mares!
O que eram mares se 
tornem oceanos e que se 
elevem em abundância de 
luz e paz!!!
E as estrelas tilintando, tlin! 
tlin! tlin!, caiam em cascata 
abençoando o ano de 2016!

Márcia Mortal

Mensagens de Natal

Mais um ano que finaliza e outro que se lhe segue. 
Período típico de balanço sobre o passado e de criação 
de expectativas sobre o futuro.

Sobre a nossa empresa, o balanço do ano que agora 
termina é positivo. Os objetivos foram atingidos quer 
no que respeita aos de caráter económico-financeiro, 
quer no que diz respeito ao cumprimento da nossa 
missão como prestadores de serviços.

Os resultados alcançados só foram possíveis com a 
dedicação e profissionalismo de todos e cada um dos 
colaboradores da empresa, o que justifica que a Admi-
nistração aproveite esta mensagem para manifestar e 
registar o seu reconhecido agradecimento.

Quanto ao ano que se vai iniciar, muitas interrogações 
podem ocorrer por causa de todas as coisas novas que 
vemos acontecer à nossa volta, quer a nível nacional, 
quer por esse mundo fora.

A globalização intensificou e acrescentou novos desa-
fios à nossa vida pessoal e profissional, obrigando-nos 
a ser agentes mais ativos na construção do que quer 
que seja e nas suas consequências para as gerações 
seguintes. Esta consciência já está enraizada nos cola-
boradores da Águas do Algarve com evidências no seu 
comportamento diário.

Assim, as expectativas para 2016 são, seguramente, 
positivas pois temos nas nossas mãos o contributo 
principal para o sucesso, mantendo a postura e dedi-
cação que levou aos resultados atuais.

FAÇA de 2016 UM BOM ANO.

Jorge Torres
Administrador da Águas do Algarve

Mais uma vez chegamos ao Natal.

A um tempo em que acreditamos que podemos ser 
melhores. Onde tantas vezes fazemos avaliações do 
tempo que passou e projeções para construção de um 
mundo melhor. Um tempo onde tudo nos parece bom, 
e onde todos somos irmãos. Porém, este é um tempo 
muito fugaz, e logo após o ano novo somos arrastados 
para a mesma vida e correria que tínhamos.
 
Tantas vezes, aproveitamos estas mensagens para 
fazermos grandes considerações sobre a evolução da 
conjuntura; os êxitos, ou fracassos da nossa institui-
ção; o caminho que pretendemos seguir no futuro. 
Enfim, usamos estas mensagens para dizermos tudo, 
tendo sempre como farol esse marco incontornável do 
nosso tempo (bem, há, pelo menos, 2 000 anos).
 
É verdade que chegamos ao Natal, tal é demasiado 
óbvio, mas será que deixamos o Natal chegar até nós? 
Será que nos deixamos tocar por este tempo único 
e mágico, ou apenas passamos por este tempo des-
lumbrados pelas luzes que agora iluminam as nossas 
cidades?
 
De facto, as nossas análises e previsões depressa são 
esquecidas e ultrapassadas por uma miríade de assun-
tos que nos parecem maiores, mas serão seguramente 
menos elevados.
 
Aproveito esta mensagem apenas para vos Desejar um 
Santo Natal e um 2016 sempre iluminado por estes 
desejos que formulamos. Que a doçura e a paz de uma 
criança recém nascida nos alimente sempre a esperan-
ça e seja garante de um mundo melhor.
 
Feliz Natal!

Isabel Soares
Administradora da Águas do Algarve
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“Nas pressas e dificuldades 
da vida, passa mais um 
ano. E nesta correria nem 
sempre estamos atentos 
ao que realmente importa. 
Que em 2016, Deus renove 
as nossas esperanças para 
encontrarmos o caminho da 
felicidade e estejamos atentos 
ao que é significativo nas 
nossas vidas. Feliz ano novo.”

Graça Mendes

numa altura do ano em que 
é normal avaliarmos o que 
fizemos nos nossos “ontens” 
e traçarmos objetivos 
para os “amanhãs”, que tal 
experimentarmos em viver 
os “hojes”? Que os vossos 
futuros “hojes” vos tragam 
tudo de bom!

Maria de Fátima Carapuça

“no próximo ano não só 
desejo muita felicidade para 
todos como prometo tentar 
fazer a minha parte para 
que tal sentimento exista. 
Espero sobretudo que as 
palavras “feias”, tão ouvidas 
em 2015, sejam substituídas 
por outras como otimismo, 
confiança, paz, segurança, 
respeito e amor. O meu 
2016 será espetacular e o 
vosso também!”

Bruno Candeias

Mensagens de Natal

Jorge Saias

Teresa Fernandes (TF): A primeira impressão é a que 
fica, quase sempre, marcada na nossa memória, e o Jor-
ge assume essa responsabilidade na AdA para muitos 
dos nossos visitantes. Como se sente nesta posição?

Jorge Saias (JS): Sinto uma grande responsabilidade 
perante esta posição, gosto de tratar bem os visitantes, 
faço tudo para que eles se sintam bem aqui na AdA, e 
que consigam resolver os assuntos que aqui os trazem.

TF: O cargo de rececionista necessita de uma pessoa 
‘desenrascada’, autónoma e, como não podia deixar de 
ser, multi-facetada. Revê-se nesta afirmação?

JS: Sim concordo plenamente, a pessoa tem que estar 
pronta para resolver qualquer situação que apareça.

TF: Na sua função de rececionista não pode haver “ca-
ras feias”. O sorriso é ponto de honra. Concorda? 

JS: Concordo sim, um rececionista nunca pode ter cara 
feia deve ser  sempre bem disposto para dar as boas 
vindas, mesmo que não estejamos nos nossos melhores 
dias fazemos para estar. Os problemas pessoais ficam lá 
fora, cá dentro é boa disposição.

TF: Na sua opinião, quais as características de um bom 
rececionista?

JS: Na minha opinião um bom rececionista deve ser 
sempre simpático, apresentável uma vez que é o primei-
ro contato que o visitante tem com a empresa , logo tem 
que ser apresentável. 

TF: Quais são as principais tarefas do seu dia-a-dia?

JS: As minhas principais tarefas no dia a dia é fazer 
atendimento telefónico, receber as pessoas que se di-
rigem à empresa e prestar as informações solicitadas, e 
encaminhá-las para as secções pretendidas.  

TF: Uma das suas tarefas é receber as pessoas que se 
dirigem à empresa e prestar as informações solicitadas, 

ENTREVISTA ou reencaminhá-las. Já se debateu com alguma situação 
complicada? Como resolveu?

JS: Sim,  já aconteceram várias situações complicadas, 
uma delas foi  logo quando entrei para a AdA. Veio cá 
uma pessoa para pagar água e foi complicado explicar-
lhe que nos nossos serviços não fazemos esse tipo de 
trabalho como o pagamento da água. Passado algum 
tempo a insistir a pessoa finalmente compreendeu que 
se deveria dirigir a outros serviços para efetuar o paga-
mento. Ainda hoje acontece a mesma situação! A umas 
pessoas é fácil de explicar, outras não compreendem, 
pois pensam que todos os serviços fazem o mesmo. Hou-
ve ainda outras situações de revolta de alguns utentes, 
relativamente a expropriações que depois de encami-
nhados para a minha colega responsável e totalmente 
esclarecidos, seguiram os trâmites normais.

TF: Atender as chamadas telefónicas e encaminhá-las 
aos respetivos, destinatários é uma constante e muitas 
vezes um desafio! Como encara esta tarefa?

JS: Encaro com toda a naturalidade possível pois, como 
sou o 1º contato do visitante com a empresa, tenho que 
desempenhar a minha função no meu melhor.

TF: Gosta da sua profissão? 

JS: Sim, gosto muito da minha profissão! Gosto daquilo 
que faço, pois o atendimento ao público é gratificante, 
contactamos com pessoas muito diferentes.

TF: Se pudesse mudaria de emprego? 

JS: Não mudaria de emprego, gosto muito daquilo que 
faço!  Já estou na AdA há 10 anos é como se fosse a mi-
nha segunda casa e os meus colegas a minha segunda 
família.

TF: Numa frase descreva a AdA.

JS: A descrição que eu faço da AdA e que é uma empresa 
de elevada importância para o Algarve que fornece um 
bem precioso de grande qualidade à população e que de 
dia para dia melhora a sua prestação.

Muito obrigada pela sua colaboração!

“gosto muito daquilo que 

faço! Já estou na ada há 

10 anos é como se fosse 

a minha segunda casa e 

os meus colegas a minha 

segunda família.”
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A AdA com o intuito de aumentar os seus padrões de 
qualidade da informação, na resposta às entidades pú-
blicas e privadas que interagem com as infraestrutu-
ras instaladas pela Empresa no subsolo, desde do ano 
2008, disponibiliza uma solução WEB para a aplicação 
SIG, através do caminho http://websig.aguasdoalgar-
ve.pt/websig, permitindo a divulgação generalizada da 
informação de cadastro dos sistemas multimunicipais 
geridos.

Neste site, é possível a quaisquer entidades/institui-
ções, gabinetes de projetistas, etc, exteriores à Empre-
sa, aceder às funcionalidades de visualização dos da-

Esta solução tem-se revertido numa ferramenta bas-
tante útil, contribuindo tanto para a normalização de 
informação disponibilizada para o exterior, evitando 
também que vários recursos humanos efetuem as mes-
mas tarefas em diferentes direções, como para a mini-
mização do custo inerente a possíveis danos que pos-
sam ser causados às infraestruturas desta Sociedade.

webSig - Informação acessível a todos
dos, consulta de características, consultas pré-definidas 
e impressão desse dados.

Os utilizadores da aplicação, além do referido ante-
riormente, podem também efetuar “download” dos 
ficheiros relativos aos perfis longitudinais dos traçados 
do sistema de abastecimento de água e do sistema de 
saneamento. Para tal é necessário efetuar “zoom” à 
escala 1/30000 ou superior, em qualquer tema (mapa) 
e clicar nos símbolos em forma de olhos que aparece-
ram ao longo do traçado das infraestruturas, conforme 
exemplo abaixo (Figura 3), seguidamente no separador 
multimédia carregar no símbolo de “download” (ver 
Figura 4) e aceitar as condições.

Localização dos 
símbolos em 
forma de olhos 
(nós multimédia) 
para efectuar o 
descarregamento 
dos ficheiros de 
perfil longi-
tudinal, sobre 
carta militar serie 
M888

Localização dos 
símbolos em 
forma de olhos 
(nós multimédia) 
para efectuar o 
descarregamento 
dos ficheiros de 
perfil longi-
tudinal, sobre 
ortofotomapas

Menu disponível 
para efetuar o 
download, lingueta 
multimédia

“Já…?!” 
É a sensação de que o ano 
terminou e o tempo foi 
curto para tanto desejo 
idealizado e que ficou por 
realizar, não é? Eheh =) 
Desejo-vos um 2016 mais 
próspero, mais feliz e acima 
de tudo, que seja um ano 
de sucesso pessoal e claro, 
coletivo! 

nuno mestre

“Desejo  a todos um feliz 
natal e Prospero ano novo 
de 2016, repleto de saúde 
e Objetivos profissionais e 
pessoais concretizados”

Luis Dinis

caros colegas, Desejo-
vos um Feliz natal junto 
daqueles que mais amam. 
Que seja um natal repleto 
de saúde, Paz e Harmonia. 
aproveito ainda para desejar 
um 2016 com muitos 
desafios e conquistas quer 
pessoais quer profissionais. 
Feliz natal

sandra Gouveia

Mensagens de Natal
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Da esq. para dir.: Filipe Veríssimo, Alexandre Nunes, Isabel Soares, Cláudia Madeira, Sara Barreto, Márcia 
Mortal, Sandra Viegas e António Martins

Da esq. para dir.: Jullivani Maia, Sandra Cavaco, Robert Alves, Pedro Ramos, Ana 
Marques, Adriana Espanha e Alexandra Chagas

Da esq. para dir.: Carlos Manuel Martins e Teresa Fernandes

Da esq. para dir.: José Zica, Cláudia Madeira, Sandra Viegas, Osvaldo Silva, Alexandre Almeida, António 
Martins, Filipe Veríssimo, Rui Correia e Sara Barreto

Da esq. para dir.: Fátima Andrade e Cláudia Madeira Da esq. para dir.: José Manuel Perdigão e António Bota BarreirosDa esq. para dir.: Alexandra Chagas e Silvia Mendes

A AdA desenvolve a sua atividade em toda a Região al-
garvia, i.e. em todos os 16 municípios do Algarve, sendo 
responsável pelos Sistemas Multimunicipais de de Abasteci-
mento de Água e de Saneamento do Algarve. Para que tudo 
corra a 100%, e que todos nós, enquanto consumidores, 
possamos usufruir destes importantes serviços, 24 horas 
por dia, a empresa conta com cerca de 170 colaboradores 
diretos, os quais se encontram a desempenhar as suas fun-
ções, repartidos pelos vários concelhos da nossa Região, os 
quais não se encontram durante quase todo o ano. Talvez 
por isso, a celebração desta importante quadra de Natal, 
que apenas por si, acarreta um enorme simbolismo, a ce-
lebração desta festa em família da AdA, é também um dos 
momentos anuais, que não descuramos. Porque a empresa 
é feita por pessoas, que necessitam de estímulos, motivação 
e satisfação na sua atividade diária, para que sejamos um 

todo, e onde as exigências de 
cada um se possam conciliar 

gradativamente com aquela 
que é a missão e a visão 
organizacional da AdA.

A celebração do Natal na AdA 
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Da esq. para dir.: Isabel Sousa, Lizete Costa, Vera Sousa, Susana Santos

Do centro para a dirt: Carlos Manuel Martins, Teresa Fernandes, José Manuel 
Perdigão, António Bota Barreiros, Matos de Almeida, João de Sousa, Jorge 
Torres e Isabel Soares

Vera Sousa e filha

Da esq. para dir.:Susana Santos e filha, Teresa Fernandes e filha, Adriana Espanha, Fátima Andrade e filha

Duendes a trabalhar 

Duendes a trabalhar 

A celebração do Natal na AdA 
O nosso principal objetivo: unir todos, funcionários e famí-
lia, através de momentos únicos de descontração e lazer, 
que fiquem na memória de cada um de nós, fortalecendo 
os laços com a AdA. 

Os resultados – Podemos apontar vários, os quais não são 
mensuráveis através de números. Apontamos contudo 
outros, tanto ou mais importantes: aumento do índice de 
satisfação e motivação dos nossos funcionários, melhoria 
contínua do clima organizacional, agiliza processos entre 
as várias áreas, fortalece a identidade da AdA, estreita o 
relacionamento entre as áreas e pessoas e principalmente 
porque fortalece o espírito de pertença a esta casa que é a 
AdA, entre os funcionários e família.

Este ano, para além da oferta de um miminho de Natal, 
foram dois os principais momentos que marcaram esta 
quadra de celebrações, um jantar de Natal para todos os 
funcionários, e um encontro com o Pai Natal, que juntou os 
pais e os filhos numa simbólica festa infantil. 

Partilhamos com os nossos leitores alguns dos momentos 
que ficaram registados.
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É tradição celebrar com 
entusiasmo a chegada de 
cada novo ano. Por isso, 
agradeço a oportunidade 
que me é dada hoje, 
para desejar a todos os 
colaboradores da ada, 
que o ano 2016 nos 
traga oportunidades de 
crescimento, assentes 
na perseverança, 
companheirismo e 
sabedoria, na esperança de 
continuarmos a ver esta 
Empresa florescer,  com o 
empenho de todos  e que 
eu possa partilhar desses 
momentos convosco

Jullivani maia

“com a chegada de 2016 é  
altura de renovar os sonhos, 
mas o ano só  nos trará 
realmente coisas novas se 
também nos renovarmos e 
deixarmos para trás velhos 
hábitos e velhos receios. 
Espero que este novo ano 
traga, para todos nós, 365 
hipóteses de acertar, de 
viver de forma diferente, de 
mudar e melhorar, de sonhar 
e realizar. Feliz 2016” 

maria Piedade Jesus

Mensagens de Natal

O objetivo principal deste workshop 
de “Engenharia Natural”, que teve 
lugar no passado dia 6 Novembro 
na Universidade do Algarve ( UALG) 
- Gambelas, recaiu na apresentação 
de vários casos de estudo que envol-
veram como principais caracterís-
ticas as várias soluções técnicas de 
Engenharia Natural.

Mais do que a apresentação duma 
área da engenharia promissora no 
nosso país, foram evidenciadas as 
potencialidades deste tipo alternati-
vo de construção na paisagem, ca-
racterizadas por um baixo impacto 

ambiental e com perfeita integração 
paisagística.

Foi a UALG, entidade organizadora 
deste evento, em parceria com a 
Faculdade de Ciências e Tecnologia 
e a Associação Portuguesa de En-
genharia Natural, que endereçou à 
AdA um convite para estar presente 
e realizar uma comunicação sobre o 
“Projeto de Valorização e Requali-
ficação das Galerias Ribeirinhas de 
Odelouca”, comunicação essa que 
foi realizada pela técnica Marta Du-
arte.

O projeto desenvolvido em Odelou-
ca baseou-se na requalificação de 
cinco troços de ribeira a jusante da 
barragem de Odelouca, num total de 
cerca de 2kms não contínuos, ten-
do sido várias as soluções técnicas 
de engenharia natural implemen-
tadas. É neste quadro, após 3 anos 
de monitorização, que se dispõe de 
resultados que testemunham os re-
sultados deste tipo de intervenções, 
sendo possível apresentar um balan-
ço das mais-valias associadas a esta 
engenharia. 

Workshop
“Engenharia Natural”

Com enorme satisfação a AdA recebeu no mês de De-
zembro o Presidente da Águas de Portugal – Afonso 
Lobato de Faria, numa visita que se estendeu por algu-
mas das instalações da AdA, no âmbito Sistema Mul-
timunicipal de Saneamento do Algarve, considerando 
os investimentos que ainda estão previstos realizar na 
nossa Região. Recorde-se que de 2016-2022 temos 
previsto um investimento da ordem dos 104 milhões 
de euros. Deste investimento a efetuar destacam-se os 
seguintes projetos:

AdA recebe visita do Presidente da Águas de Portugal 
•	 	Sistema	Interceptor	e	Elevatorio	de	Vila	do	Bispo	e	

Sagres
•	 Nova	ETAR	da	Companheira.
•	 	ETAR	do	Rogil	e	Carrascalinho	e	respectivos	emis-

sários
•	 Sistema	de	Telegestão	do	Saneamento	do	Algarve
•	 Construção	da	ETAR	de	Faro	-	Olhão	
•	 	Sistema	Elevatório	Final	de	Olhão	e	Obras	Comple-

mentares

Da esq. para dir.: Fernandes Tomaz, Jorge Torres, Afonso 
Lobato Faria e Isabel Soares

Da esq. para dir.: João de Sousa, Fernandes Tomaz, Jorge 
Torres, Afonso Lobato Faria e Isabel Soares
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votos de um feliz ano 
novo com saúde e cheio 
de bons sentimentos para 
compartilhar. Paz, alegria, 
amor, compreensão e 
sonhos, não desistam dos 
vossos sonhos, se não 
houver numa pastelaria 
procurem noutra ou façam 
voces mesmos pois “ o 
sonho comanda a vida, e 
sempre que o homem 
sonha, o mundo pula e 
avança como bola colorida 
nas mãos de uma criança”   
Feliz 2016

vanda Jorge

Um novo ano, novos 
desafios, novas etapas: À 
empresa desejo que seja 
de sucesso, concretização 
e evolução dos nossos 
objetivos conjuntos. a vocês 
colegas e amigos proponho 
que deixemos a alegria 
despertar, que tenhamos 
entusiamo pela vida e que 
acreditemos que viver 
é simplesmente mágico. 
vivamos o hoje: o Presente. 
Feliz ano 2016.

Patricia remédios

Mensagens de Natal

A Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de 
Águas (APDA) promoveu o Encontro Nacional de Enti-
dades Gestoras de Água e Saneamento (ENEG 2015), 
que este ano teve lugar no Centro de Congressos da 
Alfândega do Porto, entre os dias 1 e 4 de Dezembro, 
tendo a AdA estado presente neste encontro.

O ENEG 2015 que teve como tema “Os Desafios da Sus-
tentabilidade Integral do Setor da Água” e englobou, 
entre outras iniciativas, mesas redondas com a partici-
pação de especialistas reputados, painéis de comunica-
ções livres, apresentação de posters, visitas técnicas e 
culturais, uma exposição de equipamentos, produtos e 
serviços e com o Campeonato Nacional de Montagem 
de Ramais em Carga – Pipe Contest Portugal 2015. 
Trata-se de um evento, bi-anual, que já é uma referência 
obrigatória para todos aqueles cuja atividade se enqua-
dra no setor das águas em Portugal, sejam entidades 
gestoras, prestadores de serviços e outras instituições 
que operem nesta área. 

Estivemos presentes no Encontro Nacional de 
Entidades Gestoras de Água e Saneamento - ENEG 

Neste âmbito a AdA esteve presente com diferentes 
apresentações das quais se destaca a que foi efetuada 
pela Comissão Especializada de Sistemas de Informação 
(CESI) da APDA – Passado, Presente e Futuro a qual con-
ta com dois colaboradores da AdA, o coordenador Cláu-
dio Tenório e Adriana Espanha, com o intuito de expor 
e descrever o trabalho desenvolvido, quer no passado 
quer no presente por esta Comissão.

Em linhas gerais, foi efetuada uma retrospetiva do tra-
balho desenvolvido pela CESI nos últimos 10 anos, com 
especial incidência ao trabalho mais recente, nomeada-
mente as publicações editadas, eventos organizados e 
trabalhos desenvolvidos e em desenvolvimento.

Foi também apresentada as expetativas do trabalho fu-
turo da CESI.

Da esq. para dir.: Adriana 
Espanha, Teresa Fernandes e 
Claúdio Tenório

Da esq. para dir.: Jorge 
Gomes, Adriana Espanha, 

Lisete Costa, Teresa 
Fernandes, Marta Duarte, 

Cláudia Madeira, Nuno Silva, 
Sara Barreto, Fátima Andrade 

e Cláudio Tenório
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Nome: Corália Campos

Qual é a sua data de nascimento e o seu signo? 23 Abril 1971  
TOURO

Já pensou no que gostaria de fazer se fosse do sexo oposto? 
Não, sinto-me suficientemente feminina e as mulheres hoje em dia 
podem tudo ☺

Qual é a sua maior extravagância? Sapatos Altos 

Se pudesse mudar UMA coisa sobre si, qual seria? Acordar com 
uma boa disposição matinal 

O que valoriza acima de tudo nos seus amigos? Sempre que pre-
ciso estão presentes

Quem são os seus escritores preferidos? Atualmente leio mais li-
vros escolares, mas gosto de José Saramago e Paulo Coelho

Se uma bola de cristal pudesse dizer a verdade sobre a sua 
vida, o futuro ou qualquer outra coisa, o que lhe perguntaria? 
Nem de prepósito esta pergunta, a Bola de Cristal já está encomen-
dada e tenho imensas questões para lhe colocar quer a nivel pessoal 
bem como profissional

Há algo que há muito tempo deseja fazer? Por que ainda não 
fez? Sim, há praticamente 5 anos, não o fiz por falta de companhia

Quando foi a última vez que chorou na frente de alguém? E 
sozinha? Na semana passada, felizmente descobri que tem muitas 
vantagens tal como aproxima as pessoas e ajuda a fortelaçer relações 
e a criar novos laços de amizade

O que poderia acontecer neste momento que colocaria imedia-
tamente um sorriso na sua face? Dizerem-me que fui aumentada

Gosta mais do dia ou da noite? 50% / 50% Dependentemente do 
dia da semana ☺ 

Prefere campo ou praia? Praia

Gosta mais de sol ou chuva? SOL 

Acredita no destino? Eu acredito que tudo acontece por um motivo

Qual seria a sua idade se não soubesse quantos anos tem? 29 
Obviamente ☺

O que é pior, fracassar ou nunca tentar? Só se fracassa quando se 
desiste de tentar

Se ganhasse 1 milhão de euros, largaria o seu emprego? Não, 
porque muito rapidamente iria precisar de outro milhão

O tempo apaga tudo, menos….? O tempo não apaga nada, apenas 
anestesia os sentimentos

Como se se sente neste momento?  Bem, mas a precisar de Algo 
Novo !!!

Muito obrigada!

FAlA-NoS DE TI:
Corália Campos

O natal está a chegar
muitas prendas para 
comprar
a azáfama vai começar
Em família vamos celebrar!

ano novo, ano novo
O que trarás para o povo?
PaZ, saúDE e amOr
vamos pedir com cLamOr!

ano velho vai-te embora
E leva contigo a má memória
Que a tristeza de outrora
Passe à história.

O novo ano está a chegar
vamos todos brindar
taças de champanhe no ar
Bora lá celebrar!

venha de lá o 2016
E com ele o dia de reis
Ouro, incesso e mirra vão 
oferecer
E alegria à nossa vida vão 
trazer!

Das Etar vamos cuidar
Para o ambiente preservar
viva a equipa da DOs
Um feliz ano a todos nós! 

cláudia madeira

Mensagens de Natal

O seminário intitulado “Corredores 
ecológicos: Pessoas e Ecossistemas” 
teve lugar no passado dia 1 de outubro-
-Dia Nacional da Água, na Biblioteca 
Municipal de Silves, e juntou diversos 
organismos e entidades na discussão 
de formas de preservar os recursos na-
turais da região. 

A iniciativa pretendeu debater a temá-
tica dos “corredores ecológicos”, con-
siderados como uma das estratégias 
de conservação da biodiversidade mais 
promissoras em todo o mundo, ao re-
duzir a fragmentação dos ecossistemas 
e a favorecer a mobilidade faunística e 
a disseminação de sementes.

Neste evento, investigadores e técni-
cos apresentaram comunicações sobre 
os principais desafios que se colocam 
à gestão multifuncional dos ecossiste-
mas fluviais e das zonas húmidas asso-
ciadas, com exemplos de boas práticas 
e dando enfoque ao necessário envol-
vimento das populações.

Um dos painéis do Seminário teve como 
tema central os “Corredores Ecológicos 
– Principais Desafios na Conetividade 
dos Ecossistemas”, tendo sido endere-
çado um convite à AdA, para realizar 
uma comunicação sobre “Ecossistemas 
Ribeirinhos, Património Ictiofaunísti-
co e o Ciclo Urbano da Água, tendo o 
mesmo sido apresentado pela Marisa 
Viriato – Responsável pela Gestão de 
origens de Água.

Os “Desafios na Conservação e Valo-
rização da Rede Hidrográfica” foram 
o tema proposto para o painel onde a 
AdA voltou ser convidada para estar 
presente, neste caso a Marta Duar-
te – Técnica da GOA, que apresentou 
uma comunicação referente ao caso 
de estudo “Requalificação de Galerias 
Ribeirinhas – Projeto da Ribeira de 
Odelouca”.

“Corredores 
ecológicos:  
Pessoas e 

Ecossistemas” 
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sabia que…
O David Gomes é um Columbófilo convicto?

Um vício que começou pelo incentivo do pai 

Começou em 2002 com o incentivo do pai que teve 
pombos até ao ano de 1983 e interrompeu devido aos 
elevados custos. Além do pai, também o sogro (Mário 
Vicente), o incentivou a acompanhá-lo pois, fazendo as 
classificações da chegada dos pombos. Trata-se de uma 
atividade que o motiva imenso, especialmente pelo 
facto de ser um desporto que puxa pelo conhecimento 
e compreensão. Compreender o que de melhor se pode 
retirar de cada atleta (pombo) que todas as semanas 
vão a uma prova.

Um desporto reconfortante e relaxante

Há quem pergunte se se trata de uma atividade peri-
gosa, sendo a resposta – Não, pelo contrário. É uma 
atividade que nos distrai do dia-a-dia; relaxante e, se 
tivermos a sorte de ganhar, torna-se um dia bastante 
reconfortante e elogioso pelo êxito alcançado. Apesar 
de ser uma atividade individual, atualmente corre-se 
quase sempre em equipa pois é um desporto bastan-
te dispendioso, pois quando estão em competição, os 
pombos são soltos duas vezes por dia. Uma de ma-
nhã e outra de tarde, fazendo um voo medio de meia 
hora. Quando não há competição ficam encerrados no 
pombal, pois nessa altura é quando começam a fazer 
a muda da pena. Habitualmente também participa em 
campeonatos, sendo uns distritais e outros nacionais, 
distribuídos por vinte e uma provas: sete de velocidade 
- até uma distância máxima de 279 km-, sete de meio 
fundamos - distância máxima de 420 km- e depois as 
provas de fundo, que são aquelas onde o pombo mais 
trabalha para chegar a casa fazendo distâncias até 705 
km. Os campeonatos têm início em janeiro com quatro 
treinos em linha e depois prolongam-se até ao final de 
junho e é o mesmo de ano para ano.

A dificuldade está em gerir os pombos

Sim, alguma, sendo esse é um dos pontos que mais o 
motiva a ter pombos, fazendo-nos tentar compreender 
o que eles querem e, posteriormente tentar motivá-los 
para a campanha que irão realizar. Se não conseguir-
mos geri-los na perfeição, uma coisa que dificilmente 
se consegue numa época desportiva inteira, podemos 
estragar um ano de sucesso desportivo.

Uma modalidade exigente, que requer o apoio da 
família 

Este é um desporto que pode ser caracterizado por ser 
de ricos, mas praticado por pobres, considerando que ao 
longo da época desportiva torna-se muito dispendioso; 
é um desporto que coloca à prova os nossos conheci-
mentos e para darmos a volta no caso de acontecer 
alguma coisa fora do normal, temos de ter bastante dis-
ponibilidade para tratá-los no dia-a-dia. Neste caso, a 
família tem um papel determinante na compreensão do 
nosso gosto, porque estamos praticamente presos du-
rante seis meses seguidos. Fator muito positivo é o facto 
de ser conhecerem muitas pessoas no meio columbófilo. 
Por exemplo na AdA, para além do David Gomes, temos 
o Mário Vicente, Carlos Talentinho e o Carlos Franco que 
deixou recentemente a prática da columbofilia.

Que a magia deste natal 
venha a todos inspirar, 
para que os nossos sonhos,
possamos realizar.
Que o amor nos envolva,
nesta quadra festiva,
E que o novo ano nos traga
muita energia positiva”  

Sandra Viegas

Que os vossos desejos se 
realizem e nunca deixes de 
sonhar com o melhor.
Que as boas surpresas 
aconteçam.
Que nunca percam a 
esperança.
Que cada dia da vossa vida 
seja belo.
Que a noite de natal seja 
iluminada pelas bênçãos de 
Jesus, Paz e amor.
FELiZ nataL E PrÓsPErO 
anO nOvO
BOas FEstas

Dulce Lourenço

Mensagens de Natal
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Sonhos de NatalCulinária com água

Ingredientes:
400 ml de água
Casca de meio limão
250 g de farinha de trigo
30 g de açúcar
50 g de manteiga
1 pitada de sal (+/- meia colher de café)
5 ovos médios
óleo para fritar q.b.
açúcar e canela para polvilhar q.b.
 

Na edição anterior: 
Regina Vinhas

Descubra Quem sou?Caixa de Correio

o seu feedback e opinião são importantes para nós. 
Não deixe de nos contactar.

Águas do Algarve, SA – Rua do Repouso, 10  |  8000-310 Faro
Email: t.fernandes@adp.pt 

          Mudança de email
Resultante do processo de agregação das empresas do Grupo AdP, a AdA passa 
a ser representada por um novo logótipo. Também os nossos emails, mudaram, 
pelo que deverão ficar atentos a esta alteração para que continuemos a manter 
a nossa comunicação com a maior fluidez.

Preparação:
Leva-se a água ao lume junto com a casca de limão, 30 
g de açúcar, uma pitada de sal e a manteiga. Assim que 
ferver retira-se a casca de limão e deita-se a farinha 
toda de uma vez só mexendo de imediato com uma 
colher de pau, até a massa se soltar das paredes do 
tacho e formar uma bola.

 Deixa-se arrefecer um pouco a massa, coloca-se numa 
taça e mistura-se um ovo de cada vez até obter a con-
sistência certa. I.e a consistência e o aspeto desta mas-
sa é o de uma papa maisena espessa ou do creme das 
bolas de Berlim.

CAçA PAlAVRAS:  VIVA o NATAl

Coloca-se o óleo na frigideira e deixa-se aquecer.

Para saber se o óleo já está quente deita-se-lhe uma 
colher de massa, quando a massa vier ao de cima o 
óleo está quente e pode começar a fritar os sonhos.

Depois de fritos, escorra em papel absorvente e passe 
por açúcar e canela. Bom apetite 

In: Receita recolhida na “Tertúlia de sabores”

ÁGUA COM HUMOR✗
SEM

 Alegria
Amor
Arroz Doce
Azevias
Bacalhau

Bolo Rei
Ceia de Natal
Esperança
Estrelas 
Familia

Fé
Filhoses
Fitas
Gratidão
Limpa 

Chaminé
Menino Jesus
Nascimento
Partilha
Paz 

Pinheirinho
Presentes
Presépio
Reis Magos
Sininhos

Sonhos
Tronco de 
Natal
Velas


