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Carlos Campaniço (Safara, concelho de Moura, 1973)  

Viveu em Safara viveu até ingressar no curso de Estudos Portugueses – Línguas 
e Literaturas Modernas, na Universidade do Algarve, onde foi depois bolseiro de 
investigação do Centro de Cultura Árabe, Islâmica e o Mediterrâneo; mestre em 
Culturas Árabe e Islâmica e o Mediterrâneo, em 2007, pela UAlg. 

Em Safara começa a escrever os primeiros textos, mormente poesia e letras 
para o seu grupo punk, “Réus da Sociedade”. Durante dez anos será vocalista da 
banda. Depois começa a cantar no Grupo Coral da Casa do Povo de Safara, onde 
aprendeu a essência do cante alentejano. 

Em 2004, é convidado para integrar a Estrutura de Missão “Faro, Capital 
Nacional da Cultura 2005”, retomando a sua ligação à produção e programação 
cultural. Desde então é a sua única atividade profissional.  

É autor dos romances Molinos (2007), A Ilha da Duas Primaveras (2009), Os 
Demónios de Álvaro Cobra (2013), Mal Nascer (2014, finalista do prémio Leya 
2013) e do ensaio histórico Da Serra de Tavira ao Rif Marroquino. Analogias e 
Mitos (2008). 

Premiado em 2012 com o Prémio Literário Cidade de Almada e em 2014, com o 
prémio “Mais Literatura”, da revista Mais Alentejo. 

Os seus dois últimos romances tiveram eco na crítica literária; a revista da ed. 
Bertrand, Somos Livros, num artigo assinado por Miguel Real, considera Carlos 
Campaniço um dos autores da Geração de Ouro da Literatura Portuguesa.  

 

José Carlos Barros (Boticas, 1963) 

É licenciado em arquitetura paisagista pela Universidade de Évora. Tem exercido 
a sua atividade profissional nos domínios da conservação da natureza e do 
ordenamento do território. Foi diretor do Parque Natural da Ria Formosa e da 
Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António. 

Venceu vários prémios literários e é autor de dez livros de poesia. Em 2009 
publicou o romance "O Prazer e o Tédio" (ed. Oficina do Livro), adaptado ao 
cinema por André Graça Gomes e em 2013, o romance "Um Amigo para o 
Inverno" (ed. Casa das Letras), finalista do Prémio Leya. 

 "O Uso dos Venenos" (poesia, ed. Língua Morta, 2014) é o seu livro mais 
recente. 
 

 



Fernando Cabrita (Olhão, 1954) 

Reside em Olhão e exerce advocacia. 

Foi professor do ensino secundário e formador de advogados em Processo 
Penal, no Centro de Formação do Conselho Distrital da Ordem dos Advogados. 

 No seu currículo literário contam-se diversos títulos em crónica, ensaio e 
poesia, tendo recebido vários prémios literários como Prémio Nacional Sílex 
1980, Prémio de Poesia Cidade de Olhão, 1985; Prémio Emiliano da Costa 1987 
(com António Ventura); Prémio Oliva Guerra de Poesia, 1988; Prémio João de 
Deus 1995; Prémio Nacional de Poesia João de Deus, 1997; Prémio Nacional de 
Poesia Mário Viegas, 2008 e Prémio Internacional de Poesia Palavra Ibérica em 
2011. 

Tem livros editados em francês e em castelhano, e três das suas obras estão 
traduzidas nessas línguas. Colaborou em diversos jornais e revistas, como 
“Peregrinação” (Baden, Suíça), “Xiphefo” (Moçambique), “Sol XXI” (Lisboa), 
“Sul” (Vila Nova de Cacela), “Em Cena”(Faro) ou Sulscrito; e integra várias 
coletâneas, duas delas em Espanha.       

Mantem atualmente no Jornal do Algarve uma coluna de crítica literária sobre 
poetas algarvios e andaluzes. 

 

José Carlos Vilhena Mesquita (Vila Nova de Famalicão, 1955) 

Licenciou-se em História, na Universidade de Lisboa. 

 É Professor e investigador da Universidade do Algarve, desde 1983, onde se 
doutorou em Economia, História Económica e Empresarial. 

Leciona desde 1983 a cadeira de «História Económica e Social», nos cursos de 
Economia e de Gestão de Empresas e a de «História Contemporânea» no curso 
de Sociologia.  

É autor de numerosos trabalhos publicados em livros e revistas da 
especialidade, publicou centenas de artigos na imprensa e proferiu dezenas de 
conferências. 

Tem mais de vinte livros publicados e pertence a diversas organizações 
internacionais. 

Fundou em 1998 a Associação dos Jornalistas e Escritores do Algarve, da qual é 
Presidente. 



PROGRAMA DE INFOLITERACIA EUROPEIA NA UNIVERSIDADE DO ALGARVE 

 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÂO EUROPEIA 

“20 anos de informação europeia na UAlg” 

(1995-2015) 

 

MEMORANDO 

O Centro de Documentação Europeia da UAlg pretende promover, ao 

longo de 2015, um programa de informação sobre a União Europeia, 

composto por 6 conferências, de fevereiro a maio de 2015 (ver programa). 

O programa tem os seguintes objetivos:  

1. Contribuir para um conhecimento mais profundo do que é a União 

Europeia, ao nível das instituições, das políticas, das atividades e dos seus 

povos, preparando os alunos para o mercado de trabalho multicultural e 

internacional; 

2. Promover o desenvolvimento de competências ao nível da pesquisa, 

localização e acesso à informação europeia; 

3. Fomentar uma cidadania europeia, inclusiva e informada. 

As conferências, proferidas por investigadores da UAlg e externos, terão a 

duração de 1h30, incluindo período de debate; terão como destinatários 

toda a Comunidade Académica da Universidade do Algarve, bem como o 

público em geral, sendo de inscrição gratuita. 

O CDE/UAlg pretende integrar nesta iniciativa o Prémioo “Infoliteracia 

Europeia”, que incluirá uma viagem de estudo a Bruxelas para os alunos 

dos três melhores trabalhos individuais sobre uma das temáticas 

europeias abordadas nas conferências, trabalhos que poderão ser 

enquadrados nas disciplinas dos cursos que aderirem a esta iniciativa. 

 

Janeiro 2015 

 



Programa 

1ª Conferência: Data: 25 de fevereiro 2015 

“O momento atual do projeto europeu: promessas e inquietações” 
 Orador: Vítor Martins 
Economista, membro do Conselho Estratégico da Associação “Nôtre Europe” 

 

2ª Conferência: Data: 18 de março  

“As políticas económicas da EU e os fundos regionais” 

Orador: Dr. João Faria 

Representação da Comissão Europeia em Portugal 

 

3ª Conferência: Data: 14 de abril  

“ Paz, Segurança e Imigração” 

Orador: Prof. João Peixoto, catedrático do ISEG  

  

4ª Conferência: Data: 29 de abril  

“Cidadania Europeia” 

Oradores: escritores algarvios (José Vilhena Mesquita; José Carlos Barros; 

Carlos Campaniço e Fernando Cabrita) 

Moderador: Profª Doutora Adriana Nogueira (UAlg/FCHS) 

 

5ª Conferência: Data: 30 de abril, 14h30 (Anf.0.5 CP Penha) 

“Fontes de Informação Europeia e Emprego na Europa” 

Oradores: (CDE/UAlg) e Gabinete EURES-Faro  

 

6ª Conferência: Data: 27 de maio (FEUalg) 

“Federalismo ou não-federalismo: teses sobre o Futuro da Europa” 

Orador: Prof. Doutor António Covas  

 



Prémio “InfoLiteracia Europeia” 
 
Preâmbulo 

O Centro de Documentação Europeia da Universidade do Algarve (CDE/UAlg), 
com o apoio da Representação da Comissão Europeia em Portugal, institui o 
prémio InfoLiteracia Europeia, com o objetivo de premiar um ensaio/trabalho 
original que incida sobre uma das conferências do Programa de InfoLiteracia 
Europeia, promovendo o estudo e a reflexão crítica do que é a União Europeia, 
as suas políticas, as suas atividades, os seus povos e as suas culturas, as suas 
memórias e as suas raízes 
 

I. Apresentação 
1. O ensaio/trabalho é redigido em português e apenas pode ser elaborado por 
um autor, estudante da Universidade do Algarve. 
2. Cada autor apenas pode apresentar um ensaio/trabalho. 
3. O ensaio/trabalho não pode ter sido, previamente, publicado totalmente ou 
em parte. 
4. O ensaio/trabalho tem como limite seis páginas A4, excluindo Introdução, 
Bibliografia e eventuais Anexos, redigido em letra tipo Arial, tamanho 12, a 
espaço e meio. 
5. Só poderão candidatar-se ao Prémio os alunos que tenham assistido a pelo 
menos 3 das 6 conferências que integram o Programa de Infoliteracia Europeia. 
6. O não cumprimento do disposto nos números anteriores implica a exclusão do 
ensaio/trabalho, pelo que se solicita aos participantes o cumprimento 
integral de todas as regras. Eventuais exclusões só serão comunicadas no final do 
processo de seleção. 
7. O ensaio será enviado, em formado digital, até 11 de junho de 2015, para o 
endereço cde@ualg.pt mencionando no Assunto “Prémio Infoliteracia Europeia”; 
o CDE/UAlg confirmará para o e-mail remetente a receção do ficheiro. 
8. A data limite será aferida pela data e hora de entrada no servidor associado ao 

endereço eletrónico do Prémio. 
 

II. Júri 
1. O Júri do Prémio é composto por, pelo menos, três docentes da UAlg. 
Um dos membros do Júri será nomeado presidente. 
2. Cada membro do Júri tem direito a um voto, tendo o respetivo presidente voto 
de qualidade. 
3. Da reunião do Júri é elaborada uma ata que refletirá o resultado das 
deliberações, incluindo todos os documentos que contenham elementos de 
fundamentação das decisões de cada um dos membros do Júri, sempre que não 
houver unanimidade na atribuição do Prémio ou de Menções Honrosas. 
4. O conteúdo da ata é dado a conhecer aos participantes que a solicitarem com 
motivo justificado. 
 

mailto:cde@ualg.pt


 
 
 
 
 
 

III. Critérios de Avaliação 
1. O presidente do Júri efetua uma seleção prévia dos ensaios/trabalhos 
submetidos ao Prémio, propondo a exclusão dos ensaios/trabalhos que, sem 
prejuízo do seu mérito, considere não cumprirem o requisito de relevância e 
interesse temático.  
O presidente do Júri avaliará ainda se todos os ensaios cumprem os demais 
requisitos de admissibilidade. 
2. O Júri decide sobre a lista final de ensaios admitidos ao Prémio com base na 
proposta do presidente. 
3. O Júri, na apreciação dos ensaios, tomará em consideração os seguintes 
aspetos: 
a) Relevância. 
b) Originalidade; 
c) Problematização; 
d) Argumentação; 
e) Clareza;  

 
IV. Prémio 
1. Será entregue um prémio aos autores dos três melhores ensaios/trabalhos. 
O Prémio será uma viagem de estudo a Bruxelas, realizada com o apoio da 
Representação em Portugal da Comissão Europeia. 
2. O Prémio será entregue numa data a anunciar, em cerimónia pública. 
3. O Júri pode decidir a atribuição de Menções Honrosas a um ou mais 
ensaios/trabalhos, que serão premiados com livros. 
4. O Prémio pode não ser atribuído, caso o Júri assim delibere. 

 
V. Publicação da lista de premiados 
1. A decisão do Júri será publicada no site da Biblioteca da UAlg e do Centro de 
Documentação Europeia da UAlg. 
 

VI. Disposições gerais 
1. A participação no Prémio implica a aceitação deste Regulamento 
2. Quaisquer outras situações não previstas neste Regulamento serão 

resolvidas pelo presidente do júri. 
 


