Na área da Educação e Formação Profissional, esta entidade possui diversos
equipamentos, nomeadamente, o Centro Infantil “A Semente” (2003), o Centro de
Apoio Integrado a Crianças “A Gaivota” (composto por duas valências Centro de
Acolhimento Temporário e Creche - 2008).
A instituição funciona, ainda, desde 2002, como Pólo de Formação Profissional, tendo
sido acreditada pela Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho como
entidade formadora.
Maria Angelina Cartó – Grau Prata
Maria Angelina Cartó nasceu, em Tavira, no dia 24 de Dezembro de 1944. Filha de
pescador frequentou a Escola de Pesca de Tavira, entre os 11 e os 16 anos, onde se
destacou pela sua grande habilidade no desempenho das tarefas que lhe eram
ministradas.
Entre 1986 e 2010, desempenhou as funções de cozinheira na Fundação Irene Rolo.
Desde muito cedo revelou-se uma pessoa altamente empenhada, trabalhadora,
generosa e dedicada à cidade de Tavira. Esta forte dedicação manifesta-se na
organização de grupos de trabalho, que a título voluntário, colaboram nas
comemorações do Dia da Cidade, Santos Populares e Carnaval.
Angelina Cartó tem sido, ao longo dos anos, incansável na organização popular de
festas tradicionais enraizadas na memória colectiva das gentes de Tavira.
Membros da Família Andrade – Grau Prata
Originária de Castro Marim, desde o início do século passado que a Família Andrade
se dedicou à arte de fotografar, sendo que o primeiro estabelecimento terá sido
fundado em Vila Real de Santo António complementando e dando assistência à
actividade de “fotógrafo excursionista”, prática muito comum fora das grandes cidades.
Em Tavira, onde não existia um ateliê fixo de fotografia, os irmãos Damasceno e
Apolinário Andrade instalaram os seus estúdios nos anos 10 do século XX, na Rua D.
Paio Peres Correia.
A segunda geração da família dedicou-se inteiramente à fotografia em Tavira.
Os sete filhos de Apolinário foram acompanhando a constante evolução da tecnologia,
da estética e das práticas fotográficas ao longo do século XX, actualizando os
equipamentos e transferindo os ateliês para locais centrais da cidade, junto ao Jardim
Público ou na Rua da Liberdade.
Conforme as suas apetências, foram-se especializando no retrato de estúdio,
aplicando a minuciosa técnica da retocagem dos negativos e positivos, caso de
Apolinário (Júnior) ou na reportagem fotográfica no exterior, caso de Damião Andrade.
João Andrade pode destacar-se pela sua polivalência dedicando-se tanto aos
trabalhos de reportagem como de revelação e atendimento, facetas múltiplas que
todos os elementos da família iam gerindo conforme as necessidades que o negócio
exigia.
A Família Andrade, dada a sua presença contínua na cidade, registou nos últimos 100
anos, os rostos e a presença da esmagadora maioria dos tavirenses, as grandes e
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pequenas transformações da cidade, assim como os acontecimentos mais relevantes
tanto a nível local como nacional, conservando um património imprescindível para a
memória da cidade e do concelho.
Apolinário Cândido d´Andrade (Júnior) (nasceu em 27 de Junho de 1917)
Damião Cândido d´Andrade (nasceu em 12 de Abril de 1923)
João Cândido d´Andrade (nasceu em 15 de Maio de 1927)
Carlos Manuel Santos Baracho – Grau Prata
Carlos Manuel dos Santos Baracho é natural da freguesia de Santa Maria - Tavira,
onde nasceu a 9 de Fevereiro de 1953, e onde ainda hoje reside.
Após a conclusão da Instrução Primária em Tavira, frequentou o Ciclo Preparatório no
Liceu Nacional de Faro (João de Deus), tendo regressado a Tavira para ingressar no
Externato de N. Srª das Mercês, até à sua transição para a Escola Técnica de Tavira,
onde concluiu o Curso Geral de Administração e Comércio.
A sua actividade profissional exerceu-a na área da Contabilidade, tendo colaborado
com diversas empresas, não só do concelho de Tavira, mas da região, tendo-lhe sido,
por força da Lei e após exame realizado na Universidade do Algarve, certificada a
habilitação como Técnico Oficial de Contas, em 1998.
Dos seus 29 anos de vida autárquica desempenhados entre 1976 e 2009, destacamse os três anos em que desempenhou as funções de Tesoureiro da Junta de
Freguesia de Santa Maria (entre 1976 e 1979), os 14 anos em que foi membro da
Assembleia Municipal de Tavira (entre 1979 e 1993) e os três mandatos de dedicação
às causas e à população tavirense como Vereador da Câmara Municipal de Tavira,
responsável pelos pelouros do Desporto, Turismo, Agricultura, Pescas, Economia e
Recursos Humanos (entre 1998 e 2009).
Como Vereador, coube-lhe ainda a representação da autarquia em diversos
organismos, conselhos e comissões municipais, nomeadamente Conselho Cinegético
e de Conservação da Fauna Municipal, Comissão Municipal das Pescas, Agetav,
Globalgarve, Centro Tecnológico de Citricultura, Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do
Sotavento do Algarve, tendo também exercido as funções de Membro do Conselho de
Administração da EMPET – Parques Empresariais de Tavira, EM, entre Janeiro e
Outubro de 2009.
A par da sua vida profissional e de dedicação à causa pública, e fruto da sua paixão
de criança, desempenhou durante vários anos, diversos cargos e funções em
instituições no âmbito da Columbofilia, em prol do desenvolvimento da modalidade,
tanto a nível local, como também a nível regional e nacional.
Foi Presidente do Clube Recreativo Tavirense, durante quatro anos, Presidente da
Sociedade Columbófila Tavirense, pelo período de cerca de 20 anos. No início dos
anos 90, foi Presidente do Conselho Técnico da Associação Columbófila do Distrito de
Faro. Entre 2004 e 2010, foi Presidente da Assembleia Geral da Associação
Columbófila do Distrito de Faro, tendo sido eleito membro da Mesa do Congresso da
Federação Portuguesa de Columbofilia (cargo que actualmente desempenha) para o
mandato de 2010/2014.
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Bjarne Waerdahl – Grau Cobre
Nasceu a 11 de Novembro de 1956, na Noruega, onde estudou Comunicação Social e
Jornalismo na Volda University College e “Cultura e Língua Árabe” na University of
Oslo. Com fluência neste idioma, no decurso da sua vida militar, integra o contingente
das Nações Unidas no Líbano – INTERIM – como oficial da Marinha.
Depois de terminar a vida militar, inicia actividade profissional, no Ulstein Group, na
área das relações públicas e internacionais.
Em 1997, adquire uma propriedade na freguesia de Santo Estêvão e começa a
desenvolver diversas iniciativas entre Portugal e a Noruega.
Bjarne Waerdahl integrou-se muito bem nesta comunidade, participando de forma
activa no seu quotidiano. Apoia com regularidade, sempre que lhe é solicitado,
diversas colectividades locais, tais como o Rancho Folclórico, a Comissão de Festas
de Santo Estêvão, a Fábrica da Igreja local, o Centro Social, com importante destaque
para a Casa do Povo de Santo Estêvão, da qual é Sócio Honorário desde 2007.
Evidencia-se, ainda, pelas campanhas de divulgação de Tavira na Noruega, junto da
Câmara de Comércio de Oslo, da Embaixada e de potenciais investidores. Graças a si
diversos compatriotas seus já efectuaram investimentos no concelho de Tavira. Foi o
principal impulsionador da “Sociedade das Segundas-feiras” com “sede”, em Santo
Estêvão, que reúne portugueses e noruegueses, todas as segundas feiras, desde há
vários anos.
Em 2009 lança a 1ª edição do “Fado Festival”, programa cultural e gastronómico que
tem por missão a promoção da Cultura Portuguesa na Noruega, em especial os
sabores e riquezas de Tavira.
Tavira, 21 de Junho de 2011
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
José Graça
(processado por computador)
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