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Caros Olhanenses,

Quando me desloco a outros lugares de Portugal, e até mesmo do estrangeiro, não é raro
perguntarem-me o que é que torna Olhão
neste pedaço tão particular do Algarve, com
encantos únicos que fazem com que esta terra fique na memória de quem por cá passa
e enche de orgulho quase bairrista quem cá
vive.
A minha resposta é sempre pronta e convicta: o que torna Olhão tão especial são os
Olhanenses! Mas o que é que os Olhanenses
têm de tão diferente? Aí, a minha resposta
já não é tão pronta. Diria que resultamos de
um conjunto de fatores geográficos e históricos, entre outros, que nos conferem esta
identidade.
Há, porém, uma característica bem nossa,
que nos distingue: uma fibra e um inconformismo que nos correm no sangue e que
fazem de nós Olhanenses.
Foi precisamente essa fibra que resultou num
espontâneo e genuíno levantamento popular
contra os abusos das invasoras tropas napoleónicas, a 16 de junho de 1808.
E é por sermos filhos de “Olhão da Restauração” que assinalamos o Dia da nossa
Cidade nesta data. Este ano, o programa
de comemorações é vasto. Convido-vos a
consultarem-no em detalhe nestas páginas
e a saírem à rua para celebrarmos, juntos, a
Alma Olhanense!

O Presidente da Câmara Municipal,
António Miguel Pina

AGENDA
MUNICIPAL
DE OLHÃO
junho*2017

Índice
[ Cultura ]		
3
[ Arquivo ]		
6
[ Exposições ] 7
[ Literatura ] 9
[ Animação ]
16
[ Entrevista ] 18
[ Desporto ]
20
[ Mercados e Feiras ] 27

Edição: Município de Olhão //
Coordenação Editorial:
Gabinete de Apoio à Presidência
Gabinete de Relações Públicas
Município de Olhão //
Design e Paginação: Charrão Studio //
Periodicidade: Mensal //
Distribuição Gratuita //
Propriedade: Município de Olhão
Contactos: +351 289 700 100 - geral@cm-olhao.pt

Agenda Municipal de Olhão junho*17

5

16 de junho // Dia da Cidade de Olhão
Programa Oficial
09h30

12h30

Cerimónia do Hastear das Bandeiras

Sessão Solene Comemorativa
do Dia da Cidade

09h45

Festas da Cidade de Olhão 2017
14 a 17 junho – 18h-24h // Jardim Pescador Olhanense

A edição de 2017 das Festas da Cidade de Olhão, que decorre de 14 a 17 de junho, reserva
4 dias de muita animação, música, desporto e gastronomia, cujo ponto alto é o dia 16, Dia
do Município.
Entre os dias 14 e 17, o Jardim Pescador Olhanense é o epicentro das comemorações, com a
animação a acontecer diariamente, das 18h00 às 24h00.
Todos os dias haverá o evento Olhão ao Vivo, que junta em palco escolas de música e bandas
locais, e basquetebol 3x3. A não perder este ano a inovação da street food, com vários espaços,
que apresentam diferentes propostas gastronómicas.
No dia 15, às 22h00, sobem ao palco Baby Lores & Luís, que trazem a Olhão os ritmos do
reggaeton.
No dia 16, feriado municipal, as atividades começam às 09h30, com a cerimónia do hastear
das bandeiras, nos Paços do Concelho. A programação deste dia, que pode ser consultada em
detalhe nestas páginas, culmina às 22h00, no Jardim Pescador Olhanense, com a atuação de
Marco Paulo.

Salão Nobre dos Paços do Concelho

16h30

Homenagem aos Heróis
da Restauração de 1808

Inauguração do Parque Infantil

Largo da Restauração

Quinta João de Ourém

10h00

17h00

Inauguração da exposição
“Olhão com História”
Avenida da República

Inauguração das obras de
requalificação do Parque Desportivo
e de Lazer dos Pinheiros de Marim

10h30

(Antigo Circuito de Manutenção)
Pinheiros de Marim

Inauguração do Memorial aos
Combatentes da 1ª Grande Guerra
Jardim João Serra

11h15
Apresentação do Projeto
de Desenvolvimento do Porto
de Abrigo de Olhão – Assinatura
do Contrato de Concessão
Real Marina Hotel & SPA

18h00
Inauguração da exposição do Centro
de Pintores Olhanenses
Biblioteca Municipal José Mariano
Gago

22h00
Marco Paulo
Jardim Pescador Olhanense

[ Animação ]

Paços do Concelho
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PREÇO ÚNICO: 10€

Móce Mó & Aldo Lima
09 junho – 21h30 // Auditório Municipal de Olhão

A noite de sexta, 9 de junho, vai ser consagrada à comédia no Auditório Municipal de Olhão.
Aldo Lima e Móce Mó sobem ao palco da maior sala de espetáculos do concelho a partir das
21h30.
Com o espetáculo “Desde Pequenino”, Aldo Lima, um dos pioneiros e figura maior da stand
up comedy lusitana, promete provocar muitas gargalhadas ao público olhanense, através da
sua forma muito peculiar e divertida de ver e analisar as situações quotidianas.

[ Cultura ]

Depois das recentes participações nos filmes O Pátio das Cantigas e O Leão da Estrela, e nas
peças As Mulheres não Percebem, Os Idiotas e Nome Próprio, Aldo Lima volta, a solo, aos maiores palcos nacionais, desta vez com um regresso às origens da stand up.
O espetáculo "Desde Pequenino" é uma junção entre textos que foi testando nos últimos
tempos e material novo, que descrevem de forma irónica, acutilante e sagaz a sua visão do
mundo em que vive desde pequenino.
Quanto aos Móce Mó, representam o regresso de duas personagens sobejamente conhecidas
do público olhanense: Zé e Janica, personificados pelos atores João Evaristo e Joaquim Parra,
voltam a protagonizar um espetáculo repleto de desenrascanço e má-língua, onde a pesca, o
imaginário olhanense e a fala tão típica da região não podem faltar.

PREÇO ÚNICO: 8€

Musical infantil

"A Abelha - Uma Aventura
Fora da Colmeia"
17 junho – 16h00 // Auditório Municipal de Olhão

"A Abelha - Uma Aventura Fora da Colmeia" é o título do espetáculo musical dedicado ao
público infantil que sobe à cena no Auditório Municipal de Olhão no sábado, 17 de junho,
pelas 16h00.
Na colmeia, o lema é "as abelhas não sonham, trabalham" e todas se ocupam dos últimos
preparativos para a confeção da geleia real deste ano. A paz e a tranquilidade reinam, até que
anunciam o desaparecimento da receita!
É a oportunidade da pequena e mais famosa abelha da colmeia concretizar o seu sonho e voar
pelo campo fora! Com a missão de salvar a vida da colmeia e de todas as abelhas, a personagem
vive diferentes e divertidas peripécias pelo campo.
Será A Abelha capaz de ultrapassar todas as dificuldades e encontrar a receita da geleia real?

[ Cultura ]

Stand up comedy
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26 de junho de 1958

Arquivo Vivo

Exposição Fotográfica

Olhão festeja os Santos Populares

“Olhão pela objetiva de Artur Pastor”
até 30 junho – Arquivo Municipal António Rosa Mendes

[ Arquivo ]

Diz-nos então o repórter que “constitui espetáculo interessantíssimo as decorações das ruas
olhanenses para festejar os Santos Populares e, em especial, o S. João.”
As “ruas, travessas e becos” profusamente decoradas, pela iniciativa dos seus moradores com
“papéis coloridos, bandeirinhas, balões, festões de verduras e flores, vasos de manjericos, figuras alegóricas e quadras”, seriam cerca de uma centena, todas elas em salutar competição
pelos “três prémios” atribuídos pela Câmara Municipal, os quais seriam atribuídos no dia de
S. Pedro.
Nesta notícia, fica também patente a imensa alegria que se vivia por esses dias, mostrando a
importância que as festas dos Santos Populares tinham na cidade de Olhão, pois, para além
dos próprios olhanenses, a cidade recebia igualmente “alguns milhares de forasteiros” que
“principalmente na véspera do dia de S. João” acorriam a Olhão para viver de perto estas
festividades.

Setenta e um anos após a exposição fotográfica intitulada “Motivos do Sul”, de Artur Pastor,
realizada na Sociedade Recreativa Olhanense, o Arquivo Municipal António Rosa Mendes
promove, até 30 de junho, uma exposição sobre a obra deste fotógrafo, um dos mais dinâmicos dos anos 40/60.
Ao contrário da primeira exposição, onde se mostravam os aspetos regionais do Algarve, Alentejo e da Serra da Arrábida, a exposição atual irá centrar atenções na sua obra fotográfica
relativa a Olhão, mostrando aspetos, recantos e pessoas que há muito desapareceram do nosso
imaginário, assim como outros que ainda hoje fazem parte da história da nossa terra.
Artur Pastor foi um fotógrafo português que registou fotograficamente todas as regiões continentais e insulares de Portugal, dedicando especial atenção à região algarvia e a Olhão, cidade
pela qual nutria um especial carinho.

[ Exposições ]

Neste mês em que se comemoram os Santos Populares, destacamos uma notícia publicada no
jornal Correio Olhanense de 26 de junho de 1958.

10
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Exposição de Rua

Do Projeto à Obra:

[ Exposições ]

Exposição de Rua, composta por 16 painéis,
distribuídos ao longo das Avenidas da República e Rua do Comércio.
Fazendo uso de projetos antigos de edifícios
ainda hoje existentes, nestas artérias da nossa cidade pretende-se divulgar o património
arquitetónico olhanense, dando destaque às
transformações que esses edifícios sofreram
ao longo do tempo, assim como às continuidades, no sentido em que alguns desses edifícios se mantiveram inalterados desde o momento da sua construção até à atualidade.
Convidamo-lo, assim, a embarcar neste percurso e tomar contacto com este património
que os nossos antepassados viram nascer e
que perdurou até aos nossos dias.

01 a 30 junho – Horário de funcionamento da Biblioteca
Átrio da Biblioteca Municipal José Mariano Gago

Exposição de Pintura

Na Biblioteca Municipal José Mariano Gago, todos os meses são consagrados a um autor em
particular. Em junho, a Autora do Mês é Filomena Marona Beja.

“Arquitetura
cubista

Filomena Marona Beja nasceu em Lisboa em 9 de junho de 1944.
Profissional da área da documentação técnico-científica, a autora estreou-se no romance com
As Cidadãs (1998), livro que transporta o leitor para a Lisboa do início do século XX e cuja
reedição, em 2009, coincidiu com as comemorações do centenário da implantação da República.

– ex-libris da cidade de Olhão e
única no Algarve”

A escritora publicou também Betânia (2000), A Sopa (2004) — com o qual ganhou o Grande
Prémio de Literatura DST em 2006 —, A Duração dos Crepúsculos (2006), A Cova do Lagarto
(2007) — galardoado com o Grande Prémio de Romance e Novela APE/DGLB —, Bute Daí
Zé (2010), Eléctrico 16 (2013) e Um Rasto de Alfazema (2015).

05 junho a 31 julho
Bilioteca Municipal José Mariano Gago

Trabalhos realizados sobre o tema “Arquitetura cubista”, pelas turmas do 2.º ano da
Escola E.B.1/J.I. da Cavalinha.

Em 2011, Filomena Marona Beja editou o seu primeiro livro de contos, Histórias Vindas a
Conto, coletânea ilustrada com fotografias de André Beja.
Em 2014, publicou Franceses Marinheiros e Republicanos, conjunto de novelas ilustrado pela
artista plástica Maria José Ferreira.
Consulte toda a bibliografia do autor existente na Biblioteca através do catálogo online, em http://www.cm-olhao.pt/
pt/catalogo-online.

[ Literatura ]

09 junho até 30 setembro
Inauguração 09 junho - 17h30

Filomena Marona Beja

[ Exposições ]

Percursos na Arquitetura
Olhanense pela Avenida da
República e Rua do Comércio

Autor do Mês

12
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Hora do Conto

Hora do Conto Sénior

A pedra dos desejos!

“LAR DOCE LER”

Biblioteca Municipal José Mariano Gago

A Biblioteca Municipal dá continuidade ao
projeto “Lar Doce Ler”, através do qual propõe o prazer e a magia da leitura aos idosos,
estimulando a sua imaginação e ocupação
dos tempos livres. Neste sentido, a realização
de atividades de animação da leitura é dirigida aos lares de idosos e centros de dia do
concelho de Olhão.

Público: Pré-escolar - 4ªs às 10h00 e 10h45
1º Ciclo - 4ªs e 5ªs feiras às 14h15
Reservas mediante inscrição prévia
Contacto: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

As atividades de leitura animada são mensais e decorrem
nas instalações da Biblioteca, mediante marcação prévia
da instituição requerente para o correio eletrónico biblioteca@cm-olhao.pt, ou pelo telefone 289700130.

“Descobrindo
a Biblioteca”
Biblioteca Municipal José Mariano Gago
Ideal para formar os pequenos leitores na sua
primeira visita à Biblioteca, conhecendo os
seus cantos e recantos.
Público: Jardins-de-infância
Reservas mediante inscrição prévia
Contacto: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

[ Literatura ]

Quartas feiras às 10h30 e quintas às
15h00
Biblioteca Municipal José Mariano
Gago
Propõe-se uma visita guiada pelos espaços da
Biblioteca, dando a conhecer os serviços que
estão à disposição do utilizador.
Duração da visita: aprox. 40 min.
Público-alvo: alunos do ensino secundário, profissional
ou universitário e grupos de adultos
Este serviço requer marcação prévia:
289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

Clube de Leitura

“LER, RELER E TRESLER”

13 e 27 junho – 15h00
Biblioteca Municipal José Mariano
Gago
Obra em discussão:
Quantas madrugadas tem a noite,
de Ondjaki

Público-alvo: membros do Clube de Leitura

“À Lupa na Biblioteca!”
Biblioteca Municipal José Mariano Gago
Propomos-te o desafio de como navegar no
espaço da Biblioteca em busca de informação útil, de saber e de leituras.
Os livros nas estantes estão arrumados por
cores. Porquê? Traz o teu grupo e vem descobrir…
Público: 1º e 2º Ciclos
Reservas para os A.T.L.’s mediante inscrição prévia
Contacto: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

[ Literatura ]

VISITAS GUIADAS
À BIBLIOTECA
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“Estórias em Família”
17 junho – 11h30 // Biblioteca Municipal
José Mariano Gago
Miúdos e graúdos são convidados a assistir à
leitura de uma história de encantar. Incentive no seu filho o gosto pela leitura, trazendo-o à Biblioteca!
Público: 3 aos 5 anos // Reservas mediante inscrição prévia – Contacto: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

Histórias Animadas

Biblioteca Municipal José Mariano Gago
Todas as quartas feiras, das 11h15 às 12h30, um grupo de utentes da ACASO, portadores de
deficiência, tem oportunidade de beneficiar da Hora do Conto.
Contos e momentos que, mais do que estímulos e sabedoria, lhes acrescentam paz, bem-estar
e felicidade.

“Colinho com Histórias”
(Bebéteca)

[ Literatura ]

03 junho – 11h30
Biblioteca Municipal José Mariano Gago
Os bebés vão começar a descobrir o gosto
pelos livros e pela leitura. Os pais e os bebés
são envolvidos num ambiente calmo e aprazível. Um espaço onde se vai sentir em casa.
Público: 6 aos 36 meses
Reservas mediante inscrição prévia
Contacto: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

As estagiárias do Curso Profissional Técnico Animador Sociocultural (turma 3D) vão
apresentar histórias animadas.
Público: Pré-escolar
Reservas mediante inscrição prévia
Contacto: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

“Livros vão Passear
à Creche”
23 fevereiro – 10h30 // Biblioteca Municipal José Mariano Gago
Pretende-se com esta atividade proporcionar
às crianças, desde a mais tenra idade, o contacto com o livro, muito importante no seu
desenvolvimento.
Público: Creche // Reservas mediante inscrição prévia
Contacto: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

[ Literatura ]

“HISTÓRIAS QUE ACRESCENTAM!”

Quartas feiras - 10h00 e 10h45
Biblioteca Municipal José Mariano
Gago

16
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União de
freguesias
MONCARAPACHO /
FUSETA

1, 3 e 4 de junho // Algarve Outlet

Programa:

1 de Junho
Dia Internacional da Criança

Bailes na Fuseta
A Associação Cultural Fusetense, com o
apoio da União das Freguesias de Moncarapacho e Fuseta, organizará durante o mês de
junho, na Fuseta, bailes aos domingos à tarde
no Cinema Topázio.

Pinturas Faciais
18h00 | Entrada Principal

Zumba Kids

[ Animação ]

Atuação da Escola de Patinagem
Artística do Clube Desportivo
Os Olhanenses

Pinturas Faciais

No dia 17 de junho, as localidades de Moncarapacho e Fuseta comemoram 26 anos de elevação a vila, estatuto aprovado pela Assembleia da República no dia 20 de junho de 1991.

Festejos dos
Santos Populares

18h30 | Entrada Principal

16h00 às 20h00 | Piso 1

17 junho

As comemorações começam de manhã em Moncarapacho, com o hastear da bandeira e uma
arruada pela Banda Filarmónica 1º de Dezembro, seguindo-se as mesmas comemorações na
Fuseta. Haverá ainda em Moncarapacho uma Missa de Ação de Graças e um baile com o Duo
Reflexo e a atuação de Luís Guilherme.

16h00 às 20h00 | Piso 1

3 e 4 de Junho

Comemorações de elevação a vila

11º Convívio Motard
do Grupo Pata Negra
O Grupo Motard Pata Negra leva a efeito
nos dias 9 e 10 de junho na Zona Ribeirinha
da Fuseta, o seu 11º convívio motard, que
conta com o apoio da União das Freguesias
de Moncarapacho e Fuseta.

A União das Freguesias de Moncarapacho e
Fuseta comemora os Santos Populares com
os seus habitantes: o Santo António, no dia
14 de junho, no Largo da Junta, em Moncarapacho (baile com Ruben Filipe); o São
João, no dia 23 de junho, na Zona Ribeirinha da Fuseta (baile com Blue Star); e o
São Pedro, no dia 30 de junho, no Largo da
Junta, em Moncarapacho (baile com o grupo Bailasons).

[ Animação ]

Festa da Criança
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Jorge Alves, acordeonista
“A música é a minha profissão,
faço o que mais gosto”

[ Animação ]

15 a 18 junho
Zona Ribeirinha da Fuseta

6º Encontro
de Ciclomotores
Antigos

De 15 a 18 de junho, a Zona Ribeirinha da
Fuseta acolhe mais uma edição do Festival Pé
na Terra, evento musical e cultural que mistura os sons e danças portuguesas, africanas
e brasileiras.

O Clube de Caça e Pesca Cavaquense organiza no dia 18 de junho, o seu 6º Encontro
de Ciclomotores Antigos, evento inserido no
calendário de encontros de ciclomotores antigos do Algarve e Alentejo.

Organizado pela Associação Danças da Terra, o Festival Pé na Terra promove um intercâmbio cultural entre grupos e artistas de
Portugal, África e Brasil, através da formação
de danças tradicionais e da música.

A iniciativa conta com o apoio da União das
Freguesias de Moncarapacho e Fuseta, e os
cerca de 150 participantes previstos percorrerão as estradas do concelho de Olhão.

À noite, pelo palco da Zona Ribeirinha, vão
passar Roberta Espinoza convida Sambê e
Luso Baião (dia 15), Os 4 mensageiros e Fernando Anitelli (dia 16), Terra Livre e Diego
Oliveira (dia 17), e Samba Sem Fronteiras,
Semente de Iroko, Coco da Gente e Trio Xamego (dia 18).

Jorge Alves tem 26 anos e é um dos acordeonistas mais talentosos
da sua geração. Este moncarapachense é formado em Economia, mas
toda a sua vida tem sido dedicada à música. A sua formação musical
vem de tenra idade, impulsionado pelo avô. “Sempre que ia passear, o
meu avô colocava no rádio do carro cassetes de acordeão, quase sempre
da Eugénia Lima. Um dia, fui ver um concerto da banda Iris e eles nessa altura tinham um acordeonista. O facto de perceber que o acordeão
dava para tocar todo o género de música foi a mola impulsionadora”.
Jorge Alves estudou acordeão e clarinete no Conservatório do Algarve
acordeão e clarinete. Atualmente estuda Composição na Escola de Artes da Universidade de Évora.

[ Entrevista ]

Festival
Pé Na Terra
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O grande momento e aquele que lhe dá mais visibilidade foi talvez o concurso da RTP Rei do Acordeão,
em 2011…
A televisão tem muita força, de facto. Fiquei
em segundo lugar, tendo perdido para a minha conterrânea algarvia Jéssica Guerreiro.
Foi importante na altura, recebi muitos elogios e incentivos, sobretudo de pessoas ligadas à música, mas também de muita gente
anónima; afinal, ser o vice-rei do acordeão
em Portugal é um prémio importante, que
me ajudou seguramente a abrir outras portas.
O Jorge vive exclusivamente da música?

[ Entrevista ]

Recorda-se do seu percurso de aprendizagem? E do
primeiro acordeão?
Comecei por frequentar a Escola Águia Som
com o professor Cláudio Martins. Depois,
por sugestão de Francisco Sabóia, transferi-me para o Montenegro e comecei a ter aulas
com o professor Hermenegildo Guerreiro,
um homem que formou grandes acordeonistas. Ainda guardo o meu primeiro acordeão
com muito carinho. Foi o meu avô paterno
quem mo ofereceu. Fomos comprá-lo a Tavira, tinha eu 10 ou 11 anos. Enquanto aprendia acordeão, ia participando em ranchos
folclóricos, no Cante Andarilho, um grupo
de música popular portuguesa, e também
na Banda 1º de Dezembro e na Orquestra
de Sopros Maria Campina, nestes últimos
como clarinetista.

Entretanto, frequentava também Formação
Musical, Acordeão e Clarinete no Conservatório, que concluí passados 8 anos. A
minha infância e juventude ficou marcada
pela aprendizagem. Assim que terminava os
deveres normais de estudante, e enquanto
outros colegas iam jogar à bola ou brincar,
eu continuava a praticar e a desenvolver as
minhas aptidões musicais. Isso permitiu-me
concluir, igualmente, o curso de Regente de
Banda Filarmónica e o de Direção de Orquestra de Sopros, onde tive os melhores
professores, como o grande maestro Luís
Clemente e o célebre compositor Phillip
Sparke.

Sim, a música é a minha profissão. Durante
a semana, trabalho muito em hotéis e ao fim
de semana, em espetáculos por todo o País
e no estrangeiro. Ainda dou aulas a 52 alunos em quatro escolas: Conceição de Faro,
Martinlongo, Loulé e Olhão. Esta missão de
transmitir conhecimentos sobre o acordeão
dá-me muito prazer, até porque tenho alunos de enorme talento. Alguns deles já se
apresentam a solo em galas, e isso deixa-me
muito orgulhoso.
Também sou o maestro do Coro da Universidade Sénior da Junta de Freguesia de
Olhão desde janeiro e estou adorar; já fizemos a primeira atuação e foi um sucesso.
Na tentativa de evoluir, estou no 1º ano da
Escola de Artes da Universidade de Évora,
onde estudo Composição.

E a vida social e familiar? Que papel desempenham?
Eu durmo pouco e sou muito ativo. Tenho
uma namorada que me apoia e com quem
procuro estar o máximo de tempo possível,
bem como com os amigos. A família tem
sido o meu grande pilar, tenho uns pais e
avós que sempre me apoiaram e continuam
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a fazê-lo. Aliás, o meu primeiro CD, com o
título “Obrigado por tudo” editado o ano
passado e que está já esgotado, é precisamente um tributo que lhes faço. Aproveito para
anunciar que em julho espero lançar o meu
segundo trabalho, com muitos temas originais.
Pode-se tocar todo o género de música ao acordeão?
Sim. Cada vez mais, vamos assistindo a uma
maior visibilidade do acordeão. O instrumento foi-se adaptando a todo o género de
música. Por exemplo, em França, há muito
que foi elevado a Património Imaterial da
Humanidade. Nas galas e nos grandes eventos dedicados a este instrumento, é frequente tocar-se temas que vão do rock ao pop,
passando pelo jazz e pelos temas clássicos.
Havendo talento e criatividade, o acordeão
permite-nos chegar aos grandes sucessos.

Quem são as suas grandes referências?
Sem dúvida, Eugénia Lima, a grande diva
do acordeão. Contudo, o Algarve, e o nosso concelho em particular, sempre tiveram
grandes acordeonistas: Isilda Granja ou Simanito, entre outros. Conhecer a Eugénia
Lima e vê-la a assistir a um espetáculo meu
foram dos momentos mais marcantes da minha vida. Ficámos amigos, de tal forma que
ela me deu a partitura do seu icónico tema,
“Minha Vida, Meu Sonho”. Pediu-me para
o aprender, de forma a poder interpretá-lo.
Cheguei a tocar só para ela ao telefone e,
quando me preparava para apresenta-lo em
público em 2014, momentos antes de uma
gala, tive a triste notícia da sua morte. Interpretei o tema, mas foi-me particularmente
difícil aquele momento. Desde então, esse
tema faz parte dos meus espetáculos e está
no meu CD.

[ Entrevista ]
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Vida com Ritmo
Ginástica Sénior
As aulas de ginástica sénior terminam no
dia 14 de junho. Na semana de 19 a 23 de
junho, serão realizados em todos os núcleos
testes de condição física, para determinar o
desenvolvimento fisico-motor dos alunos.
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Krakes de Rua

Escolinhas de Futebol
As escolinhas de futebol do projeto Krakes
de Rua realizam no dia 9 de junho o encontro do final de época 2016/2017.
Os jogos realizam-se no Estádio Municipal, a
partir das 18h00.

Os interessados em iniciar aulas de ginástica
sénior no próximo ano letivo podem fazer a
sua inscrição no Balcão Único do Município
de Olhão.
Informações: telefone 289 700 100;
Email desporto@cm-olhao.pt

Marcha aos
Domingos
Venha marchar pelas mais deslumbrantes
paisagens da nossa região e descubra tesouros
únicos, guardados nos mais belos cenários
naturais do Algarve. O Município disponibiliza transporte, motorista e um técnico que
acompanhará os marchantes do nosso concelho em 26 percursos do calendário de marcha e corrida Algarve 2016/2017, do IDPJ.
Durante o mês de junho, marcaremos presença em Porches (4/07).
O projeto termina no dia 18 de junho e recomeça em setembro.
Inscrições – Divisão de Educação e Desporto
Informações – Telefone: 289 700 100;
Correio Eletrónico: desporto@cm-olhao.pt

Expressão
Musical
Expressão
Físico-Motora
O desporto é muito importante para o desenvolvimento correto das crianças, ao ponto de ser reconhecido pelas Nações Unidas
como um direito fundamental. Atento a este
princípio, o Município de Olhão promove
duas aulas semanais de Expressão Fisico-motora, em todas as salas dos jardins de infância
da rede pública do concelho de Olhão.
O projeto termina no dia 23 de junho e recomeça no próximo ano letivo.

Considerando as novas orientações curriculares para a educação pré-escolar, concretamente no domínio da Educação Artística,
subdomínio da Música, em que se pretende
desenvolver nas crianças diferentes sensibilidades nas áreas da audição, interpretação e
criação, enriquecendo as suas possibilidades
de expressão e comunicação, o Município
entendeu contratar os serviços do Conservatório local para a promoção de uma sessão semanal de Expressão Musical em cada
um dos grupos/ turma existentes no ensino
pré-escolar da rede pública do concelho de
Olhão.
O projeto termina no dia 23 de junho e recomeça no próximo ano letivo.

[ Desporto ]
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ATIVIDADES EDUCATIVAS
No sentido de promover atividades educativas nas áreas do desporto, da cultura e da formação
alimentar, e numa ótica de potencialização e maximização dos recursos existentes, o Município de Olhão convidou durante o ano letivo 2016/2017 todos os jardins-de-infância e escolas
do 1º Ciclo da rede pública do concelho a participarem nas seguintes atividades: adaptação ao
meio aquático, Hora do Conto, 5 ao Dia e visitas à Casa João Lúcio.
Com o final do ano letivo, as atividades também terminam. No próximo ano letivo haverá
mais novidades.

Centro Municipal CRESCER SAUDÁVEL
de Marcha Corrida
de Olhão

[ Desporto ]

Neste sentido, o Município criou o Centro
Municipal de Marcha Corrida, desenvolvendo as seguintes atividades:

Este projeto consiste na realização de avaliações antropométricas anuais, realizadas junto
dos alunos do 1º Ciclo de todo o concelho.
Após a análise dos resultados, é proposto às
crianças com percentil superior a 90, já consideradas obesas, aulas de Atividade Física e
Desportiva e consultas regulares de Nutrição
no Centro de Saúde de Olhão.

• Iniciação à marcha corrida
segundas e quintas feiras às 19h00;

As aulas realizam-se no Pavilhão da Escola
Dr. Alberto Iria três vezes por semana, às segundas, quartas e quintas feiras, às 17h30.
Este projeto é gratuito.

• Aperfeiçoamento da marcha corrida
segundas e quintas feiras às 08h00.

Esta atividade termina no dia 23 de junho e
recomeça no próximo ano letivo.

A atividade encerra a época a 23 de junho.
Inscrições – Divisão de Educação e Desporto
Informações – Telefone: 289 700 100;
Correio Eletrónico: desporto@cm-olhao.pt

Marcha Corrida Final em Quelfes
18 junho – 09h30 // Mercado de Quelfes

Dia 18 de junho, às 09h30 ,no Mercado de Quelfes, realiza-se a jornada de encerramento da
época 2016/2017 do Calendário Regional de Marcha Corrida do Algarve.
Venha correr ou marchar pelos mais belos caminhos da freguesia e aproveite para se deslumbrar com as magníficas paisagens com vista para a Ria Formosa.

[ Desporto ]

A opinião da comunidade médica é consensual: o exercício físico é essencial para a saúde e a marcha, ou simplesmente andar, é a
atividade mais recomendável para qualquer
pessoa, visto não apresentar normalmente
quaisquer contraindicações, uma vez que a
marcha é o modo de locomoção natural do
Homem e o corpo está perfeitamente adaptado para este tipo de exercício.

Este projeto nasceu da constatação de que a
obesidade infantil no concelho afeta cada vez
mais crianças. Assim, o Município de Olhão,
em conjunto com o UCC Olhar+ do Centro
de Saúde de Olhão, criaram um projeto que
tem por objetivo combater, prevenir e alertar
para este problema.
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Mercados e Feiras de Velharias
do Concelho de Olhão
Moncarapacho
Junto à Rua das Olarias
4 junho
No dia 4 de junho realiza-se o tradicional mercado de Moncarapacho, com cerca de 350 vendedores ambulantes. O
centenário mercado atrai inúmeros visitantes ao Largo do
Mercado, no primeiro domingo do mês.

Campos de Férias
de Verão 2017
“Aventuras em Grande”
Se tens entre 6* e 12 anos, inscreve-te e parte
em busca dos trilhos da diversão, da aventura e do conhecimento.

[ Desporto ]

Nos Campos de Férias de Verão 2017, a diversão está garantida! Preparámos-te grandes
aventuras!
Muita água, inúmeras atividades que apelam
à criatividade, à aprendizagem, ao espírito de
equipa e, como não poderia deixar de ser, à
aquisição e solidificação de novas amizades.
Como sempre, as atividades destes campos
serão adequadas à faixa etária, valorizando
fatores como a formação, o desenvolvimento
pessoal e físico, a vertente lúdica, cultural e
ambiental. Todas as atividades serão supervisionadas por técnicos credenciados.

As inscrições decorrem no Complexo
das Piscinas Municipais de Olhão,
a partir de dia 12 de junho,
das 07h30 às 21h00.

Calendarização:
Campo 1 – 26 a 30 de junho
Campo 2 – 3 a 07 de julho
Campo 3 – 10 a 14 de julho
Campo 4 – 17 a 21 de julho
Campo 5 – 24 a 28 de julho

* É obrigatório frequentar o 1º ciclo.
Organização: Município de Olhão e Fesnima
Informações: 289 700 100

Fuseta
Junto ao Parque de Campismo
1 e 11 junho
O parque de estacionamento envolvente ao Parque de Campismo e a Zona Ribeirinha da Fuseta acolhem o mercado
mensal da vila piscatória no dia 1 (quinta-feira), realizando-se no mesmo local no dia 11 (domingo), o mercado das
velharias (também conhecido como Feira da Sucata).

Quelfes
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contactos
úteis
Município de Olhão
+351 289 700 100
Bombeiros Municipais
+351 289 710 000
Ambiolhão
+351 289 720 000
Museu Municipal de Olhão
+351 289 700 103
Auditório Municipal
+351 289 700 160
Piscinas Municipais
+351 289 710 180
Biblioteca Municipal
+351 289 700 130
Casa da Juventude
+351 289 700 190
PSP
+351 289 710 770

Largo do Mercado

GNR Moncarapacho
+351 289 790 010

25 junho
Mercado tradicional e feira de velharias:
quarto e quinto domingos do mês

Polícia Marítima
+351 289 079 033
Capitania
+351 289 079 025
Centro de Saúde
+351 289 700 260
Posto de Turismo
+351 289 713 936
Táxis
+351 289 702 300

[ Mercados e Feiras ]

26

