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Musical Infantil

“O Principezinho”
13 fevereiro - 16h00 // Auditório Municipal de Olhão

Um pequeno príncipe de cabelo loiro e casaco azul resolve deixar o seu planeta, B612, em
busca do segredo para viver feliz com a sua flor.... Pelo caminho procura ajuda nos habitantes
de outros planetas, mas é na Terra que encontra o verdadeiro sentido para a palavra amizade
e descobre que, afinal, o mais importante é aquilo que se vê com os olhos da alma, ou seja, o
coração...

[ Cultura ]

O Grupo de Animação e Teatro Espelho Mágico produziu um espetáculo poético para toda
a família, e muito especialmente para todos os adultos que se tornaram “gente crescida” sem
esquecer a criança que foram. Uma obra intemporal, das mais traduzidas em todo o mundo
que nos convida a viajar pelo sonho e da qual retiramos sempre um novo ensinamento através
de mensagens simples e profundas como a própria vida...
Esta é a 28ª produção do Grupo de Animação e Teatro Espelho Mágico, com adaptação literária e encenação de Miguel Assis, música de António Carlos Coimbra, poética de Luís Filipe
Estrela, cenografia e figurinos de Céu Campos, caraterização de Carolina Macedo, desenho e
operação de luz de José Santos e apoio técnico de Ricardo Pita e João Teixeira.
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Música

“O Melhor de 300 Canções” - UHF
27 fevereiro - 21h30 // Auditório Municipal de Olhão

Foi no passado dia 30 de outubro que os UHF editaram o duplo CD O Melhor de 300
Canções, a sua primeira coletânea global, que reúne 35 clássicos e 2 originais, que agora apresentam em Olhão.
António Manuel Ribeiro (voz), António Côrte-Real (guitarra), Luís ‘Cebola’ Simões (baixo) e
Ivan Cristiano (bateria) sobem ao palco do Auditório Municipal de Olhão para passarem em
retrospetiva uma carreira que teve início a 18 de novembro de 1978.

A reputação do grupo consolida-se em múltiplos concertos, primeiro na área da Grande Lisboa e depois descobrindo o País. Chegam, com essa experiência de palco, ao gigante Valentim
de Carvalho, que edita em 1980 Cavalos de Corrida. Juntamente com Chico Fininho, de Rui
Veloso, fundam o movimento musical que ficará conhecido como rock português.
Já com mais de 1.700 concertos em Portugal e no Mundo, os UHF já venderam mais de um
milhão de discos, cassetes e DVD. Estão representados em mais de 100 coletâneas com outros
artistas, incluindo nos Estados Unidos e Brasil.

[ Cultura ]

Gravaram o primeiro disco na primavera de 1979, o EP Jorge Morreu, para uma pequena editora de Lisboa, Metro Som, sem sucesso comercial e escasso reconhecimento público.
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“Visitar
e Desenhar”
Museu Municipal de Olhão
Edifício do Compromisso Marítimo

[ Cultura ]

No Museu Municipal, os alunos do 2º ano
do ensino público vão ter a oportunidade de
realizar a atividade “O que vês no Museu”.
Será distribuído a cada aluno um pequeno
caderno para poderem responder a algumas
questões e desenhar uma peça do museu à
sua escolha.

“Sombras Cubistas”
Museu Municipal de Olhão - Edifício do Compromisso Marítimo
No Museu Municipal, os alunos do 4º ano do ensino público vão realizar uma atividade que
consiste em edificar, através de elementos tipológicos da arquitetura cubista, uma paisagem
urbana da zona histórica de Olhão, a partir das técnicas utilizadas nas sombras chinesas.
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Carnaval Infantil
Há mais de uma década que o corso escolar
inaugura as festividades de Carnaval no concelho de Olhão, envolvendo a comunidade
educativa. Considerando o seu valoroso contributo para divulgação das atividades escolares junto da comunidade, o Município irá,
uma vez mais, organizar esta atividade no dia
05 de fevereiro.

[ Animação ]

05 fevereiro // Avenida da República

8

Agenda Municipal de Olhão fevereiro*16

Carnaval em Moncarapacho

[ Animação ]

07 e 09 fevereiro – 15h00 // Moncarapacho

Nos dias 7 e 9 de fevereiro, entre as 15h00 e as 18h00, Moncarapacho recebe um dos mais
tradicionais desfiles de Carnaval da região algarvia.
Com entrada livre, no corso irão desfilar cerca de uma dezena e meia de carros alegóricos que,
com mais de 500 foliões, animam a vila e as inúmeras pessoas que todos os anos contribuem
para cimentar a tradição deste cortejo secular. Está prometida muita alegria e diversão.
O desfile carnavalesco de Moncarapacho conta com o apoio da Câmara de Olhão e da empresa municipal Fesnima.
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9

Mó Carnaval
A MOJU – Associação Movimento Juvenil em Olhão organiza, na noite de 5 de fevereiro,
o já habitual baile de Carnaval, que será animado pelo grupo musical Gerações. As máscaras
querem-se originais e divertidas!
Esta iniciativa conta com o apoio do Município de Olhão, entre outras entidades e empresas
do concelho.

[ Animação ]

05 fevereiro - 22h00 // Sociedade Recreativa Progresso Olhanense
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Exposição de Pintura

“(Re)Criações”
pelos alunos do Curso de Artes Visuais
da Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes

01 a 29 de fevereiro - terça a sexta feira das 12h30 às 19h00 / sábado das 10h30 às 17h00 //
Galeria da Biblioteca Municipal de Olhão

A exposição “(Re)Criações” reúne um conjunto de trabalhos individuais criados pelos alunos
da área de Artes Visuais da Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes, nas disciplinas
de Desenho A e Oficina de Artes.
Uma parte significativa da exposição tem como base a famosa obra do artista espanhol Pablo
Ruiz Picasso, o mural Guernica, que descreve a brutalidade do bombardeamento pela aviação
alemã desta cidade basca, em plena guerra civil espanhola.

[ Exposições ]

Os alunos foram desafiados a reinterpretar em tela de grandes dimensões esta obra cubista.
Passando pelo desenho, aguarela, pintura a óleo ou a acrílico, podem ser apreciadas técnicas
artísticas aprendidas e trabalhadas por estes jovens ao longo dos últimos dois anos letivos.

Agenda Municipal de Olhão fevereiro*16

11

Autor do Mês

João de Melo
01 a 29 fevereiro
Horário de funcionamento da Biblioteca //
Átrio da Biblioteca Municipal
João de Melo nasceu nos Açores, em 1949,
mas fez os seus estudos no continente. Licenciou-se em Filologia Românica pela Faculdade de Letras de Lisboa e foi professor
nos ensinos secundário e superior. Entre
2001 e 2010, desempenhou o cargo de conselheiro cultural na embaixada de Portugal
em Madrid.
É autor de mais de 20 livros já publicados,
entre o ensaio, antologia, poesia, romance e
conto, sendo que algumas das suas obras de
ficção lhe valeram vários prémios literários,
nacionais e estrangeiros.
O seu romance Gente Feliz com Lágrimas foi
galardoado com cinco importantes prémios
literários, tendo sido ainda adaptado para
televisão e teatro.
Lugar Caído no Crepúsculo, obra mais recente de João de Melo, marca o seu regresso ao
romance, após um longo interregno.

Biblioteca Municipal José Mariano Gago
Av. Bernardino da Silva, 8700-300 Olhão // Telefone: 289 700 130 // Email: biblioteca@cm-olhao.pt
Site: biblioteca.cm-olhao.pt // Horário: segunda feira: 13h00 – 19h00, terça a sexta feira: 10h00 - 19h00 e sábado:
10h30 - 17h00 // Encerra aos domingos e feriados.

[ Literatura ]

Pode consultar toda a bibliografia do autor existente na
Biblioteca através do catálogo online:
http://www.cm-olhao.pt/pt/catalogo-online
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Apresentação do Livro

“Roseiral de Trovas”
de Maria José Fraqueza
13 fevereiro - 15h00 // Biblioteca Municipal de Olhão

O Elos Clube de Olhão, em colaboração com a Biblioteca Municipal, apresenta o mais recente livro de quadras populares da autora olhanense. A sessão de apresentação contará com
Armanda Dourado e Gisela Sinfrónio, que farão a apresentação da autora e da sua obra,
respetivamente.
Maria José Fraqueza nasceu na Fuseta, em 1936, no seio de uma família cristã e trabalhadora.
Assume-se como poetisa e escritora por força do destino. A habilidade para as letras fez com
que seguisse a vida de professora, atividade que exerceu com dedicação e empenho.
Na poesia, publicou o seu primeiro livro – Histórias da Minha Terra – em 1989. Roseiral das
Trovas surge na sequência da escrita de quadras desde o tempo de criança e que agora dedica
ao povo humilde da sua terra.

[ Literatura ]

As edições de todos os seus livros, em poesia, prosa e teatro, podem ser encontradas na Casa
Museu Maria José Fraqueza, na Fuseta, bem como as coletâneas em que colaborou com outros
autores.
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Mostra Bibliográfica

Mês da Economia Social e Solidária
01 a 29 fevereiro // Biblioteca Municipal de Olhão
A Biblioteca Municipal associa-se ao Projeto “Desafiar a Crise”, promovido em Portugal pelo
Instituto Marquês de Valle Flor, colocando em destaque na biblioteca livros relacionados com
a Economia Social e Economia Solidária durante o mês de fevereiro, coincidindo com o Dia
Internacional para a Justiça Social, a 20 do mesmo mês.
Com o mote “Muda a Economia: Pensa Social!”, a iniciativa pretende dar a conhecer a Economia Social e a Economia Solidária, e as diversas iniciativas em curso nesta área, junto da
população.

[ Literatura ]

Serão distribuídos marcadores de livros informativos aos leitores interessados no tema.
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Encontro com a Escritora
Manuela Ribeiro
24 fevereiro // Biblioteca Municipal de Olhão

[ Literatura ]

A escritora Manuela Ribeiro estará em Olhão no dia 24 de fevereiro para um encontro com os
alunos das escolas e também para uma sessão na Biblioteca Municipal. Assim, pela manhã, a
autora irá conversar acerca dos seus livros com alunos em duas escolas, pelas 09h30 e 11h30.
À tarde, pelas 14h30, o encontro será na Biblioteca Municipal.
Manuela Ribeiro é autora da coleção de literatura infanto-juvenil Aventuras de Miguel e Ricardo. Esta coleção, assim como dois romances juvenis (Horas de Acordar e Eu Sou Bom Mas
Não Me Gabo) foram até há alguns anos editados pela Ambar. Reeditou recentemente quatro
títulos das aventuras (Um Rapto em Londres, Operação Marmelada, Chuteiras Voadoras e O
Assalto à Quinta) na Textiverso, de Leiria, com ilustrações de Carmo van Damme. A ação da
última obra decorre no norte de Portugal e refere, entre outros aspetos, o cultivo do linho,
os bordados de Felgueiras e da Lixa e os doces de Amarante. Tem igualmente na Textiverso o
livro Castanho & Branco, destinado ao pré-escolar, e que aborda os temas da multiculturalidade e da tolerância. Editou também na Gato na Lua, do Porto, o livro infantil Uma Letra,
Mil Palavras.

Agenda Municipal de Olhão fevereiro*16
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Hora do Conto Sénior

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

“Ler, Reler e Tresler”
16 e 23 fevereiro - 15h00 //
Biblioteca Municipal de Olhão
Obra em discussão:
A Um Deus Desconhecido, de John Steinbeck
Público-alvo: membros do Clube de Leitura

terças às 10h30 e quintas às 15h00 //
Biblioteca Municipal de Olhão
Propõe-se uma visita guiada pelos espaços da
Biblioteca, dando a conhecer os serviços que
estão à disposição do utilizador.
Duração da visita: 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

[ Literatura ]

Clube de Leitura

Visitas Guiadas
à Biblioteca
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“Livros vão Passear
à Creche”
24 fevereiro - 10h30 //
Biblioteca Municipal de Olhão
Pretende-se com esta atividade permitir às
crianças, desde a mais tenra idade, o contacto com o livro, muito importante no seu
desenvolvimento.
Público-alvo: Creche
Reservas mediante inscrição prévia.
Contacto: 289 700 130 /E-Mail: biblioteca@cm-olhao.pt

Hora do Conto

“O Bom Coração de Ritinha“
Biblioteca Municipal de Olhão
Público:
Pré-escolar - quartas feiras 10h00 e 10h45 //
1º Ciclo - quartas e quintas feiras 14h15 //
Reservas para as escolas mediante inscrição prévia
Contacto: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

[ Literatura ]

“Descobrindo
a Biblioteca”
Ideal para formar os pequenos leitores na
sua primeira visita à biblioteca, conhecendo
os seus cantos e recantos.
Público: Pré-escolar e 1º Ciclo
Reservas para as escolas mediante inscrição prévia
Contacto: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

Agenda Municipal de Olhão fevereiro*16
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“À Lupa na Biblioteca!”
Propomos-te o desafio de 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 a tua turma e vem descobrir…
Público-alvo: 2º e 3º Ciclos
Reservas para as escolas mediante inscrição prévia
Contacto: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

“Colinho com Histórias”
(Bebéteca)
06 fevereiro - 11h30 // Biblioteca Municipal
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-alvo: 6 aos 36 meses
Reservas mediante inscrição prévia
Contacto: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

“Estórias em família”
Miúdos e graúdos são convidados a assistir à
leitura de uma história de encantar. Incentive no seu filho o gosto pela leitura, trazendoo à Biblioteca!
Público-alvo: 3 aos 5 anos
Reservas mediante inscrição prévia
Contacto: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

[ Literatura ]

13 fevereiro - 11h30 //
Biblioteca Municipal
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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 os jardins de infância e as escolas do 1º Ciclo da rede pública do
concelho a participarem nas seguintes atividades:

Adaptação ao Meio
Aquático
A natação é uma atividade altamente recomendável em qualquer idade. Na infância,
ensina as crianças a relacionarem-se com
um meio diferente, ajuda-as a conhecer os
seus limites e capacidades e pode prevenir
acidentes, além dos múltiplos benefícios que
traz para a saúde dos mais pequenos. Esta
atividade é dirigida aos alunos do 3º ano do
ensino público.

[ Desporto ]

“Hora do Conto” para os alunos
do Ensino Pré-escolar
Ouvir ler em voz alta e conversar sobre livros
desenvolve a inteligência e a imaginação. No
corrente ano letivo, o Município de Olhão
proporciona a todos os alunos do ensino
pré-escolar da rede pública do concelho visitas à Biblioteca Municipal, para momentos
de leitura, com a magia da palavra e outras
atividades lúdicas que implicam o contacto
com os livros.

Agenda Municipal de Olhão fevereiro*16
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”5 ao dia”

Expressão Fisico - 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 durante todo o ano letivo 2015/2016 duas aulas semanais de
Expressão Fisico-Motora, em todas as salas dos jardins de infância da rede pública do concelho de Olhão.

[ Desporto ]

O programa “5 ao Dia” realiza-se no MARF
(Mercado Abastecedor da Região de Faro),
em Estoi, e tem como objetivo a promoção
de uma alimentação infantil saudável e contribuir para a prevenção de doenças crónicas
associadas aos maus hábitos de alimentação,
incentivando o consumo de, pelo menos, 5
porções diárias de produtos hortofrutícolas. Através de brincadeiras e jogos lúdicos,
os alunos do 4º ano do ensino público do
Município de Olhão são sensibilizados para
a alimentação saudável, promovendo o gosto
por frutas e legumes.
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“krakes de Rua”
Escolinhas de Futebol
Pelo oitavo ano consecutivo, o Município dá
continuidade ao projeto Krakes de Rua, destinado a crianças de ambos os sexos dos 6 aos
12 anos de idade. Trata-se de um projeto que
visa a inclusão pela prática desportiva sob o
lema “em campo somos todos iguais”.
Inscreve-te e troca a rua pelo desporto!
LOCAL: EB1 Nº 4 (Escola do Futebol)
Público:
Sub9 e Femininos – terça e sexta // 17h30
Sub12 – terça e sexta // 18h15
Inscrições: Divisão de Educação e Desporto
Informações: 289 700 100 / desporto@cm-olhao.pt

Marcha
de Moncarapacho

[ Desporto ]

31 fevereiro - 09h30 //
Zona Desportiva de Pechão
No dia 21 de fevereiro, a partir das 09h30,
em Moncarapacho, vai realizar-se mais uma
Marcha Corrida, inserida no Calendário
Regional do Algarve do IPDJ, com organização da União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta e o apoio do Município de
Olhão. Este projeto regional está integrado
no Programa Nacional de Marcha e Corrida.
Desfrute dos bonitos percursos pedestres de
Moncarapacho (percursos de 5 e 10 Km).
Concentração às 09h30 no Largo do Mercado
Org: União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta
Apoio: Município de Olhão
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Ginástica Sénior
Um programa regular de exercício traz benefícios em qualquer idade, mas a partir dos
55 anos, ganha uma importância particular.
Participe nas aulas de ginástica sénior, promovidas pelo Município de Olhão, e dê um
novo ritmo à sua vida.
Preparámos, especialmente para si, uma classe de exercícios adaptados, de forma a poder apreciar os benefícios do exercício físico
num ambiente descontraído, sempre com
muita alegria e boa disposição.

Esta atividade decorre nos seguintes locais:
Casa do Povo de Moncarapacho
quartas e sextas // 09h30 e 10h15
Pavilhão Municipal de Olhão
terças e sextas // 9h30 e 10h15
segundas e quartas // 9h30
Centro Comunitário da Fuseta
terças e sextas // 9h00 e 09h45
Sala Multiusos
Junta de Freguesia de Pechão
segundas e quartas // 9h30
Pavilhão “Os Olhanenses”
terças e quintas // 9h00 e 09h45
quartas e sextas // 9h30 e 10h15
Informações: 289 700 100 / desporto@cm-olhao.pt

[ Desporto ]

“Vida com Ritmo”

21
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Marchas Passeio
aos Domingos
Venha marchar aos domingos pelas mais
deslumbrantes paisagens da nossa região e
descubra tesouros únicos, guardados nos
mais belos cenários naturais do nosso Algarve. O Município disponibiliza transporte,
motorista e um técnico, que acompanha os
marchantes do nosso concelho em 27 percursos do calendário de marcha e corrida
Algarve 2015/2016 do IDPJ.
Durante o mês de fevereiro marcaremos presença, aos domingos de manhã, nos seguintes destinos: Silves (14/02); Pereiro (28/02).

[ Desporto ]

Inscrições: Divisão de Educação e Desporto
Informações: 289 700 100 / desporto@cm-olhao.pt

Centro Municipal
de Marcha
Corrida de Olhão
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.
Neste sentido, o Município criou o Centro
Municipal de Marcha Corrida, desenvolvendo as seguintes atividades:
Iniciação à marcha corrida
terça e sexta feira // 19h15
Aperfeiçoamento da marcha corrida
segunda e quarta // 08h00
Inscrições: Divisão de Educação e Desporto
Informações: 289 700 100 / desporto@cm-olhao.pt
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Andebol

Futebol

Pavilhão
Municipal

Estádio
Municipal de
Olhão

Camp. Nac. Seniores Masculinos PO03 - Zona 5 - 1ª Fase

6/2/16 // 11h00
SCO x CDR Quarteirense

Campeonato Distrital de Infantis Fut. 9

Futebol
Campo
da Torrinha
6/2/16 // 17h30
LGCM x FC Ferreiras

Campeonato Distrital Seniores - 1ª
Divisão

9/2/16 // 17h30
LGCM x Quarteirense SAD
Campeonato Distrital Seniores - 1ª
Divisão

14/2/16 // 11h00
LGCM x Louletado DC

Campeonato Distrital Iniciados - 2ª
Divisão - Sotavento

20/2/16 // 17h30
LGCM x CF Armacenenses

Campeonato Distrital Seniores - 1ª
Divisão

28/2/16 // 11h00
LGCM x Lusitano FC

Campeonato Distrital Iniciados - 2ª
Divisão - Sotavento

21/2/16 // 11h00
SCO x FC Ferreiras

Campeonato Distrital 1ª Divisão
Juvenis

27/2/16 // 15h00
4 ao Cubo x FC Ferreiras

Campeonato Distrital de Seniores 2ª Divisão

28/2/16 // 11h00
SCO x CD Odiáxere

Campeonato Distrital 1ª Divisão
Iniciados

7/2/16 // 11h00
SCO x Internacional C Almancil

28/2/16 // 11h00
4 ao Cubo x FC Ferreiras

Campeonato Distrital 1ª Divisão
Juvenis

Campeonato Distrital 1ª Divisão
Iniciados

7/2/16 // 15h00
CDMO x Silves FC

28/2/16 // 15h00
CDMO x Lusitano FC

Campeonato Distrital de Juniores

Campeonato Distrital de Juniores

7/2/16 // 11h00
CDMO x SCO

28/2/16 // 11h00
SCO x Louletado DC

Campeonato Distrital Iniciados - 2ª
Divisão - Sotavento

Campeonato Distrital Iniciados - 2ª
Divisão - Sotavento

14/2/16 // 11h00
SCO x Imortal DC

28/2/16 // 11h00
CDMO x JS Campinense

Campeonato Distrital 1ª Divisão
Iniciados

Campeonato Distrital Iniciados - 2ª
Divisão - Sotavento

14/2/16 // 11h00
SCO x FC S. Luís

Campeonato Distrital Iniciados - 2ª
Divisão - Sotavento

17/2/16 // 11h00
4 ao Cubo x Internacional
C Almancil

Campeonato Distrital 1ª Divisão
Iniciados

20/2/16 // 15h00
CDMO x UD Messinense

Campeonato Distrital de Seniores 2ª Divisão

[ Desporto ]

6/2/16 // 15h00
4 ao Cubo x C. Vela Tavira
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Futsal

Futsal

Pavilhão
Municipal

Pavilhão Escola
Dr João Lucio

6/2/16 // 15h00
SCO x SC Farense

Campeonato Distrital Futsal Juniores Masculinos

6/2/16 // 17h00
SCO x CD Boliqueime

Campeonato Distrital Futsal Sénior
Masculinos

7/2/16 // 17h00
4 ao Cubo x UD Castromarinense

Campeonato Distrital Futsal Juniores Femininos

12/2/16 // 22h00
4 ao Cubo x GDC Machados
Campeonato Distrital Futsal - Fundação Inatel Faro

26/2/16 // 21h00
Casa Benfica Olhão x SRC
Café Avenida
Campeonato Distrital Futsal - Fundação Inatel Faro

27/2/16 // 15h00
SCO x Albufeira FC

Campeonato Distrital Futsal Juniores Masculinos

6/2/16 // 17h00
S. L. Fuseta x Louletano
DC

Campeonato Distrital Futsal Sénior
Masculinos

6/2/16 // 11h00
S. L. Fuseta x Inter-Vivos
AJN Alagarvio

Campeonato Distrital Futsal Infantis

13/2/16 // 11h00
S. L. Fuseta x CDR Pedra
Mourinha

Campeonato Distrital Futsal Infantis

20/2/16 // 17h00
S. L. Fuseta x Bellavista DC

Campeonato Distrital Futsal Junior
Masculinos

27/2/16 // 17h00
S. L. Fuseta x GEJUPCE Portimão

Campeonato Distrital Futsal Sénior
Masculinos

27/2/16 // 17h00
S. L. Fuseta x Portimonense
SC

[ Desporto ]

Campeonato Distrital Futsal Junior
Masculinos

As alterações que possam surgir a esta
calendarização são da responsabilidade das
entidades organizadoras.
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Moncarapacho

Junto à Rua das Olarias
7 Fevereiro
No dia 7 de fevereiro realiza-se o tradicional mercado de
Moncarapacho, com cerca de 350 vendedores ambulantes.
O mercado, com mais de 70 anos de realização contínua,
atrai inúmeros visitantes ao Largo do Mercado, no primeiro
domingo do mês.

Fuseta

Junto ao Parque de Campismo
4 e 14 Fevereiro
O parque de estacionamento envolvente ao Parque de Campismo e a Zona Ribeirinha da Fuseta acolhem o mercado
mensal da vila piscatória no dia 4 (quinta-feira), realizandose no mesmo local mas no dia 14, o mercado das velharias
(também conhecido como Feira da Sucata).

Quelfes

Frente à Escola Primária de Quelfes
28 Fevereiro
Mercado Tradicional e Feira de Velharias:
quarto e quinto domingos do mês

contactos
úteis
Município de Olhão
+351 289 700 100
Bombeiros Municipais
+351 289 710 000
Ambiolhão
+351 289 720 000
Museu Municipal de Olhão
+351289 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
GNR
+351 289 790 010
Polícia Marítima
+351 289 701 700
Capitania
+351 289 703 160
Centro de Saúde
+351 289 700 260
Posto de Turismo
+3561 289 713 936
Táxis
+351 289 702 300

[ Mercados e Feiras ]

Mercados e Feiras de Velharias
do Concelho de Olhão
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em MARÇO...

Fevereiro*2016

“A BELA ADORMECIDA”
12 março // 16H00 //
Auditório Municipal de Olhão

“As mentiras que
os HomensDOSSIER
contam”
DE APRESENTAÇÃO

19 março // 21H30 //
Auditório Municipal de Olhão
Agosto 2015

Margem Narrativa – Associação Cultural
Rua Cândido Figueiredo, 67 A | 1500-133 Lisboa
margemnarrativaassociacao@gmail.com

DAVID FONSECA - “O FUTURO EU”
7º Aniversário do Auditório Municipal de Olhão
24 março // 21H30 // Auditório Municipal de Olhão

