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Caros Olhanenses,

Mais uma vez nos encontramos neste espaço
que é a Agenda Municipal do nosso Concelho.
Introduzimos, desde a edição de maio, algumas alterações para que, cada vez mais, este
seja um instrumento útil para quem quer
saber o que se passa na nossa terra. A mais
importante delas é o facto de agora a Agenda
Municipal voltar a surgir também em papel,
para que chegue mais facilmente àqueles
Munícipes que não têm na comunicação eletrónica a sua forma preferencial de chegar à
informação.
Cultura, desporto, exposições, literatura,
entre tantas outras iniciativas, ficam agora à
distância de uma simples consulta. Guarde
a sua Agenda Municipal, pois acreditamos
que recorrerá a ela múltiplas vezes ao longo
do mês!
Junho é também o mês em que assinalamos
o Dia do Município. Foi no dia 16 de junho
de 1808 que aqui surgiu um espontâneo e
genuíno levantamento popular contra os
abusos das invasoras tropas napoleónicas,
dando o mote para levantamentos similares
um pouco por todo o Algarve.
É essa fibra que faz de nós Olhanenses, e é
essa fibra que, ainda hoje, nos dá orgulho de
sermos filhos de “Olhão da Restauração”. O
programa de comemorações é vasto, e também pode ser consultado em detalhe nas
páginas desta Agenda Municipal. Convidovos a comemorarmos juntos o Dia do nosso
Município!
O Presidente da Câmara Municipal,
António Miguel Pina
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10 A 18 Junho

Feira do Livro

15 Junho
22h00
Música

O Ludo

Jardim Pescador Olhanense

16 Junho

18 Junho

22h00
Música

22h00
Música

Jardim Pescador Olhanense

Jardim Pescador Olhanense

Quim Barreiros

“Olhão ao Vivo”
DJ Digui

17 Junho
22h00
Teatro

“Mê Menine e a
Tu Mãe!?”
Jardim Pescador Olhanense

Formação de DJ da Casa da Juventude
por Viriato Muata

Bandas da Casa
Formação de Bandas da Casa da Juventude
por Eduardo Patarata

Drum School Band
M90
Escola de Música da Fuseta

[ Festas da Cidade ]

Festas da
Cidade
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Musical infantil

A Fada dos Dentes
04 junho – 16h00 // Auditório Municipal de Olhão

Nem todos sabem, mas a Fada dos Dentes vem do Reino dos Dentes, um lugar encantado,
situado p’ra lá do arco-íris, na margem sul do Rio Flúor, no cimo do Monte Molar, de onde se
vê todo o reino, o Vale Canino, as Planícies Incisivas e o Centro Pré-Molar...

[ Cultura ]

Só ela tem a missão mágica de fazer chegar até todos os meninos, durante o sono, a capacidade, não só de crescer, mas também de sonhar... E não há nada que as crianças não sejam
capazes de sonhar... Qual será o sonho do Gui? E da Mafalda? Será que ainda quer ser professora? Hum... Será que o Miguel continua a ser um grande fã de astronautas e que a Sofia
ainda sonha ser bailarina?
E esta Fada tão conhecida de todos nós não vem sozinha! O David Duende, o seu fiel companheiro, promete, mesmo com alguns disparates, encantar e divertir qualquer criança!
Estão prometidos momentos de grande interação com os mais pequenos, com música e muita
alegria neste espetáculo em Olhão!
Vai ser maravilhoso fazer sonhar os mais pequeninos... e não só! Fica prometido!
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Comédia

Noivo por Acaso
10 jun – 21h30 // Auditório Municipal de Olhão

Vítor Moreira (Fernando Mendes), empreiteiro, é chamado para fazer um orçamento para
uma obra de remodelação de uma empresa. Acontece que essa empresa não é uma empresa
qualquer. Trata-se de uma agência matrimonial, facto que Vítor Moreira desconhece. E tanto
desconhece que é uma agência matrimonial, como também não sabe o que é.
O que supostamente seria um dia de trabalho normal, rapidamente se transformou no dia
mais longo da vida de Vítor (e não só). Isto porque no dia e na hora em que Vítor vai fazer
o orçamento, o dono da agência matrimonial está à espera de um cliente milionário – um
banqueiro português – que, por sua vez, também está à espera de sair daquela agência já noivo.

Ora, Vítor, que adora dinheiro fácil, está disposto a tudo para não deixar escapar esta oportunidade. Acontece que, com o passar do tempo, o dinheiro supostamente fácil, parece cada
vez mais difícil. Isto porque as candidatas farão destas pequenas entrevistas um inferno para
Vítor, que é casado e terá de esconder da sua ciumenta e possessiva mulher o que se está a
passar para estar a demorar tanto.
Noivo por Acaso é um texto de Frederico Pombares, Henrique Dias e Roberto Pereira e conta
com encenação de Henrique Dias. Em palco, o ator Fernando Mendes estará acompanhado
por Carla Andrino, Jorge Mourato e Patrícia Tavares. Com figurinos de Dino Alves, este espetáculo conta com a produção de Paulo Martins.

[ Cultura ]

Vítor é confundido com o banqueiro e, por força das circunstâncias, terá de se fazer passar por
ele junto das candidatas a noivas. Isto porque o dono da agência o alicia com uma boa quantia
de dinheiro, proveniente das inscrições das candidatas.

6
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Música

Teresa Salgueiro (Quinteto)
18 junho – 21h30 // Auditório Municipal de Olhão

Teresa Salgueiro é, sem dúvida, uma figura artística ímpar no nosso País e, desde há quase
três décadas, constitui uma imagem emblemática de Portugal no mundo. O Horizonte é o seu
novo álbum, que apresentará em Olhão.

[ Cultura ]

O seu percurso na música inicia-se em 1986 quando, com apenas 17 anos, é convidada para
integrar a fundação do grupo Madredeus, com o qual permanece por 20 anos, gravando nove
discos de música original, criada especificamente para a sua voz. Cantando esse vastíssimo
leque de canções, apresentou-se com o grupo nas mais prestigiadas salas de espetáculos do
Mundo. Uma aventura única da história da música portuguesa.
Em 2011 grava o disco no qual assume a produção, bem como a direção musical e a escrita
das letras. Com O Mistério, Teresa prossegue a sua ininterrupta viagem à volta do Mundo. De
Espanha a Macau, da Itália a Taiwan, passando por Suécia, Brasil, México, Tailândia, Bélgica,
Polónia, Sérvia, Eslovénia, Suíça, Luxemburgo ou Noruega, a digressão de O Mistério encheu
salas e corações de igual modo.
2016 é o ano da sua segunda produção enquanto autora. O Horizonte serve de base para um
espetáculo ao vivo que reúne todas as facetas desta singular artista. Aqui, Teresa Salgueiro
desenha-nos um roteiro por um elaborado, delicado e profundo tecido de emoções em que
nos demonstra, sem sombra de dúvida, a sua reputação de criadora de ambientes mágicos de
uma beleza indiscutível.
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Dia Aberto

Discussão Pública
09 junho - todo o dia //
Arquivo Municipal António Rosa Mendes

No âmbito das comemorações do Dia Internacional dos Arquivos, a 9 de junho, o
Arquivo Municipal António Rosa Mendes
promove um Dia Aberto e convida a população a participar numa discussão pública
sobre “O Arquivo Municipal e o Impacto na
Cidade de Olhão”, com início às 17h30.
Qual o papel do Arquivo Municipal enquanto serviço público? Qual deverá ser a sua
proximidade à população? Podemos melhorar posturas e visões? Os arquivos são serviços introspetivos ou virados para o público?
Desenvolver um debate em torno destas
questões com a participação de profissionais
e especialistas nas áreas da história e da arquivística, bem como de alguns utilizadores
do Arquivo, é o propósito desta atividade.
Convidam-se todos os interessados a participar nas atividades do Dia Aberto!

Arquivo Vivo

Francisco
Fernandes Lopes
Correspondência
Recebida
28 de outubro de 1937

No mês em que se comemora o Dia Internacional dos Arquivos e numa época em
que a gestão da informação e o fácil acesso
à mesma nos trazem cada vez mais desafios,
chamamos a atenção para uma carta que Alberto Iria envia a Francisco Fernandes Lopes e cujo conteúdo enuncia uma pretensão
muito válida.
Em 1937, Alberto Iria faz saber ao seu amigo
que “seria interessante e indispensável (…)
que as câmaras organizassem os seus arquivos”. Mas, mais, Alberto Iria revela ainda
uma preocupação maior ao falar da criação
de um Arquivo Provincial do Algarve, facto que considera não ser possível nesse ano,
nem nos seguintes, devido à recorrente escassez de recursos financeiros.

[ Arquivo ]

“O Arquivo Municipal
e o Impacto na Cidade
de Olhão”
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A Identidade do
Algarve: Forais,
Alvarás e Cartas
Régias
!6 junho a 29 julho //
Arquivo Municipal António Rosa Mendes
Exposição itinerante organizada pela Rede
de Arquivos do Algarve com o apoio dos
municípios da região e da AMAL.

[ Exposições ]

Esta mostra que possibilita, pela primeira
vez, de forma conjunta, através dos documentos, traçar cronologicamente a evolução
da administração régia da região e a consequente formação dos 16 concelhos que formam o Algarve.
Em Olhão evidenciamos o Alvará Régio, de
15 de novembro de 1808, que elevou Olhão
a Vila do Olhão da Restauração, seguindo-se
mais tarde, em 1826, a instauração do concelho.
Exposição patente no Arquivo Municipal
António Rosa Mendes de 16 de junho a 29
de julho.

Exposição de Pintura

“Tribos de Angola”
por Osvaldo
Garcez
Patente até 09 junho - terça a sexta feira
das 12h30 às 19h00 / sábados das 10h30 às
17h00 // Galeria da Biblioteca

Osvaldo Garcez nasceu e viveu em Angola
e, após 40 anos, voltou a despertar em si a
vontade de retomar a pintura, com a paixão
que sempre lhe encheu a alma.
Sentiu a necessidade de mostrar a "sua" Angola, retratando o realismo figurativo, privilegiando expressões faciais na projeção da
luz, sombra e cor de cada personagem, imprimindo um cunho de personalidade muito
próprio, característica da vivência daquelas
tribos angolanas, com quem teve o privilégio
de conviver e longe lhe vão ficando as imagens da infância.
Os quadros expostos são em pastel seco sobre papel e retratam figuras tribais angolanas
na sua essência e genuinidade.
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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.

Exposição

“Os Dinossauros vêm à
Biblioteca”
Exposição patente no setor infanto-juvenil
de 31 de maio a 09 de junho
Os alunos das turmas 7º B, C e D da Escola Dr. Alberto Iria, construíram réplicas de
dinossauros e fósseis da pré-história. Uma
exposição interessante e curiosa!

9

Hora do Conto

Amigos!

Biblioteca Municipal José Mariano Gago
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

“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

Exposição

Contacto: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

“Barcos Caíque”

de 13 a 30 de junho
Os alunos das turmas do 6º ano da Escola
Dr. Alberto Iria, construíram réplicas do Caíque Bom Sucesso. Embarca nesta viagem e
visita a exposição!

“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: 2º e 3º Ciclos
Reservas para as escolas mediante inscrição prévia
Contacto: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

[ Literatura ]

Exposição patente no setor infanto-juvenil
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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.

Autor do Mês

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

Jostein Gaarder
01 a 30 junho - Horário: no horário de

[ Literatura ]

funcionamento da Biblioteca // Átrio
Jostein Gaarder nasceu em Oslo a 8 de agosto de 1952. Formou-se em Filosofia, tendo
lecionado durante alguns anos as disciplinas
de História das Ideias e História das Religiões
no Ensino Secundário. A partir de 1993,
depois do grande sucesso de O Mundo de
Sofia dedica-se totalmente à atividade literária e diz inspirar-se nas reações dos seus dois
filhos ao mundo que os rodeia, para a criação
de muitos dos seus livros. Atribui, todavia,
o segredo do seu sucesso ao facto de preencher uma das necessidades fundamentais de
qualquer ser humano - a de que lhe contem
histórias.
Fonte: http://www.wook.pt/authors/detail/id/3083
Pode consultar toda a bibliografia do autor existente na
Biblioteca através do catálogo online http://www.cmolhao.pt/pt/catalogo-online

Clube de Leitura

“Ler, Reler
e Tresler”
21 e 28 junho - 15h00 //
Bilioteca Municipal José Mariano Gago
Obra em discussão: As Intermitências da
Morte, de José Saramago
Público-alvo: membros do clube de leitura
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“Colinho com Histórias”
(Bebéteca)
04 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

“Estórias em família”
11 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, trazendoo à Biblioteca!
Público: 3 aos 5 anos
Reservas mediante inscrição prévia
Contacto: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

“Livros vão Passear
à Creche”
22 junho - 10h30 //
Pretende-se com esta atividade permitir 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 /E-Mail: biblioteca@cm-olhao.pt

[ Literatura ]

Biblioteca Municipal José Mariano Gago
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União de Freguesias
Moncarapacho/Fuseta
Feirinha 4 Patas
A Associação para Proteção de Animais de
Rua (APAR), realiza, com o apoio da União
das Freguesias e Moncarapacho e Fuseta, no
dia 5 de junho, das 09h00 às 19h00, a primeira Feirinha 4 Patas, no Pavilhão de Eventos de Moncarapacho.
No local estarão à venda artesanato e produtos regionais e haverá animação a partir das
11h00 com o grupo de hip hop “Urbanxpression”, às 15h00 com Domingos Caetano
e os alunos de música e às 17h00 com dança
oriental.

10º Convívio Motard
do Grupo Pata Negra

[ Animação ]

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

Moncarapacho e Fuseta
comemoram Elevação
a Vila
No dia 19 de junho, as localidades de Moncarapacho e da Fuseta comemoram 25 anos
de elevação a Vila, estatuto aprovado pela
Assembleia da República no dia 20 de junho
de 1991.
As comemorações começam de manhã em
Moncarapacho com o hastear da bandeira e
uma arruada pela Banda Filarmónica 1º de
Dezembro, seguindo-se depois os mesmos
procedimentos na Fuseta. Haverá ainda em
Moncarapacho uma Missa de Ação de Graças e um baile.

Santos Populares
A União das Freguesias de Moncarapacho e
Fuseta irá comemorar os festejos dos Santos
Populares com os seus habitantes: o Santo
António, no dia 11 no Largo da Junta, em
Moncarapacho; o São João, na Zona Ribeirinha da Fuseta, no dia 23, e o São Pedro,
no dia 25 no Largo da Junta, em Moncarapacho.

Agenda Municipal de Olhão junho*16
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Festival Pé Na Terra
De 16 a 19 de junho, a Zona Ribeirinha da Fuseta acolherá mais uma edição do Festival
Pé na Terra, evento musical e cultural que mistura os sons e danças portuguesas, africanas e
brasileiras. Organizada 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.

O Clube de Caça e Pesca Cavaquense organiza, no dia 12 de junho, o seu 5º Encontro
de Ciclomotores Antigos, evento inserido no
calendário de encontros de ciclomotores antigos do Algarve e Alentejo.
A iniciativa conta com o apoio da União das
Freguesias de Moncarapacho e Fuseta, e os
cerca de 100 participantes previstos percorrerão as estradas do concelho de Olhão.

[ Animação ]

5º Encontro de Ciclomotores
Antigos
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18 junho

Dia da Freguesia
de Quelfes
A Freguesia de Quelfes, no âmbito das comemorações de seu aniversário, promove
vários eventos no dia 18 de junho, dos quais
se destacam o III Troféu de Marcha Jorge
Costa, um rally paper e um arraial dos Santos Populares.
O III Troféu de Marcha Jorge Costa decorrerá na Avenida 5 de Outubro, junto aos Mercados de Olhão, e é aberto a todos os escalões. Tem início às 17h00 e é organizado em
parceria com o Clube Oriental de Pechão.

[ Animação ]

O Rally Paper, organizado em parceria com
os Escoteiros de Quelfes – Grupo 197, terá
partida (14h30) e chegada no espaço do
mercado de Quelfes e passará por Olhão e
pela Praia de Faro.
Neste dia haverá ainda um Arraial dos Santos Populares, no Polidesportivo de Quelfes,
com desfile de vários grupos de marchas do
Algarve e Alentejo, com serviço de bar e música ao vivo.

Agenda Municipal de Olhão junho*16
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Humberto Gomes,
treinador

Humberto Gomes é uma
figura incontornável do
universo desportivo local,
regional e nacional. Este
multifacetado olhanense tem
formação que lhe permite ser
treinador ao mais alto nível
no futebol ou no basquetebol, caso único em Portugal.
Humberto José Viegas Gomes, casado, pai
de dois filhos e avô, nasceu em Olhão, onde
sempre viveu, há 73 anos. O trajeto desportivo abriu-lhe a possibilidade de sair do
seu porto de abrigo, da sua terra, do seu lar.
Contudo, por opção, nunca partiu. A relação
matrimonial dura há 46 anos. A sua companheira de vida, para lá dos dois filhos que lhe
deu, permitiu-lhe igualmente a estabilidade
e o apoio numa atividade tão desgastante e
exigente como é a de treinador. Foi sempre
perto da família que encontrou e encontra a

força para continuar a sua caminhada. Homem de causas, determinado, rigoroso e exigente na busca da perfeição em tudo o que
faz, Humberto Gomes foi durante décadas
uma voz permanente na RDP Rádio Algarve,
como jornalista e coordenador de Desporto,
em estreita ligação com a RDP Antena 1.
O seu programa “Comunicando Desportivamente” foi, e é, uma referência. Matemse, agora na imprensa escrita, com crónicas
semanais do Jornal do Algarve e quinzenais
n’O Olhanense. Também no site Planeta
Basket, Humberto Gomes escreve sobre temas de natureza técnica, tática e pedagógica.
O seu rigor, saber e poder de argumentação
estendem-se a outras áreas, como por exemplo o ensino, onde periodicamente é convidado a ministrar cursos para treinadores, formadores, árbitros e atletas, sobretudo na sua
modalidade de eleição, o basquetebol, mas
também no futebol. Este olhanense, enquanto treinador de futebol (curso de grau III),
fez equipa técnica com outro ilustre conterrâneo: Manuel Cajuda. Juntos, passaram
pelo Olhanense, Louletano e Portimonense
(1ª Divisão). No basquetebol (grau III), trabalhou no C.D. Olhanenses, Farense e Imor-

[ Entrevista ]

“É positiva a forma como
a política camarária
desportiva tem sido
conduzida”
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tal, registando várias subidas de divisão nestas equipas, desde os escalões de formação até
aos seniores, chegando à liga profissional ao
serviço do Imortal de Albufeira. Foi também
selecionador regional em todos os escalões e
coordenador técnico. Em 1999/2000, integrou a equipa técnica no “All Star Game”,
liga profissional Norte/Sul.

Como alguém escreveu, “falar de desporto com
Humberto Gomes não é fácil nem é difícil, é exato”.
É assim mesmo?
Bem, nunca será exato. Aproxima-se, isso
sim, da otimização de procedimento, no
sentido em que, na procura incessante da
informação e conhecimento, aliado à experiência no terreno, essa coexistência poderá
conduzir-nos a um patamar de excelência.

trar personalidades marcantes e importantes
como, por exemplo, Manuel Sérgio. Sou seu
discípulo. Destaco também José Neto, outro
homem de muito saber, sempre à procura de
novas informações e de conhecimento. Permita-me evocar um grande técnico da NBA,
John Robert Wooden, que um dia disse algo
que me tem guiado na vida: “O talento é um
dom de Deus. Seja grato; a fama é um dom
dos homens. Seja humilde; a presunção é um
dom de si próprio. Seja cauteloso”.

Nas várias atividades a que se dedica, onde é que o
Humberto Gomes se sente mais à vontade?
Todas as áreas são relevantes, importantes e
mobilizadoras. Eu sou um homem do terreno, mas adoro partilhar experiências, ensinar, dar algo de mim, ter uma função mais
pedagógica. Coordenar, pensar e estruturar é
muito sedutor e apaixonante.

[ Entrevista ]

Como e quando nasceu o seu amor pelo desporto?
Desde sempre. Fui praticante de futebol, joguei em equipas amadoras, joguei na “Academia”, um campo pelado no Bairro Marechal
Carmona, onde o “mestre” Cassiano ensinava. Depois, fui para o basquetebol, a minha
grande paixão e aquele que considero ser o
mais completo jogo de equipa. No basquete,
passei pelo Ginásio Clube Olhanense, pelo
Clube Desportivo Os Olhanenses e pelo
Sporting Clube Olhanense. Desde muito
jovem, até pelos ensinamentos e valores que
os meus pais me passaram, procurei a valorização pessoal e perceber e analisar o jogo
com um olhar exigente. Para mim, tentar
constantemente superar-me é fundamental,
assim como sempre valorizei o trabalho de
equipa: ninguém faz nada sozinho. Sempre
fiz e ainda hoje faço, ou pelo menos tento
fazer, tudo com rigor. Ao longo do meu caminho, também tive a felicidade de encon-

Na sua opinião, o que é que caracteriza um bom treinador?
Um bom treinador tem que ser, antes de
mais, um ser humano bem formado, com
valores e princípios, porque antes de poder
ensinar as vertentes técnico-táticas, deve ser
firme nas decisões e ter um elevado sentido
de responsabilidade. Deve ter igualmente
um profundo conhecimento da modalidade,
para poder ensinar, assim como deve perceber que nem todos aprendem ao mesmo
ritmo. Por último, deverá ter a consciência
que nada se consegue sem trabalho de equipa, saber perder e ganhar, respeitar para ser
respeitado. Permita-me acrescentar que em
qualquer modalidade, sendo o objetivo a vitória, quando o jogo termina não passa disso
mesmo, um jogo. A vida continua.
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E as distinções que já recebeu, o que significam para
si?

Todas estas e outras distinções e honrarias
fazem-me querer fazer ainda mais e melhor.

Em termos práticos, dão-me mais responsabilidade, são o reconhecimento pelo trabalho
desenvolvido. Eu nunca adormeci pensando nesses prémios, sobretudo pelo grande
respeito que tenho pelos atletas. Eles merecem que eu continue a dar o meu melhor.
Fico feliz por todos esses reconhecimentos,
alguns mais especiais que outros. A Câmara
Municipal de Olhão atribuiu-me a Medalha
de Mérito Grau Prata pelo trabalho desenvolvido em prol do desporto, um reconhecimento que registo com particular ênfase,
assim como os que em diferentes momentos
políticos o extinto Governo Civil me concedeu. Ainda recentemente a Associação de
Basquetebol do Algarve (ABA) agraciou-me
com o Prémio Carreira. São todos importantes, e quando chegam dos nossos pares
têm um sabor especial; a Escola Nacional
de Basquetebol homenageou-me em 2013;
sou Embaixador para a Ética no Desporto,
nomeado pela Secretaria de Estado (IPDJ).

Então, o que lhe falta fazer?
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[ Entrevista ]

Enquanto me sentir útil, vou continuar a
formar, a ser Embaixador para a Ética no
Desporto, a escrever, a fazer a tertúlia sobre
desporto que conduzo na Junta de Freguesia de Olhão, irei dando o meu contributo.
Depois, vou dedicar-me à pesca desportiva e
passar alguns ensinamentos e valores ao meu
neto. Permita-me, aproveitando esta conversa e como um homem do desporto que sou,
referir que é positiva a forma como a política
camarária desportiva tem sido conduzida. Os
clubes do concelho, através dos contratosprograma, recebem condições e verbas para,
de forma responsabilizada e responsabilizante, apresentarem resultados desportivos, com
os agentes envolvidos a darem mostras de
uma conduta social e ética exemplar. É que
“podemos escolher o que semeamos, mas
vamos certamente colher o que plantámos”.

18
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Vida com Ritmo
Ginástica Sénior
O ano letivo 2015/2016 do Projeto Vida
com Ritmo - Ginástica Sénior, termina no
dia 15 de junho.
Quem estiver interessado em iniciar aulas de
ginástica sénior no próximo ano letivo pode
fazer a sua inscrição no Balcão Único e/ou na
Divisão de Educação e Desporto.
Informações – Telefone: 289 700 100; Correio Eletrónico: desporto@cm-olhao.pt

Venha marchar pelas mais deslumbrantes paisagens da nossa região e descubra tesouros únicos, guardados nos mais belos cenários naturais do nosso Algarve. O Município disponibiliza
aos domingos 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 junho marcaremos presença, aos domingos de manhã, nos seguintes destinos: Salir (05/06), Bensafim (12/06), Estômbar (19/06) e Tavira (26/06).
Inscrições – Divisão de Educação e Desporto
Informações – Telefone: 289 700 100; Correio Eletrónico: desporto@cm-olhao.pt

[ Desporto ]

[ Desporto ]

Marchas de passeio aos domingos

Agenda Municipal de Olhão junho*16
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krakes de Rua
Escolinhas de Futebol
As escolinhas de futebol do projeto Krakes
de Rua, iniciativa do Município, realizam,
no dia 3 de junho, o encontro do final da
Época 2015/2016

Divisão de Educação e Desporto
Tel: 289 700 100; Correio Electrónico: educacao@cmolhao.pt

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 promoveu
durante o ano letivo 2015/2016 duas aulas
semanais de Expressão Físico-motora, em
todas as salas dos jardins de infância da rede
pública do concelho de Olhão. O projeto
termina no dia 15 de junho e recomeça no
próximo ano letivo 2016/2017.

Semana da Criança
e do Ambiente
O Jardim Pescador Olhanense recebe entre
31 de maio e 03 de junho a 12º edição da
“Semana da Criança e do Ambiente”, subordinada ao tema “A Origem das Coisas”. Esta
organização do Município de Olhão visa
comemorar o Dia Mundial da Criança e o
Dia do Ambiente, proporcionando a todas
os alunos do ensino pré-escolar e do 1º ciclo
do concelho, inesquecíveis experiências de
diversão e saber.
O Jardim Pescador Olhanense será palco
para ateliês, palestras, exposições, insufláveis
e jogos, onde aproximadamente 3000 crianças da Educação Pré-escolar e do 1º Ciclo do
Ensino Básico, público e privado do concelho de Olhão serão os convidados de honra.
Aprender brincando e conhecer para preservar, são os principais objetivos deste evento.
Preparar hoje o amanhã, através da formação
cívica dos homens e mulheres do futuro será
a garantia de um mundo melhor!
Público-alvo: Turmas da Educação Pré-escolar e do 1º
Ciclo do Ensino Básico
Organização: Município de Olhão
Informações: Divisão de Educação e Desporto
Tel: 289 700 100 | Correio Electrónico: educacao@cmolhao.pt

[ Desporto ]

Os jogos realizar-se-ão na Escola Secundária Francisco Fernandes Lopes, a partir das
18h00.
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Campos de Férias de Verão 2016

“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.
Nos Campos de Férias de Verão 2016, a diversão é uma garantia!, Preparámos-te grandes
aventuras!!!
Muita água, inúmeras atividades que apelam à criatividade, à aprendizagem e ao espírito de
equipa e, como não podia 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, assim como a vertente lúdica, cultural e ambiental. Todas as atividades serão supervisionadas por técnicos credenciados.
Participa nos Campos de Férias de Verão do Município de Olhão, onde a Diversão é Garantida!
Para te inscreveres, comparece no Complexo das Piscinas Municipais de Olhão a partir de dia
6 de junho, das 07h30 às19h00 (inscrições abertas até se completarem as vagas disponíveis).
* É obrigatório frequentar o 1º ciclo.

Calendarização:
Campo 1 – de 20 de junho a
24 de junho
Campo 2 – de 27 de junho a
01 de julho
Campo 3 – de 04 a 08 de julho
Campo 4 – de 11 a 15 de julho

[ Desporto ]

Campo 5 – de 18 a 22 de julho
Organização: Município de Olhão
Informações: Divisão de Educação
e Desporto Tel.: 289 700 100

Agenda Municipal de Olhão junho*16
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Atividades Realizadas
com o Apoio do Município de Olhão

No dia 17 de junho, às 20h30, o Polidesportivo de Pechão será o ponto de partida para
mais um trail. Venha participar e conhecer
caminhos desconhecidos.
Organização: Clube Oriental de Pechão
Apoio: Município de Olhão
Informações /inscrições: Clube Oriental de Pechão

Campeonato Nacional de
Street Workout
O Campeonato Nacional de Street Workout
decorrerá no dia 19 de junho, às 18h00 no
parque de Street Workaut existente na Zona
Ribeirinha de Olhão (Ginásio de Ar Livre –
Frente ao Hotel Real Marina). Neste campeonato será apurado o campeão nacional
da modalidade, que representará Portugal
no Street Workout Freestyle World Championship 2016, em Moscovo. A realização
deste campeonato trará a Olhão os melhores
atletas nacionais e contará com a participação do Olhanense Viviano Rocha, 4º classificado no Campeonato Nacional de 2015.

Open Cidade de Olhão
O Ténis Open Cidade de Olhão 2016 irá
realizar-se no Parque de Campismo de Olhão
de 23 a 26 de junho. Trata-se de uma prova
integrada no calendário oficial do circuito da
Federação Portuguesa de Ténis, onde estarão
presentes os melhores tenistas nacionais.
Organização e informações: Escola de Ténis de Olhão
Apoio: Município de Olhão

Sarau Gímnico do NÚCLEO
SPORTINGUISTA “Os Leões
de Olhão”
No dia 24 de junho, às 21h00, no Pavilhão
Municipal decorre mais um Sarau de Ginástica do Núcleo Sportinguista “Os Leões de
Olhão” com a presença de diversos atletas
da região.
Organização: Núcleo Sportinguista “Os Leões de Olhão”
Apoio: Município de Olhão
Informações: Núcleo Sportinguista “ Os Leões de
Olhão”

[ Desporto ]

Trail Noturno de Pechão
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TAÇA NACIONAL

BASQUETEBOL - FASE FINAL SUB18 Masculinos
Olhão - Pavilhão do Ginásio C.O. - 4 e 5 de Junho

Campeonato Nacional
de Snooker

[ Desporto ]

Realiza-se nos dias 3, 4 e 5 de junho e 10,
11 e 12 de junho, no Pavilhão Municipal,
as fases finais regionais da Bilhar Sul Official
League Pool Table relativamente à época de
2015/2016, com a presença dos melhores jogadores da modalidade e da região.

Organização:

Patrocínio:

Apoio:

Design:

No primeiro fim de semana, a competição
começa com um Open Absoluto e com
inscrição aberta onde todos os amantes da
modalidade se podem inscrever e participar.
No evento, intitulado “ Cidade de Olhão”,
haverá também um open jovem e feminino e
o último Open do Ranking Regional Individual, havendo também neste fim de semana
o quadro de pré-apuramento para o quadro
final de equipas.
O segundo fim de semana será destinado
à competição de equipas, com as seguintes
provas: Super Taça Bilhar Sul 2014/2015,
Fase final regional da Official League Pool
Table 2015/2016, Liga Campeões, Liga Imporvaley, Taça Bilhar Sul, Taça Ave Doiro e
restantes Taças.

Nos dias 04 e 05 de junho o Pavilhão do Ginásio Clube Olhanense recebe a fase final da
Taça Nacional de Sub 18.

Os horários deste evento serão os seguintes:
dia 3 de junho das 20h00 às 24h00, nos restantes dias das 10h00 às 24h00 e no último
dia a competição termina com a entrega de
prémios às 20h00.

Todos os jogos serão transmitidos em LiveStreaming, bem como as estatísticas online
no sítio da internet.

Organização: Bilhar Sul Apoio: Município de Olhão

Basquetebol
Taça Nacional de Sub 18

A Associação de Basquetebol do Algarve
(ABA), em parceria com a Câmara Municipal de Olhão, candidatou-se a foi selecionada para organizar a fase final da Taça Nacional de Sub 18 Masculinos, prova que faz
parte do calendário da Federação Nacional
de Basquetebol.

Organização: Associação de Basquetebol do Algarve
Apoio: Município de Olhão
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Moncarapacho
Junto à Rua das Olarias
5 Junho
No dia 5 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.

Fuseta
Junto ao Parque de Campismo
9 e 12 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 9 (quinta-feira), realizandose no mesmo local no dia 12 (domingo), o Mercado das
Velharias (também conhecido como Feira da Sucata).

Quelfes

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

Largo do Mercado

PSP
+351 289 710 770

26 Junho
Mercado Tradicional e Feira de Velharias:
quarto e quinto domingos do mês

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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