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Caros Olhanenses,
Setembro é o mês de regresso ao trabalho para muitos, depois
do merecido descanso nos dias quentes do verão algarvio.
Esta é também a altura para começarmos a trabalhar afincadamente com a população no Orçamento Participativo que,
pela primeira vez, vamos implementar no nosso concelho.
Na segunda quinzena deste mês levaremos às freguesias as
sessões onde poderão ser apresentadas propostas que depois
levem à concretização de alguns dos anseios dos olhanenses.
Disponibilizámos para esta iniciativa 400 mil euros, um valor que é dos maiores a nível nacional. É motivo de orgulho
porque poderemos fazer obras com alguma dimensão, mas
é também a prova de que valeu a pena esperar algum tempo para que, consolidadas as contas da Câmara, pudéssemos
contar com a participação dos munícipes em projetos de relevo.
A primeira sessão para recolha de propostas acontece a 16 de
setembro na Escola Básica Nº1 da Fuseta, às 21h00, tal como
as restantes. Segue-se Moncarapacho a 20 de setembro, onde
a reunião com a população decorre na Escola EB 2,3 João
Eusébio e em Olhão o auditório da Biblioteca Municipal José
Mariano Gago acolhe um encontro com o mesmo objetivo a
22 de setembro. Na freguesia de Pechão, a sessão de recolha
de propostas realiza-se no salão da Junta na noite de 27 de
setembro e Quelfes recebe a iniciativa a 30 de setembro na
Escola EB 2,3 João da Rosa. Estão todos convidados. Participem e deem o vosso contributo para um concelho melhor!
Também a cultura, nas suas variadas formas e demonstrações, continua a marcar presença. Desta vez, com destaque
para o arranque da temporada 2016/2017 do Auditório Municipal. Um espetáculo de dança abre a programação já no
dia 9, que prossegue na noite de 24 com o incontornável
Joaquim Monchique.
Um excelente mês de setembro para todos!

O Presidente da Câmara Municipal,
António Miguel Pina
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Preço único 5€

Dança

Dream First - Ouvir a Dança
09 setembro – 21h30 // Auditório Municipal de Olhão

A temporada 2016-2017 do Auditório Municipal de Olhão abre a 9 de setembro, às 21h30,
com o espetáculo Dream First – Ouvir a Dança, um projeto de inclusão pela arte da responsabilidade da associação cultural corpodehoje, desenvolvido com o apoio da Câmara Municipal
de Olhão.
Dream First – Ouvir a Dança é uma iniciativa que conta também com o apoio da SIC Esperança, em parceria com Portugal Masters Golf, que decorre entre novembro de 2015 e setembro de 2016 com crianças em situação social vulnerável e adultos portadores de deficiência,
nos concelhos de Loulé, Tavira e Olhão.
Numa primeira fase, foi trabalhada a relação do corpo com a dança e a música. Numa segunda
fase, o projeto recebeu também outras pessoas da comunidade em geral, trabalhando mais
especificamente a relação interpessoal e intergeracional para a criação do espetáculo que agora
vê a luz do dia no palco do Auditório Municipal de Olhão, interpretado por crianças dos
concelhos de Olhão, Loulé e Tavira.

[ Cultura ]

A corpodehoje – associação cultural foi constituída a 10 de novembro de 2008, com sede
em Tavira, e é uma estrutura que visa a criação e produção de objetos artísticos e culturais,
abrangendo duas vertentes fundamentais: a artística e a pedagógica.
Tendo em conta que em Portugal a atividade artística tem significativamente maior incidência
nas cidades de Lisboa e Porto, a associação acredita que é da maior importância a descentralização, com vista a proporcionar à comunidade em geral maior acesso a atividades artísticas,
culturais e de formação.
O espetáculo agora apresentado vem demonstrar que a prática artística contribui para o crescimento do indivíduo, fomentando competências criativas e desenvolvendo uma perspetiva
crítica e consciente da realidade da arte contemporânea, com especial incidência para a dança.
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Preço único 12€

Comédia

GOD
24 setembro – 21h30 // Auditório Municipal de Olhão

O novo projeto de Joaquim Monchique nos palcos encerra da melhor maneira a programação
do mês de setembro no Auditório Municipal de Olhão. A comédia GOD estará em cena no
sábado, dia 24, a partir das 21h30.
No dia e à hora marcada para este espetáculo, Deus vai descer à Terra, ou seja, ao palco do Auditório. Para que o público o possa ver e ouvir, através de Joaquim Monchique, vai anunciar o
estado das coisas na Terra que, como era de esperar, não se encontra de boa saúde.

Escrita por David Javerbaum, vencedor de 13 Emmys e 2 Grammys e um dos escritores de
eleição de Jon Stewart no The Daily Show, GOD (An Act of God, no original) responde às
questões existenciais que têm atormentado os homens desde a Criação.
Com um extraordinário sentido de humor, a comédia que fez furor na Broadway no último
ano chega agora a Portugal, sendo certo e seguro que muito irá dar que falar.

[ Cultura ]

Chegou, pois, a hora de Deus e os seus dois anjos, Miguel e Gabriel, mudarem o rumo da
humanidade e tornarem a vida terrena mais aprazível.

6
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Arquivo Vivo

Estatutos da Associação Escolar
e Eleitoral Democrática “18 de junho de 1808”

Criada no dia 24 de agosto de 1884, em Olhão, a associação tinha como objetivo “instruir e
educar o povo no uso e prática dos seus direitos e deveres cívicos”.
Para conseguir esses objetivos, a associação pretendia criar escolas, gabinetes de leitura, bibliotecas e museus escolares. Queriam igualmente promover palestras populares e conferência
científicas.
Para além de tudo isto, a Associação pretendia também esclarecer a população sobre os direitos e deveres que as leis lhes atribuíam e sobre a melhor maneira de as desempenhar.

[ Arquivo ]

Outro objetivo seria o de instruir a população de forma a usufruir do completo gozo do seu
direito eleitoral.
É interessante referir também que podiam ser sócios todos os indivíduos, de bons costumes,
de ambos os sexos, maiores de 21 anos, ou não sendo maiores, que apresentassem autorização
paterna.

Agenda Municipal de Olhão setembro*16
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Exposição de Fotografia

“Singularidades”
Por Conceição Agostinho
Inauguração 10 setembro – 15h00
Até 30 setembro – terça a sexta
das 12h30 às 19h00,
sábado das 10h30 às 17h00
Galeria da Biblioteca

Conceição Agostinho nasceu em Faro, em
1956. Desde muito jovem sentiu o gosto
pela fotografia. Durante mais de 30 anos fotografou todos os eventos da família, acompanhando o crescimento dos vários sobrinhos até aos dias de hoje.

Durante todos estes anos, apesar de ligada
profissionalmente ao mundo da gestão, não
deixou o seu gosto de lado. Foi numa conferência a que assistiu na Universidade do
Algarve que teve conhecimento do curso de
Artes Visuais, acabando por concluir a licenciatura há três anos.
Participou em várias exposições coletivas
tanto em Portugal como fora do País, colaborou com alguns trabalhos selecionados
para o maior álbum de fotografias, concorrente ao Guinness World Record.

Biblioteca
Municipal José
Mariano Gago
Av. Bernardino da Silva
8700-300 Olhão
Telefone: 289 700 130
Fax: 289 700 134
Email: biblioteca@cm-olhao.pt
Site: http://www.cm-olhao.pt/
biblioteca
Horário:
Terça a sexta feira: 10h00 – 19h00
Sábado: 10h30 – 17h00
Segunda feira: 13h00 – 19h00
Encerra aos domingos e feriados

[ Exposições ]

Começou com uma Kodak das mais elementares na fotografia analógica a preto e branco,
a que mais aprecia, mas com a evolução da
fotografia passou para a digital e tem sempre
fotografado quer a família quer tudo aquilo
que a rodeia e lhe desperta a atenção.

8
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Apresentação do Livro

Sensibilidade VS
Racionalidade
De Madrino Ventura
17 setembro – 15h30
Biblioteca Municipal José Mariano
Gago

[ Literatura ]

Madrino Tomás Ventura nasceu a 3 de abril
de 1988, em Luanda. Com 12 anos, veio
para Lisboa estudar, fez o ensino secundário via curso profissional de contabilidade
e gestão, tendo-se licenciado em gestão de
recursos humanos pela Escola de Ciências
Económicas e das Organizações da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Atualmente, é mestrando em Estratégia
de Investimento e Internacionalização pelo
ISG-Business School.
Em 2015, surge a ideia de lançar o primeiro
trabalho literário, Sensibilidade vs Racionalidade.
Em suma, só há racionalidade se houver sensibilidade, ambas em simbiose e uma presente na ausência da outra.
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Apresentação do Livro

Realidade,
Fantasia e
Meditação
De Gisela Sinfrónio
24 setembro – 15h30
Biblioteca Municipal José Mariano
Gago

Gisela Alves Sinfrónio nasceu em Beja, mas
vive em Olhão há mais de 50 anos. Como
escritora, publicou o livro de poesia “Rasgai
meus versos” (esgotado) que obteve grande
êxito. Foi 1.º violino na Orquestra da Academia de Música da Ilha da Madeira e tocou
a Solo na Emissora Nacional. Foi locutora e
realizadora de vários programas culturais de
rádio, em Olhão.

[ Literatura ]

“Não sei falar do que escrevo. Escrevo porque gosto. Neste livro resolvi misturar fotografia, prosa e poesia, porque há muitas
pessoas que não apreciam poesia mas gostam
de fotografia ou de prosa. No entanto, tenho
quase a certeza que também vão ler algumas
poesias… Quem sabe?...” (Gisela Sinfrónio).

10
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Autor do Mês

Fernando Cabrita
01 a 31 setembro – Horário de funcionamento da Biblioteca

[ Literatura ]

Fernando Manuel da Cruz Cabrita nasceu em Olhão, em 1954, onde reside atualmente. É
poeta, advogado e colabora com vários jornais e publicações regionais, nacionais e estrangeiras.
Tem vários títulos publicados, entre os quais se destacam Os Amantes em Silêncio (1980), O
Bom Humor em João Lúcio (1986), Verão e Outros Poemas (1987 - Prémio Cidade de Olhão),
Elucidário Algarvio (1991), O Sul – Poemas Algarvios (2000), O Livro da Casa (2009 – Prémio
Nacional de Poesia Mário Viegas), entre outros.
A bibliografia do autor existente na Biblioteca pode ser consultada através do catálogo online,
em http://www.cm-olhao.pt/pt/catalogo-online.
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“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: A.T.L.’s
Reservas para os A.T.L.’s mediante inscrição prévia
Contacto: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

“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 para os jardins-de-infância
mediante inscrição prévia
Contacto: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

Hora do Conto

OLhem...!

Quintas feiras – 10h45
Público: A.T.L.’s Reservas mediante inscrição prévia
Contacto: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

[ Literatura ]

Biblioteca Municipal José Mariano Gago
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“Colinho com Histórias”
(Bebéteca)
03 setembro – 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”
10 setembro – 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”
23 setembro – 10h00

[ Literatura ]

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
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Clube de Leitura

“Ler, Reler e Tresler”

20 e 27 setembro - 15h00
Biblioteca Municipal José Mariano Gago
Obra em discussão: Cemitério de Pianos,
de José Luís Peixoto.
Público-alvo: membros do clube de leitura

Hora do Conto Sénior
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 serão mensais e decorrem nas instalações da Biblioteca, mediante marcação prévia da
instituição requerente para o e-mail biblioteca@cm-olhao.pt ou pelo telefone 289 700 130.

[ Literatura ]

“LAR DOCE LER”
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União de freguesias MONCARAPACHO / FUSETA

13º Convívio Motard Moto Clube de Moncarapacho
16 e 17 de setembro
Pavilhão de Eventos - Moncarapacho
O Moto Clube de Moncarapacho organiza nos dias 16 e 17 de setembro, no Pavilhão de
Eventos, em Moncarapacho, o seu 13º convívio motard.

Festa de São Miguel
25 setembro – 15h30
Capela de São Miguel
Cerro de São Miguel

[ Animação ]

A Comissão de Festas da Capela de São
Miguel organiza, no dia 25 de setembro, as
Festas em Honra de São Miguel. O evento
realiza-se na Capela de São Miguel, situada
no Cerro de São Miguel, de acordo com o
seguinte horário:
15h30 – Missa Solene
16h30 – Abertura da quermesse
17h00 – Convívio e leilão de ofertas a São
Miguel

18h00 – Procissão em Honra de São Miguel e
Benção ao Campo e ao Mar
19h30 – Música ao vivo
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ENTRADA LIVRE

Marcha-corrida Noturna

“Quelfes 2016”
A Junta de Freguesia de Quelfes organiza, com o apoio da Câmara Municipal, uma marchacorrida noturna, que acontece na sexta feira, dia 9 de setembro, a partir das 20h30, no Polidesportivo de Quelfes.
Os percursos variam entre os 9 e os 11 quilómetros.
Organização: Junta de Freguesia de Quelfes
Apoio: Município de Olhão

[ Desporto ]

09 setembro – 20h30

16
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[ Desporto ]

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
durante o ano letivo 2016/2017 duas aulas
semanais de Expressão Físico Motora, em
todas as salas dos jardins-de-infância da rede
pública do concelho de Olhão.
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Passeios Sénior

Terras de Levante
Pontes de história
e humanidade…
Os Passeios realizar-se-ão nos dias
20, 23, 27 e 30 de setembro e
4,7,11,14,18,21,25 e 28 de outubro

Os Passeios Sénior de Outono propõem-lhe
uma viagem palas terras raianas do Algarve
e da Andaluzia. O início será em Huelva,
cidade que tem sido, ao longo dos séculos,
ponto de encontro de diferentes culturas e
civilizações. A sua privilegiada localização
geográfica tem sido a ponte perfeita para a
ligação a outros povos e continentes. De lá
partiu Colombo à descoberta das Américas e
por lá entraram os mais antigos povoadores
da Península ibérica. Esta permanente permuta cultural e humana tornou-a na cidade
de vasto património histórico que é hoje.

Programa:
7h30 – Saída de Olhão e recolha nas Freguesias;
10h00 – Huelva – Visita ao Mercado Novo;
10h45 – Huelva – Visita à Igreja de la Conception, Plaza las Monjas e Zona Comercial;
11h30 – Huelva – Visita ao Monumento “La
Fé Descobridora”;
12h45 – Almoço – Restaurante “ Os Arcos”
em Vila Real de Santo António;
15h00 – Vila Real de Santo António – Visita
guiada pelo centro histórico;
16h30 – Cacela Velha - Passeio pela aldeia;
19h30 – Hora prevista de chegada a Olhão.
Informações: telefone 289 700 100;
Email desporto@cm-olhao.pt

Em seguida, propomos-lhe um passeio pela
cidade pombalina de Vila Real de Santo António, visitando a esplendorosa arquitetura
iluminista junto às margens do Guadiana.

[ Desporto ]

Para terminar, oferecemos-lhe uma visita a
Cacela Velha, para se deslumbrar com uma
das mais belas e panorâmicas paisagens da
Ria Formosa.

18
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Vida com Ritmo – Ginástica Sénior
O projeto de Ginástica Sénior completa este ano 9 anos de atividade física regular e gratuita
para os munícipes. As aulas de ginástica recomeçam na semana de 26 de setembro com os
testes sénior.
No ano letivo 2016/2017 a primeira semana será dedicada aos testes sénior. Os testes serão
realizados nas seguintes datas e locais:
Casa do Povo de Moncarapacho – dia 19 de setembro as duas turmas às 09h30;
Centro Comunitário da Fuseta – dia 20 de setembro Fuseta 1 às 09h30 e Fuseta 2 às 10h15;

[ Desporto ]

Sala Multiusos da Junta de Freguesia de Pechão – dia 21 de setembro às 09h30;
Pavilhão Municipal de Olhão – dia 22 de setembro Quelfes 1 e Quelfes 2 às 09h30; Quelfes
3 às 10h30;
Pavilhão “Os Olhanenses” – dia 23 de setembro Olhão 1 e Olhão 2 às 09h30; Olhão 3 e
Olhão 4 às 11h00;
Informações: telefone 289 700 100; Email desporto@cm-olhao.pt
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Mercados e Feiras de Velharias
do Concelho de Olhão
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contactos
úteis
Município de Olhão

Moncarapacho

+351 289 700 100

Junto à Rua das Olarias

Bombeiros Municipais
+351 289 710 000

Fuseta
Junto ao Parque de Campismo
4 e 11 Setembro
O mercado mensal de setembro realiza-se no dia 4 (quinta
feira), e o mercado das velharias acontece no dia 11 de setembro.

Quelfes
Largo do Mercado
25 setembro
Mercado tradicional e feira de velharias:
quarto e quinto domingos do mês

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
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
+351 289 713 936
Táxis
+351 289 702 300

[ Mercados e Feiras ]

4 Setembro
No dia 4 de setembro 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.

Mais informações
disponíveis em:
www.op.cm-olhao.pt

SESSÕES
PARA RECOLHA
DE PROPOSTAS
FUSETA
16 Setembro
Escola Básica n.º1

MONCARAPACHO
20 Setembro
Escola E.B. 2,3 João Eusébio

OLHÃO
22 Setembro
Biblioteca Municipal José Mariano Gago

PECHÃO
27 Setembro
Junta de Freguesia de Pechão

QUELFES
30 Setembro
Escola E.B. 2,3 João da Rosa

