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Caros Olhanenses,
Chegados a novembro, estamos prestes a iniciar uma nova fase do Orçamento Participativo do Município de Olhão. Já se realizaram
as sessões de recolha de propostas nas freguesias, onde os residentes no nosso concelho
participaram de forma dinâmica e interessada. De cada encontro, saíram três propostas
que, após validação pela Comissão Técnica
de Acompanhamento, em breve estarão disponíveis para votação.
Esta fase tem início já no próximo dia 8 e
prolonga-se até 8 de dezembro. Durante esses 30 dias que se seguem, poderemos todos
votar naquela que consideramos a melhor
proposta para a nossa freguesia/concelho.
Será possível a qualquer pessoa votar por
SMS, sendo que os munícipes recenseados
no concelho têm direito a mais um voto presencial nas juntas de freguesia.
Apelo a todos para que não desperdicem esta
que é uma excelente oportunidade de participação na gestão dos destinos do nosso
concelho. No total, são 400 mil euros que
o Município disponibilizará no Orçamento
de 2017 para efetuar estas obras nas nossas
freguesias.
Mas nem só de obras se faz novembro. Nas
páginas que se seguem, encontra muitas
outras sugestões culturais, desportivas e de
caráter diverso que merecem a sua atenção.
Tenha um excelente mês de novembro!
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Preço único: 12,50€

Revista

Bagunçada à Portuguesa
18 novembro – 21h30 // Auditório Municipal

Enriquece visualmente esta produção o excelente trabalho de criatividade em cenografia e
desenho de guarda roupa, que foi confiado à profissional da especialidade Helena Reis.
Nos trabalhos de direção de atores e encenação, a produtora C2E – Conceção e Comercialização de Espetáculos conta com a vasta experiência da primeira atriz Natalina José, acompanhada em palco por Luís Mascarenhas, Paulo Oliveira, Ana Paula Mota, Luís Viegas e Filipa
Giovanni, para além de Maria Mendes nas interpretações musicais.

[ Cultura ]

Ao longo de duas horas, podemos assistir a variadas rábulas de contextos humorísticos, envolvendo textos de crítica social e política, mas também com abordagens em que a brejeirice
não poderia faltar, que se intercalam com momentos musicais em que populares temas terão
interpretação ora a solo, ora em duetos com outros elementos do elenco. Os textos e letras dos
temas musicais são da autoria de prestigiados nomes da cultura portuguesa.

4

Agenda Municipal de Olhão Novembro*16

Preço único: 5€

Música

IRIS – Baladas
26 novembro – 21h30 // Auditório Municipal

Uma das mais carismáticas bandas rock nacionais, os olhanenses IRIS, sobe ao palco do Auditório Municipal de Olhão no dia 26 de novembro, sábado, pelas 21h30. A formação natural
da Fuseta apresenta ao público olhanense o espetáculo IRIS – Baladas.
Em julho de 1979, um grupo de quatro rapazes decidiu formar uma banda, cujo objetivo
principal era fazer e tocar boa música. Como tantos outros grupos que na altura proliferavam
pela região, começaram desde logo por atuar em bailes e festas um pouco por todo o Algarve.
Assim nasceram os IRIS.
Em 1995, após 16 anos de existência, surge a gravação do primeiro disco de originais, Vão
Dar Banhó Cão, onde estava incluída a faixa que catapultou a banda para os tops de vendas e
playlists das rádios de todo o País: “Oh Mãe!”.

[ Cultura ]

Após vários sucessos ao longo dos anos, em 2007 tornam-se na primeira banda de rock portuguesa a montar um espetáculo com uma orquestra e a gravar um CD e DVD do espetáculo,
chegando a atuar para 40 mil pessoas.
De 1995 até à atualidade, têm lançado uma média de um álbum a cada dois anos, sendo o
mais recente, o oitavo, Ao Acaso, de 2015.
Desde sempre acarinhada pelo público olhanense, a banda composta por Domingos Caetano,
Carlos Guerreiro, Gustavo Gonçalves, Alexandre Ponte e Marinho Pires apresenta agora no
Auditório Municipal o espetáculo IRIS – Baladas.
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Anos de 1973 e 1974

Arquivo Vivo

F. Cocco, Lda.
Livro de Inventário bens imóveis e balanços
do ativo e passivo
Este mês destacamos o livro de Inventário e Balanços pertencente ao Fundo Documental F.
Cocco, Lda., que veio recentemente enriquecer o acervo documental do Arquivo Municipal
António Rosa Mendes.
Trata-se de uma sociedade conserveira constituída a 25 de março de 1957 em Olhão, da qual
eram sócios Francisco Cocco, Amânzio de Deus Cocco e Giuseppe Cocco.

Para finalizar, não se pode deixar de referir que esta sociedade é um bom exemplo do importante papel que a comunidade italiana desempenhou no desenvolvimento da indústria
conserveira na cidade de Olhão.

[ Arquivo ]

Esta sociedade possuía uma unidade de produção de conservas em azeite e molhos e outra de
salgas de pescado, situando-se a primeira nos números 2 e 4 da Rua Manuel Tomé Viegas Vaz,
e a segunda nos números 87 e 89 da Rua Nova do Levante. É interessante mencionar também
que os dois edifícios eram arrendados a José Correia Pontes.
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Autor do Mês

Manuel Jorge Marmelo
01 a 31 novembro – Horário de funcionamento
da Biblioteca

[ Literatura ]

Manuel Jorge Marmelo nasceu em 1971, no Porto. É jornalista desde 1989, tendo-se estreado na ficção em 1996 com o
livro O Homem que Julgou Morrer de Amor. Tem publicados
mais de 20 títulos, nos quais se incluem romances, crónicas,
livros infantis e contos. Em 2005, venceu o Grande Prémio
de Conto Camilo Castelo Branco, com o livro O Silêncio de
um Homem Só.
Da sua autoria, destacam-se títulos como Aonde o Vento me
Levar, As Sereias do Mindelo, O Amor é para os Parvos e Somos
Todos um Bocado Ciganos. Macaco Infinito é o seu último romance (2016).
Consulte toda a bibliografia do autor existente na Biblioteca através do catálogo online http://www.cm-olhao.pt/pt/
catalogo-online

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
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Hora do Conto Sénior

“LAR DOCE LER”
Clube de Leitura

“Ler, Reler e Tresler”

8 e 22 novembro - 15h00
Biblioteca Municipal José Mariano Gago
Obra em discussão:
Lillias Fraser, de Hélia Correia

Público-alvo: membros do Clube de Leitura

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.

Visitas Guiadas à Biblioteca
Propõe-se uma visita guiada pelos espaços da Biblioteca, dando a conhecer os serviços que
estão à disposição do utilizador.
Duração da visita: aprox. 40m
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 ]

4ªs feiras às 10h30 e 5ªs feiras às 15h00 // Biblioteca Municipal José Mariano Gago

8
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Apresentação do livro

Canções da Adolescência, de José Assis
11 novembro –18h00 // Biblioteca Municipal José Mariano Gago

José Assis nasceu na freguesia de Santa Maria do Socorro, em Lisboa. Viveu em Algés e daí
partiu para Nossa Senhora do Pópulo, em Benguela, passando depois pelo Bié, Luanda. Regressa a Portugal, onde reside em Algés, Arroios, São Mamede e São Domingos de Benfica,
até se fixar em São Julião da Barra, Oeiras.
Trabalhou como músico, contabilista, fiel de armazém, militar, despachante de carga e comissário de bordo. Atualmente desempenha funções como musicoterapeuta.

[ Literatura ]

Canções da Adolescência apresenta a exaltação no amor, irreverência, inquietação, inconformidade, sempre exaltação, eterna busca do amor, por amor, com amor pelo Eterno Feminino.
Até lá, observa a natureza e o mundo com as suas disparidades, caminhando de dentro para
fora e daí para o interior, tentando transformar-se.
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Apresentação do Livro

SobreViver, de Cláudia Sofia Sousa
25 novembro – 19h00 // Biblioteca Municipal José Mariano Gago

Cláudia Sofia Sousa nasceu em Lisboa, em setembro de 1979, mas cresceu e vive em Olhão.
É licenciada em Comunicação Social pela Escola Superior de Educação de Setúbal, com especialização em Jornalismo.

Paralelamente, desde 2014, colabora como assessora de comunicação e repórter freelancer na
região do Algarve. Nos tempos livres escreve, alimentando desde 2010 o blogue claudiasofiasousa.blogspot.pt. SobreViver é o seu livro de estreia.
Num tom de prosa a roçar a poesia, SobreViver apresenta uma compilação de textos ilustrados
que nos conduzem à reflexão. Do nascimento à morte, há sentimentos universais que atravessam todas as vidas. Da amizade à solidão, da alegria ao medo, das memórias de infância
ao amor. Sempre o amor. O amor materno, o amor fraterno, o amor eterno. Aquele que tudo
pode, de onde tudo brota, o real propósito da existência humana.

[ Literatura ]

Foi diretora de Comunicação e Marketing numa multinacional de novas tecnologias e em
2009 decidiu regressar ao Algarve e dedicar-se à empresa familiar fundada pelo pai em 1986.
Atualmente, coordena o negócio online da empresa.

10
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Apresentação do livro

Loucuras de Instantes,
de Benedita Benedito
26 novembro – 15h00 // Biblioteca Municipal José Mariano Gago

Este romance retrata dois olhares que se cruzaram numa esplanada de um bar, cada um em
mesas separadas acompanhadas de seus respetivos amigos.
Bárbara Marie, uma mulher romântica, descontraída, simples, portadora de um sorriso iluminado, divorciada, encantou-se por Thomas Warrior, um homem atraente de olhar intenso,
misterioso, um desportista profissional, casado. A evidente atração que Bárbara sentiu por
Thomas levou-a a procurar saber mais sobre ele.

[ Literatura ]

Não sabia ela que uma simples mensagem mudaria a sua vida. Uma série de encontros intensos levaram Bárbara a envolver-se demasiado, dando tudo de si mesma a um perfeito e
encantador desconhecido…
Benedita Benedito nasceu em Faro, em 1981. Filha de pais pescadores, passou a infância
dividida entre Olhão e a Ilha da Culatra, pois a profissão dos pais assim o exigia. Começou
a trabalhar aos 19 anos numa empresa multinacional, e passados oito anos comprou um
negócio de restauração.
Começou a escrever em março de 2015.
A criança sossegada, pouco comunicativa e tímida da infância, agora é uma mulher criativa,
sonhadora, aventureira e trabalhadora.
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“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

“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

Hora do Conto

Olhem para mim!

5as feiras – 10h45
Biblioteca Municipal José Mariano Gago
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
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“Colinho com Histórias”
(Bebéteca)
05 novembro – 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”
12 novembro – 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”
24 novembro – 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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Apresentação do livro
bilingue

Freda e Fernando
no Rio Tejo,
de Sheila Margaret Ward

12 novembro – 15h30
Biblioteca Municipal José Mariano Gago
Freda e Fernando são dois cacilheiros que vivem e trabalham no Rio Tejo. Têm orgulho
no trabalho que fazem e quando um novo
catamarã aparece um dia, começam a ficar
muito preocupados, pensando que já não
vão ser necessários.
Vem participar nesta aventura!
Público-alvo: Pais e filhos
Reservas mediante inscrição prévia
Contacto: 289 700 130		
E-Mail: biblioteca@cm-olhao.pt

Hora do Conto Especial

Eu faço como diz o Falco
– Ana no labirinto das
compras

21 a 30 novembro – 10h00
As histórias protagonizadas pelo Falco (mascote da PSP) surgem no âmbito da implementação estratégica dos princípios do
policiamento de proximidade para crianças
com idades compreendidas entre os 3 e os 10
anos, frequentadoras do ensino pré-escolar,
1.º e 2º Ciclos do ensino básico.
Público-alvo: pré-escolar e 1º Ciclo
Reservas mediante inscrição prévia

[ Literatura ]

Biblioteca Municipal José Mariano Gago
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Exposição

“(RE) CREAÇÕES”
de Clara Andrade
Patente de 05 a 30 de novembro
terça feira a sábado das 10h30 às 17h00
Galeria da Biblioteca Municipal
José Mariano Gago
Inauguração 05 de novembro, 15h30
Maria Clara Ramos Alves Borges de Andrade nasceu em Cascais em 1962, onde reside.
No ano de 2005, escolheu a cidade de Olhão
para estabelecer o seu refúgio, passando aqui
várias temporadas ao longo do ano, onde
“nasceram” muitas das suas colagens.

União de freguesias
MONCARAPACHO /
FUSETA
Dia de São Martinho
A 11 de novembro, Dia de São Martinho, a
União das Freguesias Moncarapacho e Fuseta oferece castanhas assadas a todas as crianças das escolas da freguesia.

[ Animação ] [ Exposições ]

Preocupada com várias causas sociais e ambientais, é adepta da reciclagem e os seus
trabalhos são realizados exclusivamente
com recortes de papel usado, reutilizando
revistas, jornais, fotos e outros suportes em
cartão e papel. A tesoura, o papel e a cola,
são os instrumentos para a realização desta
técnica, vulgarmente denominada “colagem
analógica”.

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

Chegou a Olhão em setembro de 2014
com uma missão: a de comandar a Polícia
Marítima e ser capitão de porto. A comissão termina no próximo ano. Contudo,
Nunes Ferreira já manifestou junto da
chefia a vontade de continuar por mais um
ano, até setembro de 2018.
Rui Pedro Nabais Nunes Ferreira nasceu em
Lisboa há 44 anos, é licenciado em Estudos
Militares Navais e casado com Goreti Ferreira. Tem uma filha, Joana, com oito anos. Filho de um oficial da Marinha que nunca lhe
colocou entrave nas escolhas e que sempre o
apoiou, foi com nove anos e por sua decisão
que entrou no Colégio Militar, onde se manteve até aos 25.

“O Colégio Militar fez de mim o homem
que sou hoje. Deu-me formação, educação,
espírito de sociedade, convívio e camaradagem”, testemunha o Capitão do Porto de
Olhão. Frequentou a Escola Naval durante
quatro anos, seguindo-se um estágio na fragata Corte-Real e o início do percurso profissional nas fragatas da Marinha de Guerra
Portuguesa, com passagens pelo Comando
Naval da Marinha e Estado Maior das Forças Armadas. Durante três anos lecionou na
Escola Naval, acumulando com o comando
do veleiro Inês Pizarro, antes de ingressar na
Autoridade Marítima Nacional. Tem 16 mil
horas de navegação, o que nos permite concluir que Nunes Ferreira é muito mais um
homem do terreno do que de gabinete.

[ Entrevista ]

“É um orgulho chefiar este grupo de homens.
Olhão está muito bem servido de Polícia Marítima”

[ Entrevista ]
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Senhor Comandante Nunes Ferreira, como aconteceu a sua vinda para Olhão?
Estava a residir em Mafra, pelo que manifestei interesse em chefiar a capitania de Cascais.
Contudo os meus superiores propuseram-me
Olhão. Sendo eu um homem habituado a
não questionar as decisões dos meus superiores, e porque me foi incutido o espírito
de missão, vim para Olhão. A minha família
ao início não reagiu muito bem. Depois, já
com seis meses a residir cá sozinho, a minha
mulher e a minha filha começaram a passar
alguns fins de semana comigo e também elas
foram incapazes de resistir. A minha maior
satisfação é que estamos todos perfeitamente integrados na sociedade local. Hoje, acho
que foi uma bênção vir para Olhão. É certo
que nunca serei um olhanense, mas vim para
Olhão e vesti a camisola. Dou sempre o máximo e tudo o que faço é com paixão.

Dou sempre o meu melhor e procuro ajudar,
falo com todas as pessoas.

E como correu a adaptação? Encontrou o que esperava?
Eu, por norma, sou um homem cauteloso e
gosto de me preparar. Sou igualmente incapaz de virar a cara à luta, acredito em mim.
Documentei-me e tentei saber tudo da tarefa
que me aguardava. Devo acrescentar que até
setembro de 2014 eu não conhecia Olhão.
Embora viesse ao Algarve com regularidade,
o que conhecia era de Faro para Barlavento.
Pesquisei, indaguei, confesso que li com toda
a atenção o discurso da tomada de posse do
presidente António Miguel Pina.

Entre a barra Olhão-Faro até à barra da Fuseta a nossa presença é constante. Temos quase
5000 embarcações cadastradas que navegam
na Ria Formosa e não podemos esquecer que
80% da nossa população, direta ou indiretamente, vive do mar, da Ria. Passados alguns
meses de aqui ter chegado, fiz um briefing
que apresentei aos meus superiores, onde dei
conta do que encontrei e do que me propunha fazer. Posso revelar que dois dos mais
importantes objetivos estão praticamente
concretizados.

Uma das coisas que para mim também era
nova, para além da realidade local, era o facto
de vir chefiar a Polícia Marítima. Já agora,
aproveito para referir que é um orgulho chefiar este grupo de homens. Olhão está muito
bem servido de Polícia Marítima. Sou de fácil trato, tenho uma enorme facilidade de integração, socializei-me muito rapidamente,
dei-me a conhecer a muita gente; tudo isso
foi importante para o que tenho alcançado.

Que balanço faz do trabalho entretanto desenvolvido?
Eu apanhei Olhão em expansão; nos últimos
anos a cidade tem dado passos muito assertivos. Contudo, quando aqui cheguei percebi
que havia muito trabalho para fazer. O desafio de um chefe, de um líder, é tentar retirar
de cada um o seu melhor. Foi isso que fiz e
que faço, em equipa, sempre em equipa. Para
se perceber melhor, a minha área de intervenção é de quase 90 quilómetros. A linha de
costa, a Ria com os seus canais, as marés e a
singularidade de passarmos de uma população de 1000 ilhéus na época baixa para quase
10 mil na época alta são dificuldades que temos de enfrentar fazendo o nosso trabalho e
patrulhamento.

Que são…
Um já está: contra ventos e marés e com o
apoio do Município de Faro, limpámos e
acabámos com o cemitério de barcos no recovo da Ilha da Culatra, algo de que se falava
há 30 anos e que conseguimos concretizar.
No local havia 90 barcos devolutos, hoje há
zero! A outra é a menina dos meus olhos, e
com a conjugação de várias vontades e instituições, entre elas a Câmara Municipal, a
Junta de Freguesia, a Docapesca, o apoio do
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Porquê a dificuldade?
Existem muitas instituições com autoridade
na Ria Formosa e fazer conjugar todas essas
vontades é, nalguns casos, uma tarefa muito
complicada, porque também esses organismos têm objetivos e esta não é uma prioridade, embora para mim fosse. Quando uma
decisão tem que ser tomada pelas instituições
mais próximas (locais) a rapidez é maior e
mais fluente. Quando é, como nesta situação, uma decisão que passa por sinergias e
vontades, como por exemplo os ambientalistas e a tutela do porto de Sines, entre outras,
é mais complicado.
Durante o seu comando, já teve que tomar decisões
difíceis?
Como aqui já referi, sou um homem de causas, disponível e sempre pronto para ajudar,
mas tenho que fazer cumprir a lei. Os legisladores fazem-nas, a Assembleia da República
aprova e a nós cabe-nos zelar pelo seu cumprimento. Posso até discordar nalgumas situações, mas tenho que fazer o meu trabalho.

Ainda recentemente, para lá de algumas situações pontuais, até porque nunca conseguimos agradar a todos, tive que fazer uma
portaria que determina que os animais a
viajar nas carreiras fluviais para as ilhas têm
que ir em transportadoras próprias. Nesta situação tenho que fazer cumprir o que está
determinado, embora me custe porque sou
um amante dos animais. Esta foi uma decisão controversa, mas necessária.
Outra decisão que gerou alguma polémica foi ter atribuído uma concessão na Ilha
do Farol. As pessoas não sabem que a praia
passou de 100 para 450 metros e que a lei
me permite atribuir temporariamente uma
concessão. Devo dizer que em boa hora o fiz
e salvaram-se vidas porque a praia passou a
estar vigiada.
Sobre o outro grande tema do momento e
que é do domínio público – o parque habitacional nas ilhas – o Comandante da Autoridade Marítima não emite opinião pública.
Por tudo o que já referi atrás, estou e estarei
no meu posto ao lado dos meus homens para
fazer cumprir o que for decidido.
Aproveito esta entrevista para agradecer a
disponibilidade e a excelente relação pessoal e institucional que tenho com o senhor
presidente da Câmara Municipal de Olhão e
dizer aos olhanenses que podem sempre contar com o meu apoio e o dos meus homens
na defesa intransigente e cumprimento das
nossas obrigações.

[ Entrevista ]

Estabelecimento Prisional com a cedência de
reclusos (mão-de-obra) e grande empenho
pessoal, foi já inaugurada a nova estação salva-vidas de Olhão, um equipamento operacional e condigo. Não sendo impossível, mas
muito difícil de concretizar, o outro grande
objetivo a que me propus foi o de organizar
e executar os fundeadouros na minha área de
jurisdição.
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Vida com Ritmo –
Ginástica Sénior
Um programa regular de exercícios 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.
· · Casa do Povo de Moncarapacho – quartas
e sextas feiras às 09h30 e às 10h15;
- Pavilhão Municipal de Olhão – terças e
sextas feiras às 09h30 e às 10h15 e segundas
e quartas feiras às 9h30;

[ Desporto ]

- Centro Comunitário da Fuseta – terças e
sextas feiras às 09h00 e às 09h45;
- Sala Multiusos da Junta de Freguesia de
Pechão – segundas e quartas feiras às 09h30;
- Pavilhão “Os Olhanenses” – terças e quintas feiras às 09h00 e às 09h45 e quartas e
sextas feiras às 09h30 e às 10h15.
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 nosso Algarve. O Município disponibiliza aos domingos 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 novembro marcaremos
presença, aos domingos de manhã, nos seguintes destinos: Martinlongo (13/11), Vila
Real de Santo António (20/11) e São Bartolomeu de Messines (27/11).
Inscrições – Divisão de Educação e Desporto
Informações – Telefone: 289 700 100;
Correio Eletrónico: desporto@cm-olhao.pt
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Krakes de Rua
Escolinhas de Futebol
Pelo nono ano consecutivo, o Município dá
continuidade ao projeto Krakes de Rua, destinado a crianças de ambos os sexos, dos 6
aos 12 anos. Trata-se de uma iniciativa que
visa a inclusão pela prática desportiva sob o
lema “Em campo somos todos iguais”.
Inscreve-te e troca a rua pelo desporto.
Esta atividade decorre:
EB1 Nº4 (Escola do Futebol)
Femininos, Sub 9 e Sub 12 – segundas e
quintas feiras às 18h00;

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.

[ Desporto ]

Inscrições – Divisão de Educação e Desporto
Informações – Telefone: 289 700 100; Correio Eletrónico: desporto@cm-olhao.pt
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Centro Municipal
de Marcha Corrida
de Olhão

[ Desporto ]

Expressão
Musical
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/turmas existentes no ensino
pré-escolar da rede pública do concelho 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 quinta
feira às 19h00;
• Aperfeiçoamento da marcha corrida - segunda e quinta feira às 08h00.
Inscrições – Divisão de Educação e Desporto
Informações – Telefone: 289 700 100;
Correio Eletrónico: desporto@cm-olhao.pt
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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:

Primeira Braçada
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 está dirigida aos alunos do 3º ano do
ensino público.

5 ao dia
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 seu
gosto por frutas e legumes.

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 préescolar da rede pública do concelho visitas à Biblioteca Municipal, para momentos de leitura
com a magia da palavra e outras atividades lúdicas que impliquem o contacto com os livros.

[ Desporto ]

Hora do Conto
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Visita à Casa João Lúcio
Os alunos do 1º e 2º anos do ensino público vão ter a oportunidade de realizar uma visita
guiada à Casa João Lúcio e descobrir os seus mistérios arquitetónicos.

[ Desporto ]

Marcha da Fuseta
O esplendor da Ria Formosa é o cenário
perfeito para um passeio domingueiro. Descubra as maravilhas do litoral algarvio, caminhando através de paisagens cheias de encanto. No dia 6 de novembro não fique em
casa. Pelas 10h00 dirija-se ao Polidesportivo
da Fuseta e venha caminhar connosco. Terá à
sua escolha dois percursos: um de 5 km e outro de 10 km, com grau de dificuldade fácil.
Org: Junta de Freguesia de Olhão
Apoio: Município de Olhão
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Moncarapacho
Junto à Rua das Olarias
6 Novembro
No dia 6 de novembro 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

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

Junto ao Parque de Campismo

Piscinas Municipais
+351 289 710 180

3 e 13 Novembro
O mercado mensal de novembro realiza-se no dia 3 (quintafeira), e o mercado das velharias será no dia 13 de novembro.

Biblioteca Municipal
+351 289 700 130

Quelfes
Largo do Mercado
27 Novembro
Mercado tradicional e feira de velharias:
quarto e quinto domingos do mês

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 ]

Mercados e Feiras de Velharias
do Concelho de Olhão
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Mais informações na Câmara Municipal
e nas Juntas de Freguesia

