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Eis-nos chegados a novembro com uma nova página aberta na vida do nosso concelho.
Como sabem, tomei recentemente posse para
mais um mandato como presidente da autarquia.
A todos quantos confiaram na nossa equipa e no
nosso projeto, mais uma vez, muito obrigado.
Aproveito esta pequena mensagem que mensalmente vos deixo para vos assegurar que os próximos quatro anos vão ser de viragem para Olhão.
Ultrapassados os pesados constrangimentos financeiros com que nos debatemos – e ultrapassámos
– no primeiro mandato, é chegado agora o momento, como tenho vindo a reiterar, de por mãos
à obra.
Em traços largos, os próximos tempos vão trazer-nos a requalificação da frente ribeirinha da nossa
cidade, um projeto tão inovador quanto respeitador da nossa alma e das nossas tradições.
No futuro próximo, vamos também assistir, finalmente, à concretização da nova variante, que vai
afastar o trânsito do interior da cidade, da nova
ETAR, com tudo o que vai representar em termos
ambientais para o nosso concelho, mas também
um conjunto de obras de requalificação da rede
viária e da habitação social, para mencionar apenas alguns dos nossos desígnios.
É com otimismo que encaro o nosso futuro. Conto consigo para, enquanto munícipe, nos fazer
chegar as suas críticas e sugestões acerca do nosso
trabalho.
Termino, convidando-vos a ficarem a par, nas
páginas que se seguem, das muitas sugestões culturais, desportivas e não só que acontecem em
Olhão este mês. Tenha um excelente novembro!
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Flamenco

Ballet Russo

“La Zambra”

“O Lago dos Cisnes”

18 novembro – 21h30
Auditório Municipal de Olhão

28 novembro - 21h30
Auditório Municipal de Olhão

A “bailaora” Maribel Ramos “La Zambra”
apresenta o seu mais recente espetáculo flamenco, que pretende recuperar o esplendor
e a simplicidade da antiga tradição dos “cafés
cantantes”, com todo o seu “compás” (ritmo).

Frequentemente considerado o epítome dos
bailados clássicos, “O Lago dos Cisnes“ narra um conto de amor, traição e triunfo do
bem sobre o mal. Repleto de romantismo e
beleza, há mais de um século que este ballet
encanta o grande público.

O público olhanense terá a oportunidade de
ver no palco da maior sala de espetáculos do
concelho diferentes “palos” (géneros de flamenco) e apreciar, as diferenças entre a guitarra solista e de acompanhamento, o canto
“p`alante” e o canto que acompanha o baile
e, naturalmente, baile puro, “sem aditivos”.

O prestígio e a notoriedade intemporal alcançados pela obra são motivados pela música inspirada de Pyotr Tchaikovsky, mas também pela coreografia inventiva e expressiva
de Marius Petipa que, relacionando o corpo
humano com os movimentos de um cisne,
revela a sua genialidade, o seu potencial coreográfico e criatividade artística.

“La Zambra”, apresenta em Olhão o espetáculo “Aires del Sur”, composto por quatro
artistas, onde se mesclam a força do “cante”
com a elegância do baile, que se caracteriza
pela sua expressividade e sensualidade.

A Russian Classical Ballet apresenta uma
produção clássica, com figurinos manufaturados e um leque de melodias encantadoras
que compõem esta grande obra-prima do
ballet clássico.

[ Cultura ]

Caros Olhanenses,
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Sombras Cubistas
Museu Municipal de Olhão
A partir das técnicas utilizadas nas sombras
chinesas, as crianças edificam, através de elementos tipológicos da arquitetura cubista,
uma paisagem urbana da zona histórica de
Olhão.
Duração: Cerca de 45 min.
Público: Turmas do 3º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico

O meu pequeno livro
de história de Olhão

Lenda Jogada
O Menino dos Olhos Grandes

Museu Municipal de Olhão

Museu Municipal de Olhão

Duração: Cerca de 1h30
Público: A partir do 3º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico

Local: O ponto de encontro é no Museu / Largo do Carolas (Lenda do Menino dos Olhos Grandes)
Duração: Cerca de 45 min.
Público: Turmas do Ensino Pré-escolar / Turmas do
1ºano do 1º Ciclo do Ensino Básico

Os Romanos aqui tão perto
Museu - Sala da arqueologia
A partir de objetos de uso quotidiano do
tempo dos Romanos, como uma agulha de
coser redes, um unguentário, ou uma ânfora,
vamos colocar várias questões acerca desses
objetos.
Qual o seu nome, para que serviam, que forma têm e de que materiais são feitos. Haverá
alguma relação com os objetos que usamos
no nosso dia-a-dia?
Duração: Cerca de 45 min.
Público: A partir do 4º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico

De cubo em cubo se fez Olhão
Museu Municipal de Olhão
Sala da exposição “Olhão, Terra Cubista”
Duração: Cerca de 1h00
Público: A partir do 1ºano do 1º Ciclo do Ensino Básico

[ Cultura ]

Como era a nossa cidade no ano em que
começou a ser construído o edifício doCompromisso Marítimo? Sabias que a Igreja
abriu ao público sem estar acabada? E que
os pescadores estavam proibidos de construir casas de pedra e cal em Olhão? Vamos
descobrir e conhecer o Centro Histórico de
Olhão.

Museu Municipal de Olhão

Local: O ponto de encontro é no Museu. A atividade decorre
em diversos pontos do Centro Histórico.
Duração: Cerca de 1h30
Público: Turmas do 3º Ciclo do Ensino Básico e turmas do
Ensino Secundário

Encontros com Professores
Visitar e Desenhar
Museu Municipal de Olhão
O que vês no Museu? As peças são antigas
ou recentes? Para que servem? Contam uma
história? Munidas de um caderno e um lápis,
as crianças são convidadas a percorrerem as
salas e a desenharem as peças que mais gostam e as peças que menos gostam.
Duração: Cerca de 45 min.
Público: Turmas do 3º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico

O Museu vai à Escola
Museu Municipal de Olhão
Local: Salas dos jardins de infância e salas de aula das
escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico
Duração: Cerca de 45 min.
Público: Turmas do Ensino Pré-escolar / Turmas do 1º
e 2º ano do 1ºCiclo do Ensino Básico

Era uma vez ...
Duração: Cerca de 45 min.
Público: Turmas do Ensino Pré-escolar e do 1º ano do 1º
Ciclo do Ensino Básico

Descobrir Olhão

5

Museu Municipal de Olhão e Centro
Histórico
Público: Professores

Visitas Acompanhadas
Uma visita acompanhada permite a quem
nela participa ficar a conhecer alguns dos
testemunhos mais marcantes do património
da nossa terra. Partimos em busca de um
passado que se mostra numa peça, numa
rua, numa janela, numa açoteia ou numa
paisagem.
Museu Municipal de Olhão - Compromisso Marítimo
Público: Todos os públicos
Duração: Cerca de 1h00

Centro Histórico
Todos os públicos
Duração: Cerca de 1h30

Uma aula no Museu

O Caminho das Lendas
Público: Todos os públicos
Duração: Cerca de 1h00

Museu Municipal de Olhão

Da praia à vila de Olhão

Público: Professor com a sua turma a partir do 3º ano do
1º Ciclo do Ensino Básico

Local: Diversos pontos da cidade
Público: Adultos e jovens (> 14 anos)
Duração: Cerca de 2h00

[ Cultura ]

4

6

Agenda Municipal de Olhão novembro*17

Agenda Municipal de Olhão novembro*17

7

Projetos Especiais
O Jogo do Moinho
Museu Municipal de Olhão – Escola / Outros Museus

Fotografia de CIIPC (Centro de Investigação,
Informação e Património de Cacela)

É um jogo de tabuleiro, de estratégia, entre dois jogadores,
com o objetivo de colocar três peças em linha. As suas origens são incertas e a sua introdução na Europa são especulativas. No nosso país, têm aparecido vários tabuleiros de jogo
e muitas peças em pedra e osso, normalmente gravados em
lajes de xisto, blocos de granito, mármore, arenito, calcário e
cerâmica. Essas matrizes de jogos encontram-se em estações
arqueológicas desde a época romana e em diversos monumentos históricos, como igrejas, catedrais e castelos. Lançamos o convite às escolas e aos professores para participarem
neste projeto com a duração de um ano letivo.
Público: 3º e 4º anos. // Calendarização: Várias sessões durante o ano letivo.
Atividade desenvolvida com a R.M.A. (Rede de Museus do Algarve)

Visita - oficina de azulejos
Museu / Ruas vizinhas do Museu
O património azulejar patente nas casas da nossa cidade possui grande qualidade e marca a
paisagem urbana.
Para ficarmos a conhecer um pouco melhor esta realidade, propomos uma visita às ruas vizinhas do Museu. Posteriormente, cada criança fará o registo de um azulejo.
Duração: Cerca de 1h30
Público: A partir do 3º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico

Museu Municipal de Olhão
Escolas // Centro Histórico de Olhão
O Centro Histórico de Olhão e em particular os bairros da
Barreta e do Levante possuem grande valor patrimonial pelo
conjunto do edificado. Trata-se de um conjunto de casas que
foram sendo construídas a partir de meados do séc. XVIII, e
que sucessivamente foram sendo alvo de diversas campanhas
de obras, até se tornarem nas casas que conhecemos como
casas cubistas.

[ Cultura ]

Público: 3º, 5º, 7º, 8º, 10º e 11º anos // Calendarização: O projeto tem a
duração de dois anos letivos (2017/2019). Para informação e marcação de
atividades: 289 700 103 / museu@cm-olhao.pt

Olhar a arte
Museu Municipal de Olhão
Calendarização: Várias sessões durante o ano letivo com
duração de 30 a 45 minutos
Público: Público em geral

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

Dia de São Martinho
Dia 10 de novembro, véspera do Dia de São
Martinho, a União de Freguesias Moncarapacho e Fuseta oferece castanhas assadas a
todas as crianças das escolas da freguesia.

[ Animação ] [ Cultura ]

As Casas da Barreta e do Levante
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VISITAS GUIADAS
À BIBLIOTECA
Hora do Conto Sénior

04 a 29 novembro // Biblioteca Municipal
José Mariano Gago

[ Exposições ]

Residente em Olhão, de onde descende, o
Paulo Gago desde cedo começou a dar os
primeiros passos no desenho e a ter uma
compreensão tanto da anatomia humana
como da interação da pessoa como parte integrante de um meio.
Obteve, assim, uma composição que ainda
hoje retrata em muitas das suas obras, incluindo o fator humano na paisagem, principalmente quando recria a cidade de Olhão.
Autodidata, Paulo Gago sempre teve como
objetivo o desenvolvimento das suas capacidades artísticas, não se limitando a técnicas
ou meios. É apreciador do desafio que cada
nova obra lhe apresenta, descobrindo-se, assim, pouco a pouco.

Autor do Mês

Amos Oz
01 a 30 novembro
Biblioteca Municipal José Mariano
Gago
Amos Oz nasceu em Jerusalém, em 1939,
residindo atualmente em Arad, local onde se
tem dedicado à causa da paz entre palestinianos e israelitas.
Além de escritor e jornalista, é ainda docente
da disciplina de Literatura na Universidade
Ben-Gurion.
A sua vasta obra inclui romances e ensaios
traduzidos em mais de trinta línguas, dos
quais se encontram publicados em Portugal
títulos como A caixa negra, Conhecer uma
mulher, A terceira condição, Uma pantera na
cave, ou Cenas da vida de aldeia.
A bibliografia do autor existente na Biblioteca pode ser
consultada através do catálogo online, em http://www.
cm-olhao.pt/pt/catalogo-online

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

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

Clube de Leitura

“Ler, Reler e Tresler”
07 e 21 novembro – 15h00
Biblioteca Municipal José Mariano Gago
Obra em discussão: Mrs. Dalloway, de Virginia Wolf
Público-alvo: membros do Clube de Leitura

[ Literatura ]

Exposição
de Pintura
De Paulo Gago

“LAR DOCE LER”

Quintas feiras -10h30
Biblioteca Municipal
José Mariano Gago
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Hora do Conto

E assim… começa
uma grande amizade!

Biblioteca Municipal José Mariano Gago
Público:Pré-escolar - quartas feiras - 10h00 e 10h45
1º Ciclo - quintas e sextas feiras - 14h15
Reservas mediante inscrição prévia: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

Apresentação do livro

Encontro com
Verdades ocultas, o escritor
de Zélia Ortiz
Nuno Caravela
03 novembro – 18h00
Biblioteca Municipal José Mariano
Gago
Zélia Ortiz, pseudónimo da escritora olhanense Célia Bolo, apresenta o seu livro, Verdades ocultas.

[ Literatura ]

Natural de Olhão, Zélia Ortiz desde cedo
desenvolveu um enorme interesse pela leitura, começando por escrever pequenas peças
de teatro infantil ainda em criança.
Na fase adulta, a sua paixão pela literatura
enraizou, sendo apoiada pela editora Omega
que reconheceu a facilidade com que a autora desenvolve a escrita.
Verdades ocultas reflete o lado menos brilhante que os leitores de revistas cor-de-rosa estão
habituados. É um romance realista, que descreve com frieza o lado oculto da verdade.

14 e 15 novembro
Auditório Municipal de Olhão

No seguimento das atividades do Mês Internacional das Bibliotecas Escolares, que se
assinalou em outubro, a Rede de Bibliotecas
de Olhão promove um encontro com o escritor e autor Nuno Caravela.
As sessões, que decorrem no Auditório Municipal, são dirigidas aos alunos do 1º Ciclo
de todas as escolas do concelho.
Com o objetivo principal da promoção da
leitura, o autor e ilustrador apresentará os
livros da conhecida coleção O Bando das
Cavernas, prometendo muito boa disposição
junto dos jovens leitores.

Coração sem cor,
de Susana Jorge
18 novembro - 15h00
Biblioteca Municipal José Mariano
Gago
Atividade inserida no âmbito do Dia Mundial da Tolerância da UNESCO, que se assinala a 16 de novembro.
Coração sem cor retrata a história de vida de
duas meninas da mesma idade, mas de raças
diferentes e mundos opostos.
Susana Jorge é natural da cidade de Coimbra, embora resida no Algarve há mais de 20
anos.
Apaixonada por livros e música desde sempre, tem abraçado o voluntariado em várias
campanhas de solidariedade social.
Enquanto escritora de livros infantis tenta,
através das suas obras, passar a mensagem da
igualdade, transformando muros em pontes
e mostrando a crianças e famílias que, através
de exemplos transformados em boas ações,
se pode melhorar o mundo.

“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: Pré-escolar e 1º Ciclo
Reservas 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…
Reservas para os A.T.L.’s mediante inscrição prévia
Contacto: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

[ Literatura ]

Apresentação do livro
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“Livros vão Passear
à Creche”
“HISTÓRIAS QUE ACRESCENTAM!”
Biblioteca Municipal José Mariano Gago
Todas as quartas feiras, das 11h15 às 12h30, um grupo de utentes da ACASO, portadores de
deficiência, tem oportunidade de beneficiar da Hora do Conto.
Contos e momentos que, mais do que estímulos e sabedoria, lhes acrescentam paz, bem-estar
e felicidade.

“Colinho com Histórias”
(Bebéteca)
11 novembro – 11h30
Bebéteca

[ Literatura ]

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
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“Estórias em Família”

16 novembro – 10h30

18 novembro – 11h30

Biblioteca Municipal José Mariano Gago

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.

Miúdos e graúdos são convidados a assistir à
leitura de uma história de encantar. Incentive no seu filho o gosto pela leitura, trazendo-o à Biblioteca!

Público: Creche // Reservas mediante inscrição prévia
Contacto: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

Público: 3 aos 5 anos // Reservas mediante inscrição prévia – Contacto: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

Histórias Sorridentes,
com Ligia Boldori
25 novembro – 11h30
Biblioteca Municipal José Mariano Gago
Atividade de Hora do Conto realizada por Ligia Boldori,
com uma das suas Histórias Sorridentes. Dona Cárie, a intrusa
da festa!/ Miss Cavity, the spoilsport! é um livro de literatura
infantil bilíngue, o segundo da Coleção de Pernas Pro Ar/The
Upside Down Collection.
Público: 4 aos 10 anos
Reservas mediante inscrição prévia: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

[ Literatura ]
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SPAROS

tagem que representava a proximidade física
do IPMA, um parceiro nosso muito importante. Já havíamos tido também conversas
com a Câmara de Olhão no sentido de nos
instalarmos aqui, e tínhamos percebido que
podia ser um sítio em que podíamos ter algum apoio por parte das autoridades locais,
que é sempre importante também.

Luís Conceição

Hoje em dia, quantas pessoas fazem parte da equipa
da SPAROS? Estamos a falar de profissionais altamente qualificados…

“Olhão era uma zona que nos agradava, por se tratar de um concelho com vocação para os assuntos do mar (…) e tínhamos percebido
que podia ser um sítio em que podíamos ter apoio por parte das
autoridades locais”

[ Entrevista ]

Qual é a génese da SPAROS? Como é que começou e
como é que surgiu esta ideia?
A SPAROS nasceu como uma startup a partir do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve. Foi fundada por duas
pessoas, o Jorge Dias e eu. Nessa altura, éramos investigadores do Centro de Ciências
do Mar e sentimos que havia a necessidade
de haver uma estrutura que fizesse a ponte
entre o meio académico e o meio empresarial, não só no Algarve, como em Portugal,
e mesmo na Europa. Havia alguma distância
entre o que se fazia nas universidades e as
necessidades que a indústria, neste caso da
aquacultura, tinha, em termos de nutrição
de peixes. A transferência de conhecimento
não era tão eficiente e tão rápida como poderia ser. Foi essa a razão do nascimento da
SPAROS, no ano de 2008.

Como foram os primeiros tempos?
Inicialmente, a SPAROS teve muito o apoio
do CRIA, o Centro Regional de Inovação do
Algarve, uma estrutura da Universidade, e a
nossa sede foi, durante algum tempo, dentro da Universidade. Ainda no ano de 2008,
tivemos necessidade de um espaço físico
para instalarmos a nossa fábrica de alimentos para peixe. A fábrica-piloto localizava-se
numa estrutura que pertence ao Instituto de
Emprego, em Loulé. Começámos em Faro,
passámos para Loulé, e depois para Olhão.
Como é que surgiu a vinda para Olhão?
Viemos para Olhão, primeiro, porque encontrámos o espaço físico de que precisávamos, com todas as condições de que necessitamos; depois, Olhão era uma zona que nos
agradava, por se tratar de um concelho com
vocação para os assuntos do mar e pela van-

Começámos com três pessoas em 2008 e,
neste momento, somos 16. Tentamos ser
exigentes no processo de recrutamento. Das
16 pessoas que temos cá, 4 têm qualificação
de Doutoramento, pelo menos 6 têm Mestrado, temos algumas pessoas licenciadas e 3
pessoas que têm o curso técnico-profissional
de aquacultura.
Gostava que nos falasse um pouco do conceito da
empresa. A natureza do vosso trabalho é muito
específica…
Nós não somos propriamente uma fábrica
de rações para peixe, somos uma empresa
que faz desenvolvimento de novos produtos
para alimentação de peixe, sobretudo para
aquacultura, mas não só. No fundo, o que
fazemos é tentar encontrar soluções quando
surgem desafios na nutrição dos peixes; por
exemplo, há uns anos, começou a trabalhar-se em Portugal no cultivo da corvina e era
necessário desenvolver alimento para essa
espécie. Fizemos um projeto, em que desenvolvemos fórmulas específicas para a corvina, trabalho que, neste caso, foi desenvolvido em colaboração com o IPMA. Muito
do nosso trabalho é feito em parceria com
outras instituições: o IPMA, universidades
portuguesas e europeias… trabalhamos muito em parceria e procuramos juntar as nossas
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valências a valências que os nossos parceiros
nos podem oferecer.
Quem são os vossos clientes?
Tanto pode ser a Universidade do Algarve,
como o IPMA, como uma universidade da
Austrália. A maior parte dos nossos clientes
estão na Europa, mas já cobrimos outros
países.
Em que países é que a SPAROS está presente?
A nossa presença mais forte é em Espanha,
França, Noruega, Itália, Alemanha, Bélgica,
Grécia, Turquia. Já trabalhámos também
com países como Israel, Arábia Saudita,
Vietname, Brasil, Canadá… um pouco por
todo o mundo.
Essa base de conhecimento que obtêm na aquacultura é potencializada noutras áreas?
Sim, sem dúvida. Aproveitamos essa expertise para aplicar a outros mercados como, por
exemplo, a aquariofilia, e os produtos que
desenvolvemos para uma espécie de peixe
que é o peixe-zebra, usado sobretudo em investigação biomédica.
Qual o conselho que dá a um jovem que esteja neste
momento numa universidade, e que tenha uma boa
ideia para desenvolver na área da investigação e
da inovação?
O conselho que deixo é que acreditem nas
suas ideias, que lutem por elas e que procurem apoiar-se em pessoas que tenham um
pouco mais de experiência, que foi o que nós
fizemos, sobretudo na área de gestão de um
negócio, que era nova para nós. Procurem
quem vos ajude naquilo em que têm menos
conhecimento.

[ Entrevista ]
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Vida com Ritmo
Ginástica Sénior
O projeto de Ginástica Sénior completa este
ano 10 anos de oferta de atividade física
regular e gratuita aos munícipes.

Marchas
aos Domingos
Venha marchar pelas mais deslumbrantes
paisagens da região e descubra tesouros únicos, guardados nos mais belos cenários naturais do Algarve.

[ Desporto ]

O Município disponibiliza transporte, motorista e um técnico, que acompanhará os
marchantes do concelho em 27 percursos
do calendário de marcha e corrida Algarve
2017/2018, do IDPJ.

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.

Centro Municipal
de Marcha Corrida
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, uma vez que 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 - terças e sextas feiras - 19h00
Aperfeiçoamento da marcha corrida - segundas e quintas
feiras - 08h00
Informações: 289 700 100 / desporto@cm-olhao.pt

Esta atividade decorre nos seguintes locais::

Escolinhas
de Futebol
Krakes de Rua
Escola EB1 Nº4 (Escola do Futebol)
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 um projeto que visa a inclusão pela
prática desportiva, sob o lema “em campo
somos todos iguais”.
Femininos, Sub9 e Sub12 – terças e sextas feiras - 18h00
Informações: 289 700 100 / desporto@cm-olhao.pt

Casa do Povo de Moncarapacho: quartas e
sextas - 09h00 e 9h45
Pavilhão Municipal de Olhão: segundas e
quartas - 09h30 / terças e sextas - 09h30 e
10h15
Centro Comunitário da Fuseta: terças e sextas - 09h00 e 09h45
Sala Multiusos da Junta de Freguesia de Pechão: segundas e quintas - 09h30

Durante o mês de novembro, marcaremos
presença nos seguintes destinos: Martim
Longo (12/11), S. Brás do Alportel (19/11)
e Carvoeiro (26/11).

Pavilhão “Os Olhanenses”: segundas e quintas - 09h00 e 09h45 / terças e sextas - 9h30
e 10h15

Informações: 289 700 100 / desporto@cm-olhao.pt

Informações -Telefone: 289 700 100
Correio Eletrónico desporto@cm-olhao.pt

Projeto Saúde Ativa
Em parceria com a UCC Olhar+, do Centro
de Saúde de Olhão, o Município continua
a facultar aos utentes do Centro de Saúde
residentes no concelho com obesidade, consultas de nutrição, prescrição de exercício e
aulas de mobilidade e controlo do peso. As
aulas realizam-se às segundas e quartas feiras,
no Pavilhão Municipal, das 10h15 às 11h00.
Informações: 289 700 100 / desporto@cm-olhao.pt
Inscrições: Balcão Único, todos os dias úteis, ou Divisão
de Educação e Desporto às quintas-feiras

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
2017/2018 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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Expressão
Musical
Considerando as novas orientações curriculares para a educação pré-escolar, o Município entendeu contratar os serviços do Conservatório para a promoção de uma sessão
semanal de Expressão Musical em cada uma
das turmas da rede pública do concelho.

CRESCER SAUDÁVEL
O Município, em conjunto com a UCC
Olhar+, do Centro de Saúde de Olhão, criou
um projeto que tem por objetivo combater,
prevenir e alertar para a obesidade infantil.
O projeto consiste na realização de avaliações anuais, realizadas junto dos alunos do
1º Ciclo de todo o concelho. Às crianças
com percentil superior a 90, são propostas
aulas de Atividade Física e Desportiva e consultas regulares de Nutrição no Centro de
Saúde de Olhão.
As aulas, gratuitas, realizam-se no pavilhão
da Escola Dr. Alberto Iria, às segundas, quartas e quintas, às 17h30.
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5 ao Dia
O programa 5 ao Dia realiza-se no Mercado
Abastecedor da Região de Faro, em Estoi, e
tem como objetivo promover 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.

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.

Mercados e Feiras de Velharias
do Concelho de Olhão
Moncarapacho
Junto à Rua das Olarias
5 novembro
No dia 5 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
Junto ao Parque de Campismo
2 e 12 de novembro
O mercado mensal de novembro realiza-se no dia 2 (quinta-feira), e o mercado das velharias será no dia 12 de novembro
(domingo).

Quelfes
Largo do Mercado
26 de novembro
Mercado tradicional e feira de velharias.

[ Desporto ]

5 novembro – 09h30
Polidesportivo da Fuseta
Organização: Núcleo da Cruz Vermelha Portuguesa de
Moncarapacho Fuseta
Apoio: Município de Olhão e União de Freguesias de
Moncarapacho 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
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 Moncarapacho
+351 289 790 010
Polícia Marítima
+351 289 079 033

Marcha da Fuzeta
Visita ao Museu Municipal
O Museu Municipal de Olhão recebe, às terças feiras de manhã, as turmas dos 1º e 2º anos do ensino público do concelho com a atividade “O que é um Museu?”. São partilhadas
com as crianças algumas histórias do Museu e a importância
deste equipamento cultural.
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Capitania
+351 289 079 025
Centro de Saúde
+351 289 700 260
Posto de Turismo
+351 289 713 936
Táxis
+351 289 702 300

[ Mercados e Feiras ]
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