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Eis-nos chegados a março, o mês em que
começa a Primavera. Esta é uma época muito especial do ano, marcada pelo “acordar”
e pela renovação da natureza à nossa volta.
Aproveitemos, também, para recarregar as
nossas baterias, de modo a enfrentarmos os
desafios que todos temos nas nossas vidas.
Por falar em desafios, é com satisfação que
registo que o processo de reabilitação da
Frente Ribeirinha deu mais um passo em
direção à sua concretização, com a apresentação pública, no passado dia 23, das linhas-mestras do que vai ser uma obra que vai
mudar a face da cidade.
Num futuro tão próximo quanto possível,
Olhão terá a Frente Ribeirinha que tanto
merece: melhor equipada para o turismo,
mas também mais “amiga” dos Olhanenses
que, como eu, tanto apreço têm por esta
zona nobre da cidade.
Este mês é também marcado pelo 8º aniversário do Auditório Municipal, que celebramos no dia 24 de março, com um concerto
imperdível de Miguel Araújo.
A construção da maior sala de espetáculos
do concelho de Olhão teve início em agosto de 2006, tendo terminado em janeiro de
2009. No local onde hoje se ergue este espaço de cultura de que tanto nos orgulhamos,
localizava-se a fábrica de conservas Ramires,
restando desta a chaminé, recuperada e integrada na arquitetura do edifício.
Com uma programação artística regular e
uma equipa de técnicos residentes, o Auditório Municipal tornou-se, em pouco tempo,
um espaço cultural de referência em todo o
Algarve.
O Presidente da Câmara Municipal,
António Miguel Pina
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Ciclo “Guitarras
e Património”

José Alegre
(Guitarra Portuguesa)
3 de março – 17h00
Museu Municipal
Edifício do Compromisso Marítimo

Dança

Villa-Lobos
em Movimento
4 de março – 18h00
Biblioteca Municipal José Mariano
Gago

Uma viagem acompanhada pelo dedilhar de
cordas que contam histórias sobre cultura e
música. Um percurso sobre a região que liga
os espaços percorridos.

D. João VI apropriou-se de parte das influências europeias levadas para o Brasil para
as desconstruir com uma intensa contaminação pelas tradições, folguedos e crenças populares vindas das convivências com o escravo africano e com as civilizações indígenas.

Organização: Academia de Música de Lagos
Informações: direccao@amlagos.pt

Organização: Academia de Música de Tavira
Informações: academiamusicatavira@gmail.com

[ Cultura ]

Caros Olhanenses,
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PREÇO ÚNICO: 10€

Música

Salvador Sobral com JÚlio Resende
“Excuse Me”
17 de março – 21h30 // Auditório Municipal de Olhão

Musical Infantil

Hakuna Matata
11 de março – 16h00 // Auditório Municipal de Olhão

Hakuna Matata leva-nos numa viagem pela vida do suricata mais conhecido da savana. Quando cresce, decide deixar os pais e partir à aventura rumo à cidade grande. E é lá que vive as
maiores aventuras que alguma vez sonhou.

[ Cultura ]

Entre divertidas peripécias com a diretora do jardim zoológico e encontros inesperados, apercebe-se que o seu coração está na selva, junto da sua família e amigos.
Decide, então, depois de muitas aventuras, regressar a casa. Ele só não sabia que o dia do seu
regresso era também o dia da grande festa de nascimento do novo rei da selva.
Com produção da ProtagonizaMagia, este é um espetáculo de Ana Balbi com encenação de
João Duarte Costa e coreografia de Andreia Lemos. Ao palco sobem os atores Afonso Sousa,
Ivo Melo, Camila Ribeiro, Cintia Surgy, Gonçalo Lima, Sara Brás e Soraya Lopes.

Durante o tempo que viveu nos Estados Unidos e em Barcelona, onde estudou na prestigiada
escola Taller de Músics, Salvador Sobral desenvolveu vários projetos musicais: compôs para si
próprio, mas ao mesmo tempo criou perfomances arrojadas à volta da figura de Chet Baker,
bebeu da bossa-nova e trouxe às suas canções as doces sonoridades da América Latina.
Excuse Me, o seu disco de estreia, é o resultado dessas viagens e das influências que o cantor
recebeu das suas inspirações musicais de sempre, que partem do jazz para o mundo e que
agora nos convida a escutar.
O disco tem a co-produção musical do olhanense Júlio Resende, que é também o pianista que
acompanha Salvador nos espetáculos ao vivo, do talentoso compositor venezuelano Leonardo
Aldrey e do próprio Salvador Sobral.
Maioritariamente composto por temas originais da autoria de Salvador Sobral e Leo Aldrey,
não faltam dois standards de jazz com que o músico assume a forte influência desta estética no
seu percurso. Um dos temas originais é de Luísa Sobral, que o compôs para o irmão a quem
ouvia cantar compulsivamente temas de Chet Baker: “I Might Just Stay Away” remete-nos
para o universo do cantor e trompetista norte-americano.
Na última edição do EDP Cool Jazz, Salvador Sobral mostrou porque já deixou de ser ‘apenas’ uma promessa da música em Portugal, para ser definido como um cantor que “consegue
transmitir uma sensibilidade musical e um magnetismo únicos em palco”.
Em 2017, Salvador Sobral continuará com o seu Excuse Me pelas mais relevantes salas nacionais, entre elas Olhão, já em março.

[ Cultura ]

PREÇO ÚNICO: 8€
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PREÇOs: Balcão: 13€; Plateia: 15€

PREÇO ÚNICO: 7€

PREÇO Único - 10€

Música

Teatro

Música

“Hoje Não Há
Teatro”

IV Festival
Internacional de
Acordeão de Olhão

Miguel Araújo

1ª Parte VIA

24 de março – 21h30 // Auditório Municipal de Olhão
8º Aniversário AMO
No dia em que o Auditório Municipal de Olhão celebra o seu 8º aniversário, esta que é uma
das maiores salas de espetáculos do Algarve acolhe um concerto de Miguel Araújo. O evento é
antecedido por um Porto de Honra, no foyer do Auditório às 21h00, seguindo-se a convidada
Via, às 21h30, que abre a atuação de um dos artistas mais completos da nova geração.
Miguel Araújo é hoje considerado um dos grandes nomes da música portuguesa, destacando-se como compositor, letrista, cantor e músico, sendo bem-sucedido em cada uma destas
vertentes que compõem a sua multifacetada e eclética carreira.
São já muitas as canções da sua autoria, cantadas por si e por outros, que fazem parte do espólio das grandes canções populares portuguesas deste século. Como escreveu o Expresso em
2012, “é notório que Miguel Araújo se tornou um dos melhores fabricantes de canções que o
País viu surgir este século”.
Depois de Cinco Dias e Meio (2012) e de Crónicas da Cidade Grande (2014), Miguel Araújo
prepara agora o terceiro álbum de originais, com lançamento previsto para breve.

[ Cultura ]

A 24 de março, o Auditório Municipal de Olhão recebe em festa o concerto de Miguel Araújo, onde irão ser apresentados vários temas do novo álbum e também os sucessos já bem conhecidos do público, entre os quais “Os Maridos das Outras”, “Dona Laura” ou “Recantiga”.
A convidada de Miguel Araújo nasceu no Porto e chama-se Elvira Brito e Faro, mas todos
a tratam por Via. Autodidata na guitarra e no ukelele, conta já com uma formação musical
muito rica e diversa, tendo passado pela Escola Maiorff, pela Valentim de Carvalho e posteriormente pela Faculdade Nova de Lisboa, onde se licenciou em Ciências Musicais.
Estudou piano jazz no Hot Club, e atualmente na ESMAE. Via integra a Primeira Linha
em 2016 e está já a trabalhar em novos temas, que serão incluídos no primeiro álbum, a ser
lançado no final de 2017. O primeiro single será lançado brevemente.

Grupo de Teatro A Gorda
27 de março – 21h30
Auditório Municipal de Olhão
Dia Mundial do Teatro

No Dia Mundial do Teatro, voltamos a assistir à sempre estimulante peça Hoje Não Há
Teatro, de João Evaristo. Devido ao sucesso
dos espetáculos já realizados em anos anteriores, a companhia A Gorda volta ao palco
olhanense para mais uma apresentação desta
divertida peça feita por olhanenses.
Hoje Não Há Teatro vem na sequência da trilogia do mesmo autor, Bailarinas e Pezinhos
de Xumbo. Ou melhor, desvenda-nos a origem dessa trilogia e a forma como um varredor de uma sala de espetáculos aproveita
uma oportunidade única para realizar o seu
sonho – ser diretor, encenador e cabeça de
cartaz da sua própria companhia de teatro.
Aqui, mostra-se o teatro dentro do teatro.
Os atores fora das personagens. Quem ainda
não viu, não pode perder!
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31 de março - 21h00
Auditório Municipal de Olhão

Pelo quarto ano consecutivo, a Junta de Freguesia de Quelfes e o Grupo Etnográfico de
Quelfes, com o apoio da Câmara Municipal
de Olhão e da empresa municipal Fesnima,
promovem o Festival Internacional de Acordeão.
Ao palco do Auditório Municipal vão subir
vários intérpretes nacionais e internacionais
daquele que é um dos instrumentos tradicionais mais importantes da música portuguesa,
com particular incidência no Algarve.
Atuam nesta noite de março em Olhão alguns dos maiores intérpretes mundiais deste instrumento: Jeremy Lafont e Michel
(França), Pietro Adragna (Itália), Rodrigo
Maurício, Jorge Alves e Francisco Sabóia
(Portugal).
O objetivo da iniciativa é a promoção e valorização do acordeão enquanto instrumento.

[ Cultura ]
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Exposição

“Retratos na Ria”
Arquivo Vivo

Partido Republicano Português
Declaração de honra de filiação no Partido Republicano Português (Delegação do Concelho
de Olhão), documento que integra o fundo documental Partido Republicano Português, com
datas entre os anos de 1923 a 1927.
O documento é um compromisso de honra em que o filiado declara ler as disposições e deveres inscritos na Lei Orgânica do partido e defender a execução do seu programa. No documento constam dados como o nome, idade, profissão, quota mensal e residência.
O Partido Republicano Português (PRP) foi fundado em 1876 por um grupo de amigos
descontentes com o regime liberal português.

[ Arquivo ]

Em 1912, dois anos depois da Implantação da República em Portugal, os republicanos portugueses desentenderam-se, dando origem a três novos partidos, um que continuou a chamar-se
Partido Democrático, outro que adotou a designação de Partido Republicano Evolucionista e
o terceiro chamou-se Partido da União Republicana.
Mais tarde em 1920, uma nova cisão no Partido Democrático deu origem a um quarto partido, o Partido Republicano Reconstituinte e, depois de 1925, mais uma divisão no mesmo
Partido Democrático, deu ainda origem ao Partido Republicano da Esquerda. Estas cisões
repercutiram-se naturalmente de Norte a Sul do País, inclusive em Olhão, onde os republicanos locais se dividiram por todos aqueles partidos, embora o Partido Democrático fosse
sempre eleitoralmente maioritário.

1 de março a 30 abril | Cais de Olhão, Fuseta e Armona
Exposição fotográfica de Jorge Jubilot no ambiente costeiro das múltiplas margens da Ria
Formosa. Em cada cais, uma imagem, uma peça que convida a desfrutar da Ria e a deixar-se
viajar pelas águas tranquilas para descobrir o conjunto das 12 fotografias.
Organização: Fungo Azul – Informações: fungoazul@yahoo.com

Exposição

“Itália –
Ao Encontro
da História”
João Peres
06 a 19 de março
Piso 1 do Algarve Outlet
Patente no horário de funcionamento
do Centro Comercial

[ Exposições ]

Propostas e declarações para filiação no Partido 1923-1927
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Exposição
Inauguração dia 23, às 17h30

“Descobrimentos
Portugueses”
Caíque Bom Sucesso

Exposição

“70 Anos Concentração
do MUD Juvenil
de Bela Mandil”

[ Exposições ]

23 de março a 04 de abril – terça a sábado das 10h30
às 17h00
Galeria da Biblioteca Municipal José Mariano Gago

Completam-se no próximo dia 23 de março 70 anos sobre a
realização da concentração do MUD Juvenil em Bela Mandil, que constituiu uma marcante jornada de luta contra o
governo salazarista e em que a juventude olhanense foi severamente reprimida pelas forças do regime, pela sua participação no evento.
Para comemorar esta data, o PCP realiza uma exposição sobre os 70 anos do encontro da Juventude em Bela Mandil.
Org. Comissão Concelhia de Olhão do PCP

01 a 31 de março
Mostra de trabalhos realizados na disciplina de História e Geografia de Portugal
pelos alunos do 6º e 8º anos
do Agrupamento de Escolas
Dr. Alberto Iria.

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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Inauguração 03 MARÇO – 18h00

Exposição

“Ver, Sentir e Interpretar”
pelos alunos do Curso de Artes Visuais da ESFFL
03 a 21 de março – terça a sábado das 10h30 às 17h00
Galeria da Biblioteca Municipal José Mariano Gago
A exposição reúne um conjunto de obras realizadas pelos alunos do curso de Artes Visuais
da Escola Secundária de Olhão, nas disciplinas de Oficina de Artes, Desenho e Design de
Interiores e Exteriores.
Uma parte significativa das obras expostas surgem do desafio feito aos alunos na disciplina de
Oficina de Artes, revelando diferentes abordagens, diferentes expressões, diferentes formas de
sentir e de ver o que os rodeia, inspiradas em referências artísticas da Arte Contemporânea.
Estas pinturas sobre Olhão resultam da relação entre a arte da fotografia e a arte da pintura
dos grandes mestres. Partindo dos registos fotográficos, realizados pelos alunos, cada um interpretou através da pintura, tendo como base o estudo das técnicas e da expressividade de
cada estilo, bem como nas paletas de cor e texturas dos mestres da pintura contemporânea.
Nas restantes obras podem apreciar-se várias técnicas artísticas (desenho, aguarela, pintura a
óleo ou a acrílico), bem como estudos de interiores dos movimentos de design que marcaram
a história; Os Shakers, ArtsandCrafts, De Stijl, Bauhaus entre outros, trabalhadas por alunos
de Artes Visuais e do Curso Profissional Técnico de Design de Interiores/Exteriores.

[ Exposições ]
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Autor do Mês

ALICE WALKER
01 a 31 de março
Horário de funcionamento
da Biblioteca
No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, a 8 de março, apresentamos em destaque na rubrica Autor do
Mês Alice Walker. Em 9 de fevereiro do ano
de 1944 nasceu a autora, poetisa e ativista,
vencedora do Prémio Pulitzer/1983 atribuído à sua novela A Cor Púrpura. Quem não
se lembra do livro ou viu o filme que, entre
outros temas, trata de questões de discriminação racial e sexual?
Consulte toda a bibliografia do autor existente na Biblioteca através do catálogo online, em http://www.cm-olhao.pt/pt/catalogo-online.
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VISITAS GUIADAS À BIBLIOTECA
Quartas feiras às 10h30 e quintas às 15h00
Biblioteca Municipal José Mariano Gago
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 14 de março – 15h00
Biblioteca Municipal José Mariano Gago
Obra em discussão: Os Dias da Febre, de João Pedro Marques
Público-alvo: membros do Clube de Leitura

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

[ Literatura ]

“LAR DOCE LER”

A Biblioteca Municipal dá continuidade ao projeto “Lar Doce Ler”, através do qual propõe o
prazer e a magia da leitura aos idosos, estimulando a sua imaginação e ocupação dos tempos
livres. Neste sentido, a realização de atividades de animação da leitura é dirigida aos lares de
idosos e centros de dia do concelho de Olhão.
As atividades de leitura animada são mensais e decorrem nas instalações da Biblioteca, mediante marcação prévia da
instituição requerente para o correio eletrónico biblioteca@cm-olhao.pt, ou pelo telefone 289700130.

“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

[ Literatura ]

Hora do Conto Sénior
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Hora do conto especial: KSI Story telling
18 de março – 15h30 // Biblioteca Municipal José Mariano Gago
O Knightsbridge Schools International vem dinamizar o livro O dia em que
os lápis desistiram, The Day the Crayons Quit.

“HISTÓRIAS
QUE ACRESCENTAM!”
Biblioteca Municipal José Mariano Gago
Todas as terças 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.

Hora do Conto

Óscar e Faísca!

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

Público-alvo: 3 aos 8 anos. Reservas mediante inscrição prévia
Contacto: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

“Livros vão Passear à Creche”
24 de março – 10h30 // 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

Público-alvo: Utentes da ACASO

Hora do Conto Especial

EU FAÇO COMO DIZ O FALCO - As três pedaladas!

20 a 31 de março – 10h00 // Biblioteca Municipal José Mariano Gago

[ Literatura ]

“Colinho com Histórias”

“Estórias em Família”

(Bebéteca)

11 de março – 11h30

04 de março – 11h30
Biblioteca Municipal José Mariano Gago

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

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

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, 1º e 2º ciclos
Reservas mediante inscrição prévia: 289 700 130 // biblioteca@cm-olhao.pt

Batalha dos Livros – Fase Concelhia
28 de março – 10h00 // Biblioteca Municipal José Mariano Gago
Fase final do concurso literário promovido pela RBO – Rede de Bibliotecas
de Olhão, dirigido a alunos do 3º ao 12º ano de escolaridade. Equipas de
quatro elementos defrontam-se, respondendo a questões sobre obras previamente selecionadas da literatura universal.
Público-alvo: alunos do 1º, 2º e 3º ciclos e Secundário e comunidade escolar
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Ana Gancho
“Arrisquei porque percebi
que a minha cidade –
Olhão – estava a mudar
para melhor.”

19 de março – 15h00 às 18h30

A procissão do Senhor dos Passos é uma das mais expressivas manifestações da Quaresma e
uma tradição marcante no concelho de Olhão.

[ Religião ]

Pelas ruas do centro histórico da cidade, as imagens do Senhor Jesus dos Passos e de Nossa
Senhora das Dores são levadas em procissão, entre cânticos, orações e marchas, recordando o
caminho doloroso percorrido por Cristo até ao Calvário.
A meio do percurso, entre os mercados e frente ao mar, após o sermão, ocorrerá a tradicional
celebração da bênção do mar.
A procissão será antecedida pela celebração da Eucaristia, na Igreja Matriz, pelas 15h00, saindo depois em cortejo.
Estas celebrações são organizadas pela Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Olhão e
contam com o apoio do Município de Olhão.

Ana Gancho tem 35 anos e é mãe
de duas crianças de 5 e 8 anos.
Formada em Engenharia Zootécnica pela Universidade de Évora
e com uma pós-graduação em
Marketing feita na Universidade
do Algarve, a empreendedora e
artesã olhanense trabalha naquilo que mais gosta e onde se sente
realizada. Localizada na central
Avenida da República, A Fábrica
do Queijo produz queijo exclusivamente com leite de cabra, fresco ou curado, simples ou aromatizado.

Ana, fale-nos do seu trajeto profissional. Como começou esta ‘aventura’ de fabricar queijo em Olhão?
Comecei por fazer dois estágios, o primeiro
integrado no programa Erasmus, em Itália
(Pisa) apenas ligado ao leite, outro na Direção Regional de Agricultura do Algarve onde
aprendi a fazer queijo. Depois comecei por
trabalhar na firma Jacinto Palma & Dias,
em Castro Marim, e aí aprendi o fabrico do
iogurte. Cheguei a estar ligada com outra
colega ao Portal dos Queijos em São Brás de
Alportel acabando, contudo, por me fixar no
Azinhal a convite da Associação Nacional
de Criadores de Caprinos da Raça Algarvia
(ANCCRAL) para ser a responsável pela sua
queijaria, onde me mantive durante cinco
anos.

[ Entrevista ]

Procissão do Senhor dos Passos

Agenda Municipal de Olhão março*16

Entretanto, comecei a sentir-me estagnada
profissionalmente. Queria mais e dar azo à
criatividade, faltava-me alguma coisa. Aproveitando também o facto de me sentir cansada das viagens diárias entre o Azinhal e Estoi,
onde resido, e também porque queria estar
mais perto da família, decidi trocar a estabilidade pela incerteza. Porque não sou de
voltar a cara à luta e também porque percebi
que a minha cidade – Olhão – estava a mudar e para melhor, arrisquei. Lancei-me em
2015, quando se vivia um período de crise.
Sempre acreditei no meu trabalho e nas minhas capacidades.
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trago a qualidade que pretendo para servir
os meus clientes. As coisas têm acontecido
naturalmente, a vida trouxe-me até aqui.
Faço queijo por paixão! Comecei por fazer
queijo fresco e atualmente tenho uma gama
considerável. O mais interessante é que nunca é uma rotina porque estou em constante
inovação. É verdade que já tenho queijos
aromatizados que são uma referência e procurados pelos meus clientes, mas estou constantemente na busca de outros paladares e
essa adrenalina mantém-me sempre focada.

DIRIA QUE O SEU ESPAÇO É UM “ESPAÇO GOURMET”?

[ Entrevista ]

Passaram-se dois anos. Que balanço faz?
Um balanço positivo, mas no princípio foi
muito difícil. Cheguei a vir para a loja de
madrugada, muitos dias. Não foi fácil encontrar bons produtores de leite de cabra.
Hoje, felizmente, tenho esse problema resolvido; vou buscar o leite ao Azinhal e sei que

Pela novidade do que somos e comercializamos, talvez. O conceito gourmet é também
sinónimo de arte e de fazer diferente. Para
mim, a única coisa que importa enquanto
produtora e comerciante é trabalhar com
produtos da região e o que vendemos seja
acessível a todas as bolsas. O mais importante é as pessoas terem uma variedade de sabo-

res à sua disposição. De entre os produtos
que comercializamos, os mais caros nem sequer são aqueles que produzimos; são outros
produtos que também disponibilizamos,
mas que não são fabricados por nós.
Quem procura mais os seus produtos, os locais ou
os forasteiros?
São os olhanenses, 80% dos nossos clientes
são os locais. Quem nos visita uma vez, volta, e essa é a minha maior satisfação. É um
claro sinal de que gostam do que fazemos e
até já têm referências, trazem um claro objetivo de comprar um determinado produto.
Hoje há muita gente que faz um jantar ligeiro com queijo fresco, existem igualmente
muitas outras pessoas que não passam sem
terem queijo fresco e pão caseiro no seu pequeno-almoço. É essa qualidade e diferença
que fornecemos com os nossos queijos aromatizados.
Os outros 20% da clientela são os estrangeiros residentes, mas esses valores invertem-
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-se aos sábados, quando nos juntamos aos
outros produtores no exterior do Mercado
Municipal de Olhão, onde também comercializamos os nossos produtos. Quem nos
visita e está de passagem compra e fica fã do
nosso produto.

FALE-NOS, ENTÃO, DA DIVERSIDADE DE PRODUTOS QUE
PODEMOS ENCONTRAR NA FÁBRICA DO QUEIJO.
Aqui, produzimos o queijo fresco simples ou
aromatizado, queijo curado de diversos aromas, bolinhas de queijo curado conservadas
em azeite extra virgem do Lagar de Santa
Catarina posteriormente aromatizado, queijo creme e iogurte natural.
Para além disso, comercializamos, de outros
produtores, requeijão premiado e outros
queijos de ovelha de alta qualidade, compotas ou pastas salgadas que tão bem casam
com o queijo, chás e cafés biológicos para rematar uma mesa de lanche, bolos de figo ou

[ Entrevista ]
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bolachas de alfarroba. Também as conservas
olhanenses e os vinhos e azeites algarvios não
poderiam faltar.

utilização de cardo e sal marinho. Depois,
é só juntarmos paixão e trabalho. Quanto à
questão dos sabores, no queijo curado os sabores salgados encaixam melhor; já no fresco
quase tudo o que é doce resulta.

A razão de ser do sucesso dos queijos que aqui produz passa pelo leite de cabra?

Faço queijo fresco todos os dias e, se é verdade que sabores como o mel, a amêndoa ou o
gengibre são já quase obrigatórios pela procura que têm, ainda há muito espaço para a
a imaginação e para a inovação.

A escolha tem mais a ver com tradição do
que com qualidade, os algarvios têm tradição
de criar cabras e fazer queijo do seu leite. O
interior algarvio tem muitos encantos e um
deles é a criação animal que é, por norma, de
grande qualidade. A criação de ovelhas é outra realidade, mas aí estamos a falar tradicionalmente de carne. No meu caso, vou buscar
o leite diretamente à Associação de Produtores, no Azinhal, porque sei da qualidade das
pastagens. Destaco uma particularidade: há
alguns anos o leite de cabra era considerado
o leite dos pobres; hoje em dia os nutricionistas aconselham o leite de cabra. O sucesso
é tudo isto, fruto de muito empenho e da
vontade de fazer sempre melhor.

O segredo é a alma do sucesso, mas podemos conhecer melhor a forma de confecionar o queijo?

[ Entrevista ]
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Em primeiro lugar, devo referir que a inovação surge na parte final da confeção do
produto. É nessa altura que dou o meu toque pessoal e procuro encontrar e combinar
aromas. É a fase mais criativa. Em segundo
lugar, eu não faço requeijão. A razão é porque o requeijão é feito a partir do soro do
leite não fervido. No meu caso, todo o leite
é fervido e não pasteurizado, porque também faço questão de o trabalhar da forma
tradicional fervendo o leite acima dos 100
graus. Quem é apreciador de queijo fresco
diz que o aroma é diferente e eu concordo,
até porque a massa fica mais consistente a
esta temperatura. Outra particularidade é a

É uma olhanense satisfeita por Trabalhar na sua
cidade?
Sim. Acho que temos ainda um caminho a
percorrer e temos que nos desenvolver ainda
mais, temos ainda o culto de falarmos muito
nos cafés e pouco nos locais certos. Quando
quis abrir este negócio, confesso que tinha
medo da burocracia mas, para minha surpresa, e porque é esse o sinal da transformação
e da vitalidade, tive por parte do Município
todo o apoio, que percebeu a novidade do
que eu apresentava. Sugiro apenas que se
promova mais este espaço de referência que
é a Avenida da República, não porque estou
aqui instalada, mas porque a cidade precisa
de mais vida do que a sua excelente zona ribeirinha.
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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.
Esta atividade decorre nos seguintes locais:
- 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;
- 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 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 março marcaremos presença aos domingos de manhã, nos seguintes destinos: Monchique (05/03), Vaqueiros
(12/03) e Sagres (19/03) .
Inscrições – Divisão de Educação e Desporto
Informações – Telefone: 289 700 100;
Correio Eletrónico: desporto@cm-olhao.pt

[ Desporto ]
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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 de idade. Trata-se de um projeto que
visa a inclusão pela prática desportiva sob o
lema “em campo somos todos iguais”.

[ 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,
uma vez mais, 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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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 17h30;
Inscrições – Divisão de Educação e Desporto
Informações – Telefone: 289 700 100;
Correio Eletrónico: desporto@cm-olhao.pt

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.

Centro Municipal CRESCER SAUDÁVEL
de Marcha Corrida
de Olhão
A opinião da comunidade médica é consensual: o exercício físico é essencial para a saúde e a marcha, ou simplesmente andar, é a
atividade mais recomendável para qualquer
pessoa, visto não apresentar normalmente
quaisquer contraindicações, uma vez que a
marcha é o modo de locomoção natural do
Homem e o corpo está perfeitamente adaptado para este tipo de exercício.
Neste sentido, o Município criou o Centro
Municipal de Marcha Corrida, desenvolvendo as seguintes atividades:
• Iniciação à marcha corrida
segundas e quintas feiras às 19h00;
• Aperfeiçoamento da marcha corrida
segundas e quintas feiras às 08h00.
Inscrições – Divisão de Educação e Desporto
Informações – Telefone: 289 700 100;
Correio Eletrónico: desporto@cm-olhao.pt

Este projeto nasceu da constatação de que
a obesidade infantil afeta cada vez mais
crianças. Assim, o Município de Olhão, em
conjunto com a UCC Olhar+, do Centro de
Saúde de Olhão, resolveram criar um projeto
que tem por objetivo combater, prevenir e
alertar para este problema, que afeta muitas
das nossas crianças e jovens.
Esta iniciativa consiste em medições e pesagens anuais, realizadas junto dos alunos
do 1º Ciclo de todo o concelho de Olhão
e, após a análise dos resultados, é proposto
às crianças com percentil superior a 90, já
consideradas obesas, aulas de Atividade Física e Desportiva, distribuídas por três dias
da semana, de forma gratuita, e consultas
regulares de nutrição no Centro de Saúde de
Olhão. As aulas realizam-se no pavilhão da
Escola Dr. Alberto Iria às segundas, quartas
e quintas feiras às 17h30.

[ Desporto ]
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ATIVIDADES EDUCATIVAS:

25

Visita
à Casa João Lúcio

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:

terças feiras – 09h45 e 10h15
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.

Primeira Braçada
segundas e quartas feiras
09h30 e 10h15
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 conhecerem
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.

sextas feiras
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.

Hora do Conto
[ Desporto ]

quintas feiras –10h00 e 10h45
para os alunos do Ensino Pré-escolar
Ouvir ler em voz alta e conversar sobre livros desenvolve a inteligência e a imaginação. No ano
letivo 2016-2017, o Município de Olhão proporciona a todos os alunos do ensino pré-escolar
da rede pública do concelho visitas à Biblioteca Municipal, para momentos de leitura, com a
magia da palavra e outras atividades lúdicas que impliquem o contacto com os livros.

Marcha Corrida
de Moncarapacho
26 de março – 10h00 // Largo do
Mercado Mensal de Moncarapacho

O esplendor da paisagem do sopé do Cerro
da Cabeça é o cenário perfeito para um passeio domingueiro. Descubra as maravilhas
do barrocal, as árvores seculares, o encanto
das formações rochosas e o charme da Primavera.
Esta marcha corrida insere-se no Calendário
Regional de Marcha e Corrida do Algarve
2016/17, que é coordenado pelo IPDJ. O
evento, que contará com dois percursos (de
5 e 10 km) será efetuado por caminhos rurais, estando a concentração marcada para o
Largo do Mercado Mensal, em Moncarapacho, a partir das 09H00.
Organização: União de Freguesias de Moncarapacho e
Fuseta,
Apoio: Município de Olhão

Campos de Férias
da Páscoa
Se tens entre os 6 e os 11 anos, vem divertir-te nos Campos de Férias da Páscoa 2017.
Preparámos-te novas experiências, novas
brincadeiras, cheias de aventura e diversão.
Participa, porque é fazendo que se aprende!
A participação nos Campos de Férias fornece oportunidades criativas, recreativas e
educativas, contribuindo assim para o crescimento mental, físico, social e espiritual de
cada criança e fomenta a criação de novas
amizades.
Inscrições- a partir de dia 15 de março no Complexo das
Piscinas Municipais de Olhão das 08h00 às 20h30
Os Campos de Férias da Páscoa decorrem nos dias 5, 6,
7,10 e 11 de abril, entre as 08h45 e as 17h30.
Informações - Divisão de Educação de Desporto
Telefone: 289 700 100; Correio Eletrónico: desporto@
cm-olhao.pt

[ Desporto ]

5 ao dia
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Passeios Sénior Primavera

Terras da Moura
Encantada
Os Passeios realizar-se-ão nos dias 07,
11, 18, 21 e 28 de abril e nos dias 02,
05, 09, 12, 16 , 19, e 23 de maio de
2017
O Concelho de Serpa será o destino dos Passeios Sénior da Primavera 2017.
Sobre uma suave elevação na margem esquerda do Guadiana, encontramos Serpa,
cidade habitada e disputada desde tempos
remotos e que respira história em todos os
seus recantos.
Terra com grande influência romana e moura, a cidade de Serpa é dona de um vasto e
muito bem cuidado património, nomeadamente um arrebatador aqueduto, um imponente castelo muralhado e uma deslumbrante torre de relógio.
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Inscreva-se e explore as bonitas ruelas de pedra e visite os mais importantes monumentos e museus locais. Experimente a soberba
gastronomia alentejana e prove os magníficos vinhos e azeites de Pias.
Os interessados deverão inscrever-se na Junta de Freguesia da sua área de residência, nas
seguintes datas:

Moncarapacho

20 de março (segunda feira)
União de Freguesias – Delegação:
Moncarapacho

5 março
No dia 5 de março 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.

21 de março (terça feira)
Junta de Freguesia de Quelfes
22 de março (quarta feira)
Junta de Freguesia de Olhão
23 de março (quinta feira)
União de Freguesias - Sede: Fuseta
24 de março (sexta feira)
Junta de Freguesia de Pechão

Caminhada

Dia Internacional da Mulher

[ Desporto ]

Mercados e Feiras de Velharias
do Concelho de Olhão
Junto à Rua das Olarias

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

2 e 12 março
O mercado mensal de março realiza-se no dia 2 (quinta feira), e o mercado das velharias será no dia 12 de março.

Biblioteca Municipal
+351 289 700 130

Quelfes
Largo do Mercado
25 março
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 Moncarapacho
+351 289 790 010

8 de março, das 18h30 às 20h30 // Entrada principal do Algarve Outlet

Polícia Marítima
+351 289 079 033

Em parceria com o Ginásio Body Fit, as juntas de freguesia de Olhão e Quelfes e o grupo
“Mexe-te Mó”, o Algarve Outlet promove uma caminhada para assinalar o Dia da Mulher,
com início pelas 18h30 e que terminará com um “banho de cores” (à semelhança do que
acontece na conhecida “The Color Run”).

Capitania
+351 289 079 025

Todos os participantes terão a oportunidade de fazer o aquecimento na entrada do Algarve
Outlet, com monitores de zumba. Também para aqueles que prefiram pedalar, haverá uma
aula gratuita de cycle. Serão distribuídos alguns brindes às mulheres presentes.
Nota: A iniciativa não estará vedada apenas ao género feminino. Todos poderão participar nesta iniciativa e celebrar o
Dia Internacional da Mulher.
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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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em ABRIL...

AGENDA
MUNICIPAL
DE OLHÃO
março*2017

oLUDO – Apresentação do DISCO “Abraço”
08 abril // 21h30 // Auditório Municipal de Olhão – 10€

Domingos Caetano canta Zeca Afonso
21 abril // 21h30 // Auditório Municipal de Olhão – 5€

