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Se o Natal é quando o Homem quiser, é em dezembro que os nossos espíritos surgem imbuídos deste
ambiente tão particular que caracteriza esta época de
boa-vontade, vivida de forma mais ou menos religiosa
mas, arrisco dizer, de forma especial por todos nós.
Nesta quadra, costumamos olhar de forma mais atenta
para aqueles que mais precisam. Neste novo mandato,
posso garantir-vos que esse olhar continuará a ser dado
pela Autarquia, não só em dezembro, mas ao longo de
todo o ano, todos os anos, sempre na perspetiva de melhorar, cada vez mais, a qualidade de vida das famílias
olhanenses.
Seja com o Projeto Cuidar, com os apoios à educação,
ou com a habitação social, para mencionar apenas alguns dos veículos de auxílio criados pelo Município,
podem continuar a contar connosco!
E porque queremos que a época seja vivida por todos
da forma mais calorosa possível, em comunidade,
voltamos a animar as principais artérias e edifícios da
nossa cidade, que surgem iluminados, convidando
olhanenses e forasteiros a saírem à rua e entregarem-se
ao espírito natalício, preferindo, já agora, o comércio
tradicional para as suas compras.
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Convido-vos, também, a assistirem ao tradicional
Concerto de Natal na Igreja Matriz, que este ano acontece no dia 16 de dezembro.
O novo ano será recebido, como habitualmente, no
Jardim Pescador Olhanense, com a nossa bela Ria Formosa a servir de pano de fundo ao fantástico espetáculo de fogo-de-artifício que preparámos para vós.
Nesta época de paz, união, solidariedade e amor, desejo
a todos um feliz e santo Natal, passado entre os que
vos são mais queridos. Nós continuaremos a lutar incansavelmente para e por vós, no sentido de melhorar
as condições de vida de todos os que chamam sua esta
terra que tanto amamos. Boas Festas!

Música Filarmónica

Banda Filarmónica
1º de Dezembro
de Moncarapacho
01 dezembro – 21H30
Auditório Municipal de Olhão
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Para assinalar o seu 155º aniversário, a Banda Filarmónica 1º de Dezembro, de Moncarapacho irá realizar um concerto na maior
sala de espetáculos do concelho, contando
com a participação da banda Irís.
Fundada em 1862, esta banda é uma das
mais antigas do Algarve.
A banda conta atualmente com uma escola
de música com vários monitores habilitados,
sendo frequentada por crianças e adultos de
várias faixas etárias.

Preço único bilhete: 5€

Associação Bodydance

Uma Viagem
à Disney
20 dezembro – 21H30
Auditório Municipal de Olhão

Os dançarinos da Associação Bodydance
vão apresentar um espetáculo de dança, cujo
tema é “Uma Viagem à Disney”, onde interpretarão diversas personagens de alguns
filmes.

[ Cultura ]

Caros Olhanenses,
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Sombras Cubistas

Os Romanos aqui tão perto

Museu Municipal de Olhão

Museu - Sala da arqueologia

Duração: Cerca de 45 min.
Público: Turmas do 3º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico

Duração: Cerca de 45 min.
Público: A partir do 4º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico

Descobrir 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

Preço único bilhete: 8€

Musical Infantil

Peter Pan
09 dezembro – 16h00
Auditório Municipal de Olhão

[ Cultura ]

Quem não conhece Peter Pan, o rapazinho
endiabrado que teima em não crescer e que
vive, na companhia da Fada Sininho e dos
Meninos Perdidos, num mundo de fantasia
chamado Terra do Nunca?
O Auditório Municipal apresenta em musical a clássica história do menino que queria
ser criança para sempre, assinada pelo escritor escocês James Matthew Barrie, apresentando-a numa produção repleta de magia,
aventura, música e pozinhos mágicos.

5

Visitar e Desenhar
Museu Municipal de Olhão
Duração: Cerca de 45 min.
Público: Turmas do 3º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico

Projetos Especiais
Fantásticas aventuras aguardam Wendy e os
seus irmãos, Michael e John, quando Peter
Pan os leva do seu quarto em Londres até à
Terra do Nunca, a voar.
Após seguirem Peter Pan e a Fada Sininho e
chegarem à “segunda estrela à direita”, eles
explorarão a ilha e os segredos do esconderijo de Peter e dos Meninos Perdidos e lutarão contra os piratas e o malvado Capitão
Gancho, que perdeu a mão esquerda num
duelo. Não faltará a presença da Tigrinha e a
sua Tribo, assim como do famoso crocodilo
Tic-Tac.
Esta nova produção de Peter Pan inclui projeção a 180 graus, voos espetaculares e surpresas constantes que fazem deste musical
um espetáculo a não perder.

O Jogo do Moinho

Olhar a arte

Museu Municipal de Olhão
Escola / Outros Museus

Museu Municipal de Olhão

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

Calendarização: Várias sessões durante o ano letivo com
duração de 30 a 45 minutos
Público: Público em geral

As Casas da Barreta
e do Levante
Museu Municipal de Olhão
Escolas // Centro Histórico de Olhão
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

[ Cultura ]
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MOSTRA DOCUMENTAL DE NATAL

Histórias que acrescentam

02 dezembro a 06 janeiro
Biblioteca Municipal José Mariano Gago

Biblioteca Municipal José Mariano Gago

No mês em que se comemora o Natal, a Biblioteca propõe
aos amantes da leitura uma seleção de livros e outros documentos alusivos à época natalícia.
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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.

Clube de Leitura

“Ler, Reler e Tresler”
07 e 21 dezembro – 15h00
Biblioteca Municipal José Mariano Gago
Obra em discussão:
Tia Suzana, meu amor, de António Alçada Baptista
Público-alvo: membros do Clube de Leitura

06 e 07 dezembro – 11h00 // Biblioteca Municipal
José Mariano Gago

[ Literatura ]

No âmbito do projeto “Encaixando peça X peça”, incluído
no Programa Sentir a Diferença, a Área da Deficiência da
ACASO - Associação Cultural e de Apoio Social de Olhão
estreia a sua mais recente peça, “Pintas”.
Trata-se de uma peça que aposta na área da expressão corporal, vocal e emocional, transmitindo a mensagem poderosa e
positiva de que as dificuldades podem ser vencidas, e apela à
inclusão dos indivíduos com qualquer nível de deficiência,
aceitando que a diferença existe.
Público-alvo: turmas do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico

Colóquio

“Sentir a diferença: que estratégias….
que caminhos”

07 dezembro – 14h00
Biblioteca Municipal José Mariano Gago
No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3 de dezembro), a Área da Deficiência da ACASO - Associação Cultural e de Apoio Social de Olhão
realizará várias iniciativas ao longo do mês de dezembro.
Entre as diversas iniciativas, no dia 7 de dezembro, terá lugar na Biblioteca Mariano Gago,
pelas 14h00, o Colóquio “Sentir a diferença: que estratégias…. que caminhos”, aberto a toda
a comunidade.

[ Literatura ]

Apresentação da peça “Pintas”

8

Reservas mediante inscrição prévia
Contacto: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt
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Hora do Conto

Os óculos do Pai Natal!

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

“Descobrindo
a Biblioteca”

“À Lupa na
Biblioteca!”

Livros vão Passear
à Creche

Biblioteca Municipal José
Mariano Gago

Biblioteca Municipal José
Mariano Gago

05 dezembro – 10h30

Público: Pré-escolar e 1º Ciclo

Reservas para os A.T.L.’s mediante
inscrição prévia

Biblioteca Municipal José
Mariano Gago
Público-alvo: Creche

António alçada
baptista
01 a 31 dezembro
Biblioteca Municipal José Mariano
Gago

[ Literatura ]

António Alçada Baptista nasceu em 1927,
na Covilhã, tendo falecido a 7 de dezembro
de 2008, em Lisboa. Licenciou-se em Direito, mas foi na escrita que encontrou forma
de se dedicar aos valores da liberdade e dos
afetos.

“Colinho
com Histórias”
(Bebéteca)
11 dezembro – 11h30 //
Bebéteca
Biblioteca Municipal José
Mariano Gago
Público: 6 aos 36 meses.

Estórias em família
16 dezembro – 11h30
Biblioteca Municipal José
Mariano Gago
Público-alvo: 3 anos aos 5 anos

Natal na Biblioteca
- Oficinas natalícias
19 e 21 dezembro - 11h15
(3 aos 6 anos) / 14h00 (7
aos 9 anos)
Biblioteca Municipal José
Mariano Gago

Figura incontornável da cultura portuguesa
do séc. XX, grande parte da sua obra publicada reparte-se por ensaio, romance, crónicas e ficção, com especial destaque para
Peregrinação interior (1971), O tempo nas
palavras (1973), O riso de deus (1994), ou
O tecido do outono (1999), entre outros.
Entre 1979 e 1985, desempenhou o cargo de
presidente do Instituto Português do Livro.
A bibliografia do autor existente na Biblioteca pode ser
consultada através do catálogo online, em http://www.
cm-olhao.pt/pt/catalogo-online

Hora do Conto Sénior

“LAR DOCE LER - Especial
Natal”

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.

VISITAS GUIADAS À BIBLIOTECA
Quintas feiras -10h30
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

[ Literatura ]

Autor do Mês
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Animação de Natal e Passagem de Ano
O Município de Olhão preparou uma agenda repleta de eventos e animação
para a quadra natalícia:

Agenda Municipal de Olhão dezembro*17

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
dezembro bailes aos domingos à tarde no
Cinema Topázio.

[ Animação ]

Concerto da Orquestra Clássica
do Sul, em Moncarapacho

Iluminação de Natal

Passagem de Ano

Até 07 janeiro
Avenida da República,
Igreja Matriz, Rua do
Comércio, Largo da Restauração, Rua Vasco da
Gama, Rua Dr. João Lúcio, Travessa da Soledade, Câmara Municipal,
Mercados Municipais,
Caíque Bom Sucesso,
Entradas Nascente e
Poente da cidade

31 dezembro
Jardim Pescador Olhanense

Concerto de Natal

Coro Lopes-Graça
16 dezembro – 21h00
Igreja Matriz

22h30 - espetáculo com
Mariana Barnabé e Rafael
Sousa
00h00 - fogo-de-artifício
na zona poente do Porto de Recreio
00h15 - baile com o Duo Improviso

Concerto de Ano Novo

Orquestra
Filarmónica
Portuguesa
06 janeiro – 21h30
Auditório Municipal

A Igreja Matriz Nossa Senhora da Graça, em Moncarapacho,
vai ser palco de um concerto da Orquestra Clássica do Sul,
agendado para o dia 16 de dezembro, (sábado) às 21:00h, e
com entradas gratuitas. Esta iniciativa insere-se num protocolo celebrado com a União das Freguesias de Moncarapacho
e Fuseta.

6ª Feirinha de Natal,
em Moncarapacho
Pelo 6º ano consecutivo,
a União das Freguesias de
Moncarapacho e Fuseta
organiza nos dias 1,2 e 3
dezembro, a 6ª Feirinha
de Natal, que decorrerá no
Pavilhão de Eventos, em
Moncarapacho. Expositores
locais de artesanato, lavores,
doçaria e licores terão oportunidade de dar a conhecer
e vender os seus produtos.

Programa:
Sexta-Feira (dia 1) – 15h às 22h
16:30h - Coro Juvenil “Talitakum”;
21:00h - Grupo Música Tradicional Portuguesa “Cantares da Ria”.
Sábado (dia 2) – 15h às 22h
16:30h - Coro da Universidade Sénior de Moncarapacho;
21:00h - Grupo Cante Andarilho.
Domingo (3) – 9h30 às 17h
11:00h - escolinhadohelder
e Urban Xpression;
15:30h -Toi Picoito.

11
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Freguesia de Quelfes
3º Natal de Espírito Musical
9 de dezembro – 16h00 às 18h00
Igreja Matriz de Quelfes – Paróquia
São Sebastião de Quelfes
Neste dia irão juntar-se aos munícipes quarto grupos para animar e celebrar esta época
natalícia.

Projeto Estações

Chegada
do Pai Natal
01 dezembro – 12h30
Algarve Outlet

1º quinzena de dezembro – 09h30
Junta de Freguesia de Quelfes
O Projeto Estações propõe uma parceria
entre as instituições de ensino e a própria
Junta, numa tentativa de se partilhar novas
iniciativas. A cada estação, as escolas do 1º
Ciclo são convidadas a participar de algumas
intervenções previstas na agenda da Junta de
Freguesia de Quelfes.

04 a 29 dezembro // Biblioteca Municipal
José Mariano Gago

Freguesia de Olhão

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.

Mostra D’Arte de Natal

[ Animação ]

Exposição
de Pintura
De Paulo Gago

1,2,3,8,9 e 10 de dezembro – 09h às 12h
Largo da Restauração
A Freguesia de Olhão propõe um conjunto de
iniciativas que promovem o espirito de comunidade, a solidariedade, a formação das nossas
criancas e a produção artística local

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.

Cine Família
17 dezembro – 10h30
Algarve Outlet
Cinema grátis para toda a
família

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.

[ Exposições ]

Participam o Grupo 197 de Escoteiros de
Quelfes, o Agrupamento 1200 de Quelfes
do Corpo Nacional de Escutas, os grupos de
catequese de Quelfes e os Cantares da Ria.
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Conceição Pires
Confraria Olhanense do Litão

Há diversas formas de confeção, nomeadamente com feijão, mas a preferida dos olhanenses é guisado em branco com batatas redondas ou doces.

[ Entrevista ]

Como é que surgiu a ideia de criar a Confraria Olhanense do Litão?

“[ser confrade representa] antes de
mais, uma responsabilidade, porque
todos representam esta entidade e
devem promover o litão, os usos e
costumes de Olhão. Mas é também
um espaço de confraternização entre
todos.”

Para os poucos que ainda não sabem, o que é o litão?
O litão é um peixe da família dos pequenos
tubarões, como a pata-roxa, ou o cação, que
é pescado por arrasto ou com aparelhos de
anzol, cuja pele era vendida como lixa. Com
pouco ou nenhum valor comercial uma vez
retirada a pele, o litão era conservado por secagem ao sol, e assim se mantinha durante
os meses de inverno, constituindo o prato
tradicional olhanense da consoada, em que
substituía o bacalhau, demasiado caro para
a maioria das famílias. Atualmente está bastante valorizado, e é muito procurado.

Comecei a tomar conhecimento através da
televisão da existência de muitas confrarias
e pensei que em Olhão também podíamos
ter uma. Como fazíamos parte de uma associação cultural, o Elos Clube de Olhão, falei
desta ideia numa reunião da associação e todos foram unanimemente favoráveis à criação de uma confraria, o que veio a acontecer
em 27 de dezembro de 2011, há 6 anos.

Como é que foram os primeiros tempos?
Foi difícil começar por causa da ASAE, que
não via com bons olhos a secagem do litão ao
ar livre, como era feita até então. A conselho

do então veterinário Municipal a seca passou
a fazer-se em armações de aço inoxidável,
tapadas com rede mosquiteira. Também em
termos financeiros não foi fácil. Ao fim de 6
anos, ficou pago o investimento inicial, que
foi feito por mim.

Uma vez libertos desses compromissos financeiros
iniciais, como vê o futuro da Confraria Olhanense
do Litão?
A partir de agora, podemos dar asas à nossa
expansão, deslocando-nos com os nossos estandartes e insígnias com mais facilidade, já
sem preocupações económicas.

O que representa fazer parte da Confraria Olhanense do Litão?
Antes de mais, é uma responsabilidade,
porque todos os confrades representam esta
entidade e devem promover o litão, os usos
e costumes de Olhão. Mas é também um espaço de confraternização entre todos.

[ Entrevista ]

Como é que se cozinha o litão?
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Vida com Ritmo
Ginástica Sénior

38º Corta-mato do Algueirão
02 dezembro – 15h00 // Zona Desportiva de Pechão
Estarão em competição nesta prova os escalões de Infantis, Iniciados e Juvenis. Em simultâneo, decorre o 12º encontro Inter-associações do Algarve, Beja e Andaluzia. Está prevista a
presença de cerca de 400 atletas.

O projeto de Ginástica Sénior completa este
ano 10 anos de oferta de atividade física
regular e gratuita aos munícipes.

Organização: Clube Oriental de Pechão. Apoio: Município de Olhão

27ª Escalada ao Cerro de São Miguel
10 dezembro – 10h30
Casa do Povo de Olhão em Moncarapacho
Prova que integra o calendário da Associação da Atletismo do Algarve e contempla um exigente percurso de 7 km, com os últimos 3,5 km em constante subida.
Organização: Casa do Povo do Concelho de Olhão-Moncarapacho. Apoio: Município de Olhão
Inscrições e informações: juízes.aaalg@mail.telepac.pt / 917362727 / 964175247

Campos de Férias de Natal

[ Desporto ]

18 a 22 dezembro
Complexo das Piscinas Municipais
As atividades de ocupação dos tempos livres para crianças dos
6 aos 11 anos que frequentem o 1º Ciclo promovidas pelo
Município de Olhão estão de volta, com o objetivo de ocupar
as crianças do concelho de uma forma lúdica e pedagógica.
Serão realizadas atividades divertidas, que apelam à criatividade e ao espírito de equipa.
Informações e inscrições (a partir de 4 de dezembro): 289 700 100 / desporto@cm-olhao.pt
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Marchas
aos Domingos
Venha marchar pelas mais deslumbrantes
paisagens da região e descubra tesouros únicos, guardados nos mais belos cenários naturais do Algarve.
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.
Esta atividade decorre nos seguintes locais::
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 dezembro, marcaremos
presença nos seguintes destinos: Giões
(3/12), Alvor (10/12) e Albufeira (17/12).

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

[ Desporto ]
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Mercados e Feiras de Velharias
do Concelho de Olhão
Moncarapacho

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

3 dezembro

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”.

contactos
úteis
Município de Olhão
+351 289 700 100

Junto à Rua das Olarias

Escolinhas
de Futebol
Krakes de Rua
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No dia 3 de dezembro 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.

Bombeiros Municipais
+351 289 710 000
Ambiolhão
+351 289 720 000
Museu Municipal de Olhão
+351 289 700 103

Fuseta
Junto ao Parque de Campismo
7 e 10 de dezembro
O mercado mensal de dezembro realiza-se no dia 7 (quinta-feira), e o mercado das velharias será no dia 10 de Dezembro.

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

Femininos, Sub9 e Sub12 – terças e sextas feiras - 17h00
Informações: 289 700 100 / desporto@cm-olhao.pt

PSP
+351 289 710 770

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.

Quelfes
Largo do Mercado
26 de dezembro
O Mercado Tradicional e de
Velharias, nesta época festiva, decidiu vestir-se a rigor
e com ele trouxe o Pai Natal
a Quelfes e muitas outras
surpresas.
Com inicio às 9h30.

GNR Moncarapacho
+351 289 790 010
Polícia Marítima
+351 289 079 033
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 ]

[ Desporto ]

Projeto Saúde Ativa

em janeiro...

AGENDA
MUNICIPAL
DE OLHÃO
dezembro*2017

Concerto de Ano Novo

Orquestra Filarmónica portuguesa
06 janeiro // 21h30 // Auditório Municipal de Olhão

Comédia

A Grande
Ressaca
26 janeiro // 21h30
Auditório Municipal de
Olhão

