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Gostaria de aproveitar a primeira edição deste ano da nossa Agenda Municipal para vos
desejar um 2020 pleno de sucessos.
Com a chegada de mais um ano, renovam-se as forças e colocam-se no terreno projetos
que vão continuar a construir o futuro da
nossa cidade e do nosso concelho.
Sobre estes assuntos, teremos outras oportunidades para falar mais em detalhe.
Para já, quero sugerir várias iniciativas na
área cultural e desportiva, incluídas nesta
Agenda Municipal.
Começamos o ano em grande! Com muita
cultura, com destaque para o nosso Auditório, que volta a receber, logo no início do
mês, a Orquestra Filarmónica Portuguesa,
para o tradicional Concerto de Ano Novo.
Desporto também não falta, com sugestões
para todas as idades nestas páginas.
Tenham um excelente ano de 2020. Nós vamos continuar a contribuir para que tal seja
possível. Bem hajam!
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Bilhete único: 10€ – M/06

Música

Orquestra Filarmónica Portuguesa
From Blue to Blues
02 janeiro – 21h30 // Auditório Municipal

Na segunda parte, a Orquestra Filarmónica
Portuguesa interpretará obras de compositores norte-americanos como George Gershwin, Leonard Bernstein ou Cole Porter.
Fundada em maio de 2016 por Osvaldo
Ferreira e Augusto Trindade, a Orquestra
Filarmónica Portuguesa rapidamente captou

a atenção do meio musical e artístico português, sendo já amplamente reconhecida,
pelo público e pela crítica, como uma das
melhores orquestras sinfónicas nacionais.
Osvaldo Ferreira é o diretor artístico da
Orquestra Filarmónica Portuguesa e da Sociedade de Concertos de Brasília. Foi o diretor musical e maestro titular da Orquestra
Sinfónica do Paraná e diretor da Oficina de
Música de Curitiba. Em Portugal, foi diretor
artístico da Orquestra do Algarve e do Festival Internacional de Música do Algarve e
ainda diretor e administrador do Teatro Municipal do Faro.

[ Cultura ]

A primeira parte do concerto, dirigido pelo
maestro Osvaldo Ferreira, à imagem da melhor tradição vienense de celebração do Ano
Novo, será preenchida com algumas das
mais emblemáticas obras do século XIX, da
autoria de Johann Strauss I, Johann Strauss
II e Josef Strauss.
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Bilhete único: 12€ – M/06

Fado

Amália, Fado & Saudade
25 janeiro – 21h30 | Auditório Municipal

[ Cultura ]

Em 2020, assinala-se o centenário do nascimento daquela que é considerada por muitos
a maior artista portuguesa de todos os tempos: Amália Rodrigues.
Para festejar a data, foi criado o espetáculo
Amália, Fado & Saudade, tributo musical
onde, durante duas horas, os fadistas Maria
Mendes e Jorge Baptista da Silva interpretam
temas criados e popularizados por Amália
Rodrigues.

Às vozes dos dois extraordinários cantores e
à excelente execução de três músicos ao vivo
(viola portuguesa, guitarra de fado e acordeão), juntar-se-ão atrativas projeções de
vídeo e algumas passagens da vida de Amália Rodrigues, tornando o espetáculo ainda
mais cativante.
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Documento do mês

Fábrica de Conservas Estrela d’Alva

01 a 31 janeiro // Arquivo Municipal António Rosa Mendes

Iniciamos este novo ano, não com um documento escrito, mas com um documento fotográfico: uma fotografia retirada do Jornal
da Europa de 1924, da Fábrica de Conservas
“Estrela d’Alva”, pertencente à firma Mendonça, Loureiro & Almodôvar Limitada,
localizada na Horta da Cavalinha, onde se
podem ver a fachada da fábrica e alguns dos
seus funcionários.

ou interdição de qualquer dos sócios e a sua
liquidação será feita como estes entre si convierem e seja de direito”.
Para finalizar, referir que, no artigo 13.º,
ficava “conferido aos herdeiros legítimos de
cada sócio o direito de continuarem na sociedade”.

Na escritura de fundação desta firma, datada de 4 de fevereiro de 1922, publicada no
Jornal Correio Olhanense de 20 de julho de
1922, encontram-se os nomes dos sócios,
sendo eles Agostinho Luís Loureiro, Industrial, Joaquim Mendonça Lopes, comerciante, João Alexandre Almodôvar, comerciante,
e a firma Mendonça & Henrique, Lda.

Voltando aos sócios, o artigo 6.º diz que Joaquim Mendonça Lopes ocupava o cargo de
gerente e que, para além do gerente, havia o
cargo de diretor, para o qual ficou nomeado Agostinho Luís Loureiro, sendo que este
cargo não lhe trazia qualquer retribuição financeira.
Avançando um pouco mais na leitura dos artigos, relativamente a uma possível dissolução futura da firma, o artigo 12.º informava
que “a dissolução dar-se-á por qualquer dos
motivos legais e nunca pela vontade, morte

[ Arquivo ]

O artigo 2.º diz que o seu objetivo era “a
exploração da indústria de conservas de peixe podendo no entanto explorar qualquer
outro ramo de indústria ou comercio que
em assembleia geral a sociedade” resolvesse,
excetuando o bancário.
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[ Literatura ]
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As primeiras histórias
21 janeiro - 10h30 // Biblioteca Municipal José Mariano Gago
Nos primeiros anos de vida, a leitura e o contacto com os livros são de extrema importância
para o desenvolvimento do gosto pela leitura.
6 aos36 meses
Inscrições: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt
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Contos às sextas feiras
Sextas feiras – 17h30
Biblioteca Municipal José Mariano Gago
Os livros permitem-nos fantasiar e viajar com a imaginação
por todo o planeta, emocionam-nos e fazem-nos sonhar. As
crianças e seus familiares são convidados a participar numa
história de encantar, tornando as sextas feiras à tarde num
momento divertido.
3 aos 5 anos
Inscrições: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

Colinho com Histórias
11 janeiro - 16h30
Biblioteca Municipal José Mariano Gago
Os bebés vão começar a descobrir o gosto pelos livros e pela
leitura. Pais e bebés são envolvidos num ambiente calmo e
aprazível.
6 aos 36 meses
Inscrições: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

Histórias em família
18 janeiro - 16h30

Miúdos e graúdos são convidados a assistir à leitura de uma
história de encantar.
3 aos 5 anos
Inscrições: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

[ Literatura ]

Biblioteca Municipal José Mariano Gago
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Exposição

Gente de Cá
Até 25 Maio

[ Exposições ]

Museu Municipal de Olhão
Edifício do Compromisso Marítimo

Conjunto de trabalhos desenvolvidos por
um grupo de onze mulheres com idades
compreendidas entre os 56 e os 80 anos,
que frequentam o Centro Comunitário da
Cruz Vermelha em Olhão, onde se reúnem
durante algumas horas, no período da tarde,
a fazer trabalhos manuais, teatro e também
alguns passeios.

Grande parte destas mulheres nasceu e vive
em Olhão. São do tempo em que se brincava
na rua junto à porta de casa e se fazias os
próprios brinquedos.
O Museu Municipal de Olhão lançou-lhes
o desafio para participar nesta exposição
com algumas fotografias e com um pequeno texto, com o propósito de partilhar a sua
história.
Mostram as ruas por onde passam, as casas
onde nasceram, os objetos que são importantes para elas.
São Gente de Cá.
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Exposição
O grupo 1 do Jardim de Infância de Moncarapacho visitou e apreciou a exposição coletiva
de pintura e desenho de Michael Augustin, Hans Wap, Tineke Storteboom e Paulo Gago,
patente na Galeria da Biblioteca no âmbito do Poesia a Sul.
As obras sobre letras despertaram-lhes a atenção, surgindo logo a ideia de pintar sobre jornal,
à semelhança das obras observadas.

[ Exposições ]

15 janeiro a 29 fevereiro // Biblioteca Municipal José Mariano Gago
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OFICINAS
CaJO
artesanato
e bijuteria
Segundas feiras - 17h00

Respirar emoções
Terças feiras - 17h00

Introdução
à fotografia
Quartas feiras - 15h30

Projeto Batelatão
Quartas feiras - 17h00

Cinema
Quintas feiras - 17h00

Ilustração
Sextas feiras - 17h00

[ Juventude ]

Escolinha de Skate
Sábados - 14h30 | Skate Park
Atividades gratuitas
mas de inscrição obrigatória
289 700 190
E-mail: casajuventude@cm-olhao.pt

Agenda Municipal de Olhão janeiro*2020

11

Banda Desenhada
03 Janeiro – 13h00 // Casa da Juventude de Olhão
12 aos 17 anos
Formador: Milton Aguiar
Informações: 289 700 190 / casajuventude@cm-olhao.pt

[ Juventude ]

Workshop
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Vida com Ritmo
Ginástica Sénior
O projeto, que decorre pelo 12.º ano consecutivo, está direcionado para maiores de 55 anos
e permite a oferta de atividade física regular e
gratuita aos munícipes residentes no concelho de
Olhão.
Consiste numa classe de exercícios adaptados,
praticados num ambiente descontraído, sempre
com muita alegria e boa disposição.
Esta atividade decorre nos seguintes locais:
Pavilhão “Os Olhanenses”
segundas e quintas feiras - 09h00 e 09h45
terças e sextas feiras - 09h30 e 10h15;
Pavilhão Municipal de Olhão:
segundas e quintas feiras - 09h00 e às 9h45;
terças e sextas feiras - 09h30 e 10h15;

[ Desporto ]

Sala Multiusos da Junta de Freguesia de Pechão:
segundas e quintas feiras - 09h00;
Casa do Povo de Moncarapacho:
quartas e sextas feiras - 09h00 e 09h45;
Centro Comunitário da Fuseta:
terças e sextas feiras - 09h00 e 09h45.
Informações: 289 700 100 / desporto@cm-olhao.pt
Inscrições - Balcão Único do Município

Marchas
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
transporte, motorista e um
técnico que acompanhará
os marchantes do concelho,
nos 26 percursos do calendário de marcha e corrida
do Algarve 2019/2020, do
IDPJ.
Durante o mês de janeiro,
este serviço será disponibilizado para os seguintes
destinos: Estômbar (05/01),
Lagos (12/01) e Pereiro
(19/01).
Informações: 289 700 100 /
desporto@cm-olhao.pt
Inscrições: Balcão Único
do Município
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Escolinhas de Futebol

Krakes de Rua

Femininos, Sub9 e Sub12 // Segundas e quintas feiras - 17h00
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”.
Informações: 289 700 100 / desporto@cm-olhao.pt
Inscrições: Balcão Único do Município

Centro Municipal
de Marcha Corrida
Terças e quintas feiras - 18h15 | Segundas e sextas feiras - 08h00
Ginásio ao ar livre – Jardim Pescador Olhanense
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.
As atividades decorrem com acompanhamento técnico especializado.
Informações: 289 700 100 / desporto@cm-olhao.pt
Inscrições: Balcão Único de Olhão

Campeonato Regional
de Marcha Atlética
Marcha, com circuito fechado, integrada no Campeonato
Regional de Marcha Atlética
Organização: Clube Oriental de Pechão
Apoio: Município de Olhão

[ Desporto ]

11 janeiro - 15h00 // Clube Oriental de pechão
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Marcha de Pechão
26 janeiro - 10h00 // Zona Desportiva de Pechão

Prova inserida no Calendário Regional do
Algarve. Os participantes terão à escolha
dois percursos, de 5 ou 10 km.
Organização: Junta de Freguesia de Pechão
Apoio: Município de Olhão

Atividades
de Ação Ambiental
para a Comunidade

Saída de campo
noturna:
Observação
de Anfíbios
10 e 31 janeiro – 20h30
Receção do Parque Natural da Ria Formosa

Atividade organizada pelo Município e operacionalizada pela Vita Nativa e pelo RIAS
Inscrições: 969 579 838 / geral@vitanativa.org
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contactos
úteis

Moncarapacho

Município de Olhão
+351 289 700 100

Junto à Rua das Olarias

Bombeiros Municipais
+351 289 710 000

5 janeiro
No dia 3 de janeiro 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 janeiro
O mercado mensal de janeiro realiza-se no dia 2 (quinta feira), e o mercado das velharias será no dia 12 de janeiro.

Olhão
Av. da República
19 Janeiro
Mercado Mensal de Artesãos e Produtores da Freguesia de
Olhão, que acontece no terceiro domingo de cada mês, das
09h00 às 13h00.

Quelfes
Largo do Mercado
26 Janeiro
Mercado tradicional e feira de velharias: quarto e quinto domingos do mês.

Ambiolhão
+351 289 720 000
Museu Municipal de Olhão
+351 289 700 103
Auditório Municipal
+351 289 700 160
Piscinas Municipais
+351 289 710 180
Biblioteca Municipal
+351 289 700 130
Casa da Juventude
+351 289 700 190
PSP
+351 289 710 770
GNR 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 ]

Mercados e Feiras de Velharias
do Concelho de Olhão

em FEvereiro...

AGENDA
MUNICIPAL
DE OLHÃO

MUHSILWAN
XX Festival de Música
Al-Mutamid
14 FEvereiro – 21h30 // M6
Bilhete preço único 10€

Teatro Infantil

A fada dos Dentes

22 Fevereiro – 16h00 // M3
Bilhete preço único 6€

