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MUNICIPAL
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Caros Olhanenses,

Vivemos, nestas últimas semanas, momentos conturbados e
muito preocupantes a nível mundial. O fanatismo e o ódio,
sentimentos menos nobres do ser humano, tal como nós católicos entendemos a vida, trouxeram à realidade uma dor infinita e uma profunda tristeza a inúmeras famílias inocentes.
Para além da grandeza festiva desta data, faço votos para que
este período propicie a todos momentos de paz e de meditação relativamente às relações que mantemos com os nossos
concidadãos e com a comunidade a que pertencemos.
O ser humano tem, por si só, capacidades suficientes para
superar as maiores dificuldades e vencer todos os obstáculos.
Esta deve ser uma das nossas principais metas!
Circunscrever esta época tão importante aos impulsos consumistas e materialistas que, aos poucos, vão corrompendo
as relações interpessoais, por vezes sem sentido, parece-me
redundante.
Porque acredito na especial generosidade e determinação dos
meus conterrâneos, tenho a certeza absoluta de que iremos,
cada um por si, e todos em conjunto, criar as condições ideais
para iniciarmos mais um Ano Novo cujos princípios básicos sejam a positividade, o amor ao próximo, a entreajuda e,
principalmente, uma renovada energia para os desafios que o
futuro nos trará.
Estou, como sempre afirmei, e já o provei, ao vosso lado!
Todos juntos, iremos conseguir fazer mais e melhor. Só assim
as convicções que tenho para a nossa cidade, para o nosso
concelho, fazem sentido!
Termino esta mensagem, desejando a todos um Feliz Natal
e que 2016 seja um Ano de vitórias para Olhão e para os
Olhanenses!

O Presidente da Câmara Municipal,
António Miguel Pina
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Preço: Balcão: 22,50€ // Plateia: 25,00€
10% Desconto para famílias, séniores e grupos

O QUEBRA NOZES
2 dezembro – 21h30 // Auditório Municipal de Olhão

Baseado no conto O Quebra-Nozes e o Rei dos Ratos, de E. T. A. Hoffmann, o bailado contanos a história de uma menina que sonha com um príncipe – Quebra-Nozes. Numa feroz
batalha contra o Rei dos Ratos, Quebra-Nozes encontra-se em grave perigo.
Clarinha, vencendo os seus próprios medos, entra nesta batalha e lança os seus sapatinhos,
aniquilando a terrível criatura e quebrando o feitiço. Quebra-Nozes torna-se num deslumbrante príncipe.

[ Cultura ]

A noite gelada envolve a cidade, libertando os Flocos de Neve. Quebra-Nozes conduz Clarinha ao seu reino, o Reino dos Doces, onde a Fada do Açúcar partilha alegria e guloseimas
pelas crianças que, como Clarinha, ainda têm a capacidade de sonhar.
Uma história que estimula o imaginário de cada um de nós, remetendo-nos para o reino da
fantasia e do imaginário.
A composição de O Quebra-Nozes perpetuou o génio de Pyotr Tchaikovsky, visível na partitura de melodias como a “Dança da Fada do Açúcar”, ou “A Valsa das Flores”.
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Preço: 5,00€ // Preço Único

153º aniversário Banda Filarmónica
1º de Dezembro
5 dezembro – 21h30 // Auditório Municipal de Olhão
O Auditório Municipal de Olhão recebe o espetáculo da Banda Filarmónica 1º de Dezembro,
de Moncarapacho, que assinala os seus 153 anos de existência. O concerto conta ainda com a
presença do Grupo de Cantares Alentejanos de Moura, convidado para a ocasião.

Constituída por 30 elementos com idades que variam entre os 10 e os 50 anos, tem como
maestro Luís Pisco Rodrigues. Na Casa do Povo, para além dos ensaios e preparação dos concertos, funciona ainda uma escola com vários monitores habilitados, frequentada por crianças
e adultos que querem aprender música de forma gratuita.
A Banda de Moncarapacho já recebeu a Medalha de Mérito Grau Ouro da Câmara Municipal
de Olhão, parceiro institucional e sempre disponível no auxílio daquela que é uma referência
cultural do concelho.

[ Cultura ]

A Filarmónica 1º de Dezembro é uma das mais antigas bandas do Algarve e do País e resulta da
fusão de outras duas existentes na então aldeia de Moncarapacho. Em 1862, o pároco Simas,
sabendo das divergências, conseguiu reunir os músicos numa só, tornando-se seu maestro.
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Preço: Adulto: 8,00€ // Crianças: 5,00€

O Natal do Capitão Gancho
19 dezembro – 16h00 // Auditório Municipal de Olhão

Francisco Santos e a sua equipa (Vivonstage) têm o prazer de anunciar a sua última criação:
O Natal do Capitão Gancho!
Desta vez, o Capitão Gancho regressa mais malévolo do que nunca! Com um plano maquiavélico, algo nunca visto, Gancho planeia cuidadosamente a sua vingança! Ninguém, mas
mesmo ninguém, o irá impedir de ter um Natal como sempre sonhou. Mas algo muito perturbador irá atrapalhar esses planos…

[ Cultura ]

Um musical divertido, com músicas originais, muita dança, efeitos especiais de cortar a respiração e cenários fantásticos!
Com um elenco recheado de grandes estrelas, este é seguramente o Musical de Natal que irá
deliciar toda a família!
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Concerto de Natal
Coral luisa todi
11 dezembro – 21h00 // Igreja Matriz de Olhão

No dia 11 de dezembro, pelas 21h00, decorre na Igreja Matriz de Olhão o já tradicional
Concerto de Natal, este ano pelo Coral Luísa Todi, de Setúbal.

O Coral Luísa Todi foi fundado em 25 de outubro de 1961. Tendo-se apresentado ao público, pela primeira vez, em 30 de julho de 1963, tem desenvolvido, a partir daí, uma intensa e
ininterrupta atividade, que o levou já a atuar praticamente em todo o País e no estrangeiro. A
diretora artística e maestrina é Gisela dos Santos Sequeira.

[ Cultura ]

O espetáculo, de entrada livre, será uma oportunidade para recordar alguns dos temas tradicionais desta quadra, como Natal de Évora, Natal de Elvas (Mário Sampaio Ribeiro), O
Tannenbaum (Ernst Anscthutz), Belle nuit de Judée (Johannes Brahms), ou Alegrem-se os
Céus e a Terra (Fernando Lapa).

[ Cultura ]
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Festas de Natal e Passagem de Ano
17 dezembro a 6 janeiro // Jardim Pescador Olhanense
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SENTIR A
SOLIDARIEDADE
Feira de Solidariedade
17 a 23 dezembro // Abertura às 15h00
A Feira de Solidariedade conta com a presença das IPSS do concelho que venderão os
produtos confecionados pelos seus utentes.
Durante o evento realizam-se espetáculos
com as associações juvenis, escolas básicas,
escolas de dança e apontamentos desportivos. Haverá ainda atuação de bandas/conjuntos musicais nas noites de sexta feira e
sábado.
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SENTIR O ANO NOVO
Final de Ano
31 dezembro a 02 janeiro

Dia 31 dezembro
22h00
Banda local
23h30
Fábio Lagarto
02h00
DJ
No interior da tenda serão concessionados espaços/bares.

Dia 02 janeiro

Feira do Petisco
26 a 30 dezembro // Abertura às 17h00
Aliar petiscos e tradição. É este o objetivo da
Feira do Petisco, onde será possível provar
a gastronomia e produtos típicos da região
e do concelho, como as tapas, conservas ou
azeites.
Durante o evento realizam-se espetáculos
com as associações juvenis, escolas básicas,
escolas de dança e apontamentos desportivos. Haverá ainda atuação de bandas/conjuntos musicais nas noites de sexta feira e
sábado.

Este ano, o Município de Olhão optou por
criar um espaço multiusos no Jardim Pescador Olhanense, com 2.200m2, entre eles
600m2 de área coberta, onde se realizam as
feiras e a animação musical.
No espaço exterior, entre os dias 17 de dezembro e 6 de janeiro, poderemos encontrar
a Casa do Pai Natal e respetivo local para
as habituais fotografias com os mais novos,
uma árvore de Natal com mais de 12 metros
de altura e divertimentos próprios da época
(carrosséis, pista de carrinhos de choque e
Lagarta).
No recinto haverá ainda espaços de venda de
castanhas, fritos, pipocas e bebidas.

[ Cultura ]

SENTIR A TRADIÇÃO

01h00
DJ King Bizz
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Arquivo Vivo

Francisco Fernandes Lopes
Correspondência Recebida
Lisboa, 22 de dezembro de 1937

[ Arquivo ]

Correspondência recebida de Maria Antonieta Lima Cruz, musicóloga e autora de História
da Música Portuguesa, de 1955, de quem Francisco Fernandes Lopes recebeu mais de duas
dezenas de cartas nas quais trocavam opiniões, informações e ideias daquele que era o seu
interesse comum, a música.
Redigida a 22 de dezembro de 1937, a autora da presente carta, tendo um propósito maior,
aproveita, dada a época festiva, para desejar um Feliz Natal e Bom Ano Novo ao seu amigo e
companheiro, no interesse pela música.
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Apontamento Expositivo

o Natal
1 dezembro a 6 janeiro // Arquivo Municipal António Rosa Mendes

Entre notícias, publicidade, editais e outras informações, o objetivo da mostra é sinalizar o
Natal através dos documentos à guarda do Arquivo Municipal António Rosa Mendes, propondo uma leitura diferente e um entendimento do mesmo à luz dos séculos XIX e XX.

[ Exposições ]

Dando cumprimento a uma das suas missões, o Arquivo Municipal associa-se à época festiva
que nos traz o mês de dezembro, organizando e produzindo a exposição O Natal. Composta
por cinco focos expositivos, pretende dar a conhecer alguns dos documentos e jornais produzidos durante a época do Natal e fim de ano.
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Exposição de Escultura

ILUZTRE, de Nuno Mestre
Até 31 dezembro // Foyer do Auditório Municipal de Olhão
O foyer do Auditório Municipal de Olhão foi o espaço escolhido pelo escultor Nuno Mestre
para a sua primeira mostra, que foi inaugurada a 21 de novembro e está patente até final do
ano. A piteira é a matéria-prima de eleição do artista.

[ Exposições ]

Natural de Estoi, onde nasceu em 1973, Nuno Mestre passou a sua infância no Barrocal, o
que lhe permitiu construir desde cedo uma relação com as atividades tradicionais e viver em
íntimo contacto com a Natureza.
O seu percurso escolar foi curto; preferiu trabalhar com o pai no restauro de casas antigas, ao
mesmo tempo que foi viajando pela Europa. Estabeleceu-se em Paris, por um ano, e viveu na
Ilha de Guadalupe durante dois anos.
De regresso às raízes, exerceu durante 18 anos várias profissões, entre as quais a conceção de
alguns espaços. Após este período, decidiu retirar-se para o campo. Foi aí que se reencontrou
com uma planta que lhe era familiar, o agave ou piteira. O seu interesse pela matéria, textura,
cor e, sobretudo, pela sua forma, foi imediato. A piteira é, precisamente, a matéria prima das
esculturas do artista, das quais foram escolhidas 11 para a sua primeira mostra.
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Exposição

Presépios de uma olhanense
de Maria José Vasques (Zézinha Botelho)
05 dezembro de 2015 a 06 janeiro de 2016 // terça a sexta 12h30 - 19h00 //
sábados 10h30 - 17h00 // Galeria da Biblioteca Municipal
Inauguração: 5 dezembro às 15h30

Atuação do Grupo Coral da Universidade Sénior
A Exposição Presépios de uma Olhanense nasce do gosto pessoal de Zézinha Botelho pelo
colecionismo de presépios e é o resultado de inúmeras viagens e participações em feiras de
artesanato nacionais e internacionais ao longo dos últimos 30 anos.

Maria José Botelho da Palma Bento Vasques nasceu em Olhão, cidade na qual cresceu e se
fez mulher, após passagem por Vila Real de Santo António, devido à atividade profissional do
marido, vivendo atualmente em Loulé, onde é segunda secretária da Assembleia Municipal.
Durante o seu percurso profissional, desempenhou funções de professora em Faro, Olhão,
Almancil, Vila Real de Santo António, Tavira e Loulé, onde se aposentou como professora
titular.

[ Exposições ]

A mostra, em exibição na Galeria da Biblioteca Municipal José Mariano Gago, contará com
dois presépios da artesã olhanense Vera Brás.
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EVOLUÇÃO
URBANA
Agenda Municipal
de Olhão Dezembro*15 DE OLHÃO
Sandra Romba

EVOLUÇÃO
URBANA DE OLHÃO
Sandra Romba

Apresentação do livro

“Evolução Urbana
de Olhão”
11 dezembro às 18h30 // Editora Sul, Sol e Sal

[ Literatura ]

A editora, Sul, Sol e Sal, com sede em Olhão, apresenta em
dezembro o seu primeiro livro, Evolução Urbana de Olhão, da
investigadora Sandra Romba.
“Iniciamos, com esta obra, Evolução Urbana de Olhão, a atividade editorial da Sul, Sol e Sal. O nosso objetivo é a edição e a reedição de textos que contribuam para a valorização
sociocultural das comunidades e do património”, explica o
editor Manuel Brito.
A sessão de apresentação terá lugar na sala/galeria Sul, Sol
e Sal, na Rua Vasco da Gama, em Olhão, no dia 11 de dezembro, pelas 18h30, e contará com as presenças do editor e
dos professores José Eduardo Horta Correia e Renata Araújo,
bem como da autora.
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Autor do Mês

Pepetela
01 a 31 dezembro // Átrio da Biblioteca Municipal

Pepetela, pseudónimo de Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos, nasceu em Benguela,
Angola, em 1941. Licenciou-se em Sociologia, em Argel, durante o exílio. Foi guerrilheiro
do MPLA, político e governante. Foi ainda professor na Universidade Agostinho Neto, em
Luanda, e tem sido dirigente de associações culturais, com destaque para a União de Escritores
Angolanos e Associação Cultural Recreativa Chá de Caxinde.

Da sua vasta obra, destacam-se Parábola do Cágado Velho (1996), Jaime Bunda, Agente Secreto
(2001), O Terrorista de Berkeley, Califórnia (2007) e A Sul. O Sombreiro (2011), entre outras.
Pode consultar toda a bibliografia do autor existente na Biblioteca através do catálogo online
http://www.cm-olhao.pt/pt/catalogo-online

[ Literatura ]

Em 1997 recebeu o Prémio Camões, que lhe valeu um lugar de destaque na literatura lusófona.
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Especial Natal

LAR DOCE LER
Hora do Conto Sénior
Biblioteca Municipal
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 neste mês de dezembro decorrerão nas instalações da instituição requerente, mediante marcação prévia para o Email
biblioteca@cm-olhao.pt ou pelo telefone 289700130.

Visitas Guiadas à Biblioteca
terças feiras às 10h30 e quintas feiras às 15h00
Biblioteca Municipal
Propõe-se uma visita guiada pelos espaços da Biblioteca, dando a conhecer os
serviços que estão à disposição do utilizador.
Duração da visita: 40m
Público-alvo: alunos do ensino secundário, profissional ou universitário e grupos de adultos. Este
serviço requer marcação prévia: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

MOSTRA BIBLIOGRÁFICA DE NATAL
Durante o mês de dezembro
Átrio da Biblioteca Municipal
No mês em que se comemora o Natal, a Biblioteca propõe aos amantes da
leitura uma seleção de livros alusivos à época natalícia.

Agenda Municipal de Olhão Dezembro*15
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Clube de Leitura

“Ler, Reler
e Tresler”
15 dezembro // 15h00 //
Biblioteca Municipal
Obra em discussão: O Amor nos Tempos de
Cólera, de Gabriel García Márquez
Público-alvo: membros do Clube de Leitura

Hora do Conto

Asas!
Biblioteca Municipal
quartas feiras // 10h00 e 10h45
Público: Pré-escolar
quartas e quintas feiras // 14h15
Público: 1º Ciclo

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 para as escolas mediante inscrição prévia
Contacto: 289 700 130
Email: biblioteca@cm-olhao.pt

[ Literatura ]

Descobrindo
a Biblioteca
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À Lupa na Biblioteca!
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 a tua turma e vem descobrir…
Público-alvo: 2º e 3º ciclos. Reservas para as escolas mediante inscrição prévia. Contacto: 289 700 130
Email: biblioteca@cm-olhao.pt

Colinho com Histórias
(Bebéteca)
05 dezembro // 11h30 //
Biblioteca Municipal
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-alvo: 6 aos 36 meses. Reservas mediante inscrição
prévia. Contacto: 289 700 130
Email: biblioteca@cm-olhao.pt

Estórias em família

[ Literatura ]

12 dezembro // 11h30 //
Biblioteca Municipal
Miúdos e graúdos são convidados a assistir à
leitura de uma história de encantar. Incentive no seu filho o gosto pela leitura, trazendoo à Biblioteca!
Público-alvo: 3 aos 5 anos.
Reservas mediante inscrição prévia.
Contacto: 289 700 130 Email: biblioteca@cm-olhao.pt
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Exposição

Uma História de Natal
09 dezembro a 09 janeiro //
Biblioteca Municipal
O Centro de Atividades de Tempos Livres
(CATL) da Cavalinha, da Cruz Vermelha
Portuguesa - Delegação de Olhão expõe, no
mês de dezembro, na Biblioteca Municipal
de Olhão. A mostra integra trabalhos alusivos à época natalícia, cujo tema é “Árvores de
Natal”, tendo sido realizados pelas crianças
e respetivos encarregados de educação, que
frequentam o CATL.
Vale a pena visitar a Biblioteca e apreciar as
obras realizadas.

ACASO

“Sentir a Diferença”
21 dezembro // 15h45
22 dezembro // 10h45
Biblioteca Municipal

Público: Pré-escolar e público em geral. Reservas mediante inscrição prévia.
Contacto: 289 700 130 / Email: ipaulo@cm-olhao.pt

Biblioteca
Municipal José
Mariano Gago
Av. Bernardino da Silva, 8700-300 Olhão
Telefone: 289 700 130
Email: biblioteca@cm-olhao.pt
Site: biblioteca.cm-olhao.pt
Horário: terça a sexta feira: 10h00 19h00, segunda feira: 13h00 – 19h00
e sábado: 10h30 - 17h00.
Encerra aos domingos e feriados.

[ Literatura ]

O Programa “Sentir a Diferença” regressa à
Biblioteca, com mais uma apresentação da
peça “Não Faz Mal Ser Diferente!”. Elevando um pouco mais o desafio, teremos uma
plateia composta não só por miúdos, mas
também por graúdos…! Programa “Sentir a Diferença” nasceu das mãos da equipa
do Centro de Atividades Ocupacionais da
ACASO e visa sensibilizar as pessoas para o
tema da deficiência, proporcionando-lhes a
oportunidade de poderem olhar para o mesmo de forma muito mais enriquecida… com
os olhos do coração!
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Concerto da Orquestra
Clássica do Sul
19 dezembro // 21h00 // Igreja Matriz Nossa Senhora da Graça, Moncarapacho
União das Freguesias de Moncarapacho e
Fuseta
A Igreja Matriz Nossa Senhora da Graça, em
Moncarapacho, vai ser palco de um concerto da Orquestra Clássica do Sul, agendado
para o dia 19 de dezembro, às 21h00, com
entradas gratuitas. Esta iniciativa insere-se
num protocolo celebrado com a União das
Freguesias de Moncarapacho e Fuseta.

4ª Feirinha de Natal
5 e 6 dezembro // Pavilhão Multiusos,
Moncarapacho
União das Freguesias de Moncarapacho e
Fuseta

[ Animação ]

Pelo quarto ano consecutivo, a União das
Freguesias de Moncarapacho e Fuseta organiza, nos dias 5 e 6 de dezembro, a 4ª Feirinha de Natal, que decorrerá no Pavilhão
Multiusos, em Moncarapacho. Expositores
locais de artesanato, lavores, doçaria e licores
terão oportunidade de dar a conhecer e vender os seus produtos.
A animação estará a cargo do grupo de danças de salão Movidance (no sábado às16h00)
e dos Urban Expression (10h00), Escolinha
do Hélder (11h00) e Coro Infantil Ossónoba (16h00), no domingo.
No sábado, as portas abrem às 14h00 e encerram às 18h00. No domingo, o evento decorre entre as 09h30 e as 18h00.

Alunos vão ao circo
17 dezembro //
Largo do Mercado, Moncarapacho
União das Freguesias de Moncarapacho e
Fuseta
No dia 17 de dezembro os alunos dos estabelecimentos do ensino básico da Freguesia de
Moncarapacho e Fuseta vão ter oportunidade de assistir a uma sessão de circo. O espetáculo decorrerá no Largo do Mercado, em
Moncarapacho, e é organizado pela União
das Freguesias de Moncarapacho e Fuseta.

Bailes em Moncarapacho
e na Fuseta
12 e 19 de dezembro // Cinema Topázio
Com organização da União das Freguesias de
Moncarapacho e Fuseta serão realizados dois
bailes durante o mês de dezembro no Pavilhão Multiusos de Moncarapacho, nos dias
12 e 19 (sábados), a partir das 15h00. Na
Fuseta, e organizados pela Associação Cultural Fusetense com o apoio da União das Freguesias, os bailes realizam-se aos domingos à
tarde, no Cinema Topázio.
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Bolo-rei gigante
19 dezembro // 10h30 // Largo da Restauração

“Esta é cada vez mais uma festa da cidade de Olhão, não da pastelaria Kubidoce”, destaca Filipe Martins, o impulsionador desta iniciativa, que conta com o apoio da autarquia de Olhão
desde o primeiro momento.
Na Kubidoce confeciona-se o bolo-rei de alfarroba com chocolate negro, laranja, passas e
amêndoa, representando os genuínos sabores do Algarve, mas também o bolo-rei de chocolate branco com nozes e laranja, com chocolate negro, laranja, caju e amêndoa e o tradicional
bolo-rei com frutas cristalizadas.

[ Animação ]

Dezembro é o mês do Natal e em mesa portuguesa, o tão caraterístico bolo-rei não pode faltar.
Em jeito de antecipação da data, o Largo da Restauração, em Olhão, volta a receber o bolo-rei
gigante, no dia 19 de dezembro, a partir das 10h30.

22
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Domingos Caetano

[ Entrevista ]

vocalista dos Íris

Domingos Caetano é um fusetense de 59 anos que ama
e é amado na sua terra,
onde todos lhe reconhecem
dedicação e muito talento. O
carismático líder da banda banda ÍRIS continua
tão envolvido como quando
começou, há mais de três
décadas. O músico é também mentor de muitos jovens
que, na Associação Cultural
Fusetense, com ele aprendem
diariamente novas sonoridades e desenvolvem os seus
talentos. A vida pregou-lhe
um susto quando, há alguns
anos, lhe foi diagnosticado
um tumor cerebral, “uma
batalha que ganhei graças
aos amigos que nunca me
abandonaram”, testemunha
o consagrado artista algarvio.
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Domingos, quando é que a música entrou na sua vida?
Acho que desde sempre. Em criança, ouvia no rádio que a minha avó tinha na cozinha temas
que me acompanhavam e que ficavam na minha cabeça, mas não ligava; eu queria era ser
veterinário, a minha “pancada” era tratar dos animais. Em 1975 o meu irmão, que esteve na
guerra do Ultramar, quando voltou trouxe-me uma guitarra acústica. A partir do momento
em que descobri os primeiros sons, nunca mais pensei em ser veterinário.

A aprendizagem musical – essa descoberta pelo som que podia retirar da guitarra – fez-se por iniciativa
própria ou alguém ajudou?
Eu sou um autodidata. Aliás, tenho o hábito de dizer aos meus alunos que o que se aprende
hoje em dois dias, eu levei dois anos, não havia nem livros nem a informação que existe agora
na internet. Naquela altura, a minha vontade e ânsia de aprender levaram-me também a
procurar outros músicos, que me ensinaram muito. Aqui na Fuseta, o Ludgero, que foi um
mestre para mim, e em Tavira, o Telminho e o Sérgio Mestre. Observava o que eles faziam
e depois praticava. Ainda dessa altura, lembro-me que existia um conjunto que era o “Pop
2002”, onde tocava o Ludgero, o Zeca Frazão e o Graciano, e eu ‘colei-me’ a eles para aprender. Ainda hoje guardo no meu imaginário a figura do Ludgero a tocar, era exatamente aquilo
que eu queria fazer!
Entretanto, ainda frequentou o Conservatório. Aí já sabia o que seria o seu futuro? E os seus pais, como
reagiram ao seu desejo?
Sim, já sabia, a ‘pancada’ de querer ser veterinário pertencia ao passado. Os meus pais inicialmente não gostaram da ideia, o meu irmão era professor e eu, que queria ser veterinário, estava
agora agarrado a uma guitarra… só que eles também perceberam que era na música que eu
me sentia feliz e não a fazer outra coisa qualquer. Tenho que lhes agradecer, foram especiais.
Outra coisa interessante foi o facto de ter vendido gelados na ilha da Fuseta para comprar a
minha primeira guitarra, que custou 500 escudos (2,50 euros). Fui comprá-la a Espanha, mas
roubaram-ma logo, nem chegou cá.

Esse é um projeto que me é muito caro e que nasceu da necessidade de existir na Fuseta um
espaço que servisse de ponto de encontro para todos os que têm a cultura como horizonte e
sobretudo para que os mais jovens tivessem um local de convívio e de aprendizagem. Ao longo
dos anos, temos ensinado centenas de jovens, temos dinamizado outras atividades, como por
exemplo o teatro ou as marchas populares. Esta Associação tem muitos colaboradores; aliás,
sem a sua ajuda, não seria possível termos tanta e tão boa atividade.

[ Entrevista ]

A Associação Cultural Fusetense é a ‘menina dos seus olhos’. No antigo Cinema Topázio, na vila da Fuseta,
ensina muitos jovens e desenvolve outras atividades culturais…

[ Entrevista ]
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Falar com o Domingos implica
falarmos do projecto ÍRIS. Que
balanço faz? Tem valido a pena?

Recentemente lançaram o álbum
“Ao Acaso”. Como estão os fãs a
reagir?

Singrar neste meio é muito difícil. Porque é que não saiu do
Algarve?

Absolutamente, sobretudo
pela irreverência e pela curtição. Desde o início, quando
começámos por fazer bailes,
depois, quando tocámos em
bares e fomos banda privativa de um hotel e, claro, mais
tarde, quando ganhámos
uma projeção nacional, nunca perdemos a nossa identidade e caráter. Acho que isso
nos distingue, a nossa marca
e forma de fazermos música
passa por nos divertirmos,
divertindo quem nos ouve e
vê. Ao longo destes anos, a
banda perdeu e ganhou elementos, mas repito: nunca
perdeu a sua matriz.

Bem, este trabalho surgiu
exatamente ao acaso, juntámo-nos uma noite e cada
um foi dando uns acordes,
nada foi pensado, tudo foi
acontecendo de forma natural. O trabalho está à venda,
fizemos a divulgação junto
da comunicação social, agora é aguardar e marcarmos
concertos. Ainda sobre o
álbum, temos algumas baladas, eu gosto e convido-vos a
ouvirem…

Essa é uma boa pergunta,
mas de fácil resposta. Quando o projeto ÍRIS arrancou,
ainda tentei, até porque
todos me diziam que tínhamos de ir para onde as
coisas acontecem, ou seja,
ir para Lisboa. A verdade é
que sempre que isso aconteceu eu, que sou por norma
extrovertido e que gosto é de
‘variar’, ficava sempre mais
ausente e chateado. Resumindo, quando não estou
perto do mar, desta Ria, deste sol, deste ar, não sou eu,
se me afastam daqui eu fico
triste...
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Vida com Ritmo
Ginástica Sénior
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Esta atividade decorre nos seguintes locais:
Casa do Povo de Moncarapacho
quartas e sextas // 09h30 e 10h15
Pavilhão Municipal de Olhão
terças e sextas // 9h30 e 10h15

Preparámos, especialmente para si, uma classe de exercícios adaptados, de forma a poder
usufruir dos benefícios do exercício físico
num ambiente descontraído, sempre com
muita alegria e boa disposição.

segundas e quartas // 9h30
Centro Comunitário da Fuseta
terças e sextas // 9h00 e 09h45
Sala Multiusos
Junta de Freguesia de Pechão
segundas e quartas // 9h30
Pavilhão “Os Olhanenses”
terças e quintas // 9h00 e 09h45
quartas e sextas // 9h30 e 10h15
Informações: Telefone: 289 700 100
Email: desporto@cm-olhao.pt

[ Desporto ]

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.
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[ Desporto ]

Marchas Passeio aos Domingos
Venha marchar pelas mais deslumbrantes paisagens da nossa região e descubra tesouros únicos, guardados nos mais belos cenários naturais do nosso Algarve. O Município disponibiliza
aos domingos transporte, motorista e um técnico, que acompanhará os marchantes do nosso
concelho, em 27 percursos do calendário de marcha e corrida Algarve 2015/2016, do IDPJ.
Durante o mês de dezembro, marcaremos presença, aos domingos de manhã, nos seguintes
destinos: Alvor (06/12); Albufeira (13/12).
Inscrições: Divisão de Educação e Desporto
Informações: Telefone: 289 700 100
Email: desporto@cm-olhao.pt
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krakes de Rua
Escolinhas de Futebol
Pelo oitavo 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 um projeto
que visa a inclusão pela prática desportiva,
sob o lema “em campo somos todos iguais”.
Inscreve-te e troca a rua pelo desporto
Esta atividade decorre:
EB1 Nº 4 (Escola do Futebol)
Sub9 e Femininos – terça e sexta // 17h30
Sub12 – terça e sexta // 18h15.
Inscrições: Divisão de Educação e Desporto
Informações: Telefone: 289 700 100
Email: desporto@cm-olhao.pt

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 todo o ano letivo 2015/2016 duas
aulas semanais de Expressão Físico-motora,
em todas as salas dos jardins de infância da
rede pública do concelho de Olhão.

[ Desporto ]

Expressão Físico
Motora
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ATIVIDADES EDUCATIVAS
No sentido de promover atividades educativas nas áreas do desporto, da cultura e da
formação alimentar, e numa ótica de potencializar e maximizar os recursos existentes,
o Município de Olhão convida os Jardinsde-infância e as Escolas do 1º Ciclo da rede
pública do concelho a participarem nas Atividades Educativas.

Centro Municipal 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,
constitui a atividade mais recomendável para
qualquer pessoa, uma vez que, em condições
normais, quaisquer contraindicações, por
se tratar do modo de locomoção natural do
Homem e estando o corpo perfeitamente
adaptado para este tipo de exercício.
Neste sentido, o Município criou o Centro
Municipal de Marcha Corrida, desenvolvendo as seguintes atividades:

[ Desporto ]

Iniciação à marcha corrida
terça e sexta feira // 19h15
Aperfeiçoamento da marcha corrida
segunda e quarta // 08h00

Inscrições: Divisão de Educação e Desporto
Informações: Telefone 289 700 100
Email desporto@cm-olhao.pt

Adaptação ao Meio
Aquático
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 é dirigida aos alunos do 3º ano do
ensino público.
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“Hora do Conto” para os alunos
do Ensino Pré-escolar
Ouvir ler em voz alta e conversar sobre livros, desenvolve a inteligência e a imaginação. No
corrente ano letivo, o Município de Olhão proporciona a todos os alunos do ensino préescolar da rede pública do concelho, visitas à Biblioteca Municipal, para momentos de leitura
com a magia da palavra e outras atividades lúdicas que impliquem o contato com os livros.

“Sombras Cubistas”
No Museu Municipal, os alunos do 4º ano do ensino público
vão realizar uma atividade, que consiste em edificar, através
de elementos tipológicos da arquitetura cubista, uma paisagem urbana da zona histórica de Olhão, a partir das técnicas
utilizadas nas sombras chinesas.

“Visitar e Desenhar”
No Museu Municipal, os alunos do 2º ano
do ensino público vão ter a oportunidade de
realizar a atividade “O que Vês no Museu”.
Será distribuído a cada aluno um pequeno
caderno, que vai utilizar para responder a
algumas questões e desenhar uma peça do
museu à sua escolha.

O programa “5 ao Dia” realiza-se no MARF (Mercado Abastecedor da Região de Faro), em Estoi, e tem como objetivos
a promoção de uma alimentação infantil saudável e a contribuição 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.

[ Desporto ]

”5 ao dia”
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Campos de Férias de Natal
Os Campos de Férias realizam-se de 18 a 23 de dezembro (4 dias úteis)

[ Desporto ]

Se tens entre os 6* e os 11 anos, inscreve-te nos Campos de Férias de Natal e descobre as
atividades super divertidas que temos para ti.
Nos Campos de Férias de Natal, temos sempre muitas atividades divertidas que apelam à criatividade, à aprendizagem, ao espírito de equipa e, como não poderia deixar de ser, à aquisição
de novas amizades. Todas as atividades serão supervisionadas por técnicos credenciados do
Município de Olhão.
* Obrigatório frequentar o 1º Ciclo.
Preço: 24 euros, com atividades, almoço e um lanche diário incluídos
Inscrições: Complexo Piscinas Municipais de Olhão, dias 2 e 3 de dezembro, das 08h00 às 19h00
Organização: Município de Olhão e FESNIMA
A realização da atividade depende de um número mínimo de 15 inscrições
Informações: Telefone 289 700 100; Email desporto@cm-olhao.pt
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Corta de Mato do Algueirão
05 dezembro // 15h00 // Zona Desportiva de Pechão
No dia 5 de dezembro, às 15h00, realiza-se a prova de Corta Mato do Algueirão, na Zona
Desportiva de Pechão. Nesta prova, estarão em competição os escalões de Infantis, Iniciados
e Juvenis. Em simultâneo decorre o encontro de Inter Associações Algarve, Beja, Huelva e
Gibraltar. Está prevista a presença de cerca de 450 atletas.
Organização: Clube Oriental de Pechão // Apoio: Município de Olhão

Friday Run
Marcha Corrida Noturna
01 dezembro // 20h30 // Mercado de Quelfes
Dia 11 de dezembro, às 20h30, realiza-se no recinto do Mercado de Quelfes mais uma Corrida
à Sexta. A corrida realiza-se em meio rural com
grau fácil, tendo a extensão de 10km.
Organização: Junta de Freguesia de Quelfes
Apoio: Município de Olhão

Atletismo
XXV Escalada ao Cerro de São Miguel
No dia 13 de dezembro, realiza-se a 25ª edição da mítica prova “Escalada ao Cerro de São Miguel”. Trata-se de uma prova que integra o calendário da Associação de Atletismo do Algarve,
com início marcado para as 11h00 em frente à Casa do Povo de Olhão, em Moncarapacho.
A chegada acontecerá 7 km depois, no alto do Cerro de São Miguel. O percurso é exigente,
com os últimos 3,5Km em constante subida. Terminar é receber um prémio único: uma das
mais deslumbrantes vistas do Algarve.
Organização: Casa do Povo do Concelho de Olhão
Apoio: Município de Olhão
Inscrições:
Casa do Povo Moncarapacho 289798521 ou Email: casapovo.moncarapacho@gmail.com

[ Desporto ]

13 dezembro // 11h00 // Casa do Povo de Olhão em Moncarapacho
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Marcha de Olhão
20 dezembro // 09h30 // Jardim Pesacador Olhanense

[ Desporto ]

No dia 20 de dezembro, a cidade de Olhão será palco para mais uma marcha corrida, inserida no calendário regional do Algarve. Este projeto está integrado no Programa Nacional
de Marcha e Corrida. Existirão dois percursos, de 5 e 8,5 km, respetivamente, com grau de
dificuldade fácil.
Venha marchar e deslumbre-se com os ancestrais encantos da cidade cubista. Pelas 09h30,
apareça no Jardim Pescador Olhanense, traga a sua família e dê um tom de vermelho às ruas
de Olhão, pois será oferecido a todos os marchantes um gorro de Pai Natal.
Organização: Junta de Freguesia de Olhão Apoio: Município de Olhão
Informações: Telefone 289 700 100; Email desporto@cm-olhao.pt
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Pavilhão
Municipal
05-12-2015 // 15H00
4 ao Cubo x ACR Zona
Azul
Camp. Nac. Seniores - PO03 Zona 5 - 1ª Fase
Masculinos

06-12-2015 // 15H00
GCO x SC Farense

Campeonato Regional Sub 18
Masculino

Pav. Ginásio
Clube Olhanense
05-12-2015 // 11H00
GCO x Imortal BC

Campeonato Regional Sub 14
Feminino

05-12-2015 // 15H00
GCO A x Portimonense
Campeonato Regional Sub 16
Masculino

05-12-2015 // 17H00
GCO x Beja BC

II Campeonato Nacional 1ª Divisão
- Zona Sul - Grupo B
Masculino

06-12-2015 // 11H30
GCO B x CB Albufeira A
Campeonato Regional Sub 14
Masculino

06-12-2015 // 17H00
GCO B x ACD Ferragudo
Campeonato Regional Sub 16
Masculino

Campeonato Regional Sub 16
Masculino

08-12-2015 // 11H00
GCO x Portimonense

Campeonato Regional Sub 12
Masculino

08-12-2015 // 18H00
GCO A x CB Albufeira
Campeonato Regional Sub 16
Masculino

12-12-2015 // 11H00
GCO x Imortal BC

Basquetebol

20-12-2015 // 17H00
GCO B x CB Tavira

Campeonato Regional Sub 12
Masculino

13-12-2015 // 9H30
GCO x Tubarões

Campeonato Regional Sub 14
Feminino

13-12-2015 // 15H00
GCO A x Portimonense A
Campeonato Regional Sub 14
Masculino

13-12-2015 // 11H30
GCO B x CB Albufeira B

Futebol
Estádio
Municipal
de Olhão
05-12-2015 // 15H00
SCO x Pinhalnovense

Campeonato Nacional de Juniores 2ª Divisão - Série E
Masc.

05-12-2015 // 11H00
SCO x AD Geração Génios
Campeonato Distrital de Infantis
- Fut. 9
Masc.

05-12-2015 // 11H00
CDMO x CD Montenegro

Campeonato Regional Sub 14
Masculino

Campeonato Distrital Infantis - Fut
7 - Sub 13 - Série D
Masc.

13-12-2015 // 17H00
GCO A x Juventude BC

05-12-2015 // 11H00
SCO x SC Farense

Campeonato Regional Sub 16
Masculino

19-12-2015 // 15H00
GCO A x SC Farense

Campeonato Regional Sub 14
Masculino

19-12-2015 // 17H00
GCO x Estrela Santo André
II Campeonato Nacional 1ª Divisão
- Zona Sul - Grupo B
Masculino

Campeonato Distrital Infantis - Fut
7 - Sub 12 - Série D
Masc.

05-12-2015 // 11H00
4 ao Cubo x LGCM

Campeonato Distrital Infantis - Fut
7 - Sub 12 - Série E
Masc.

05-12-2015 // 11H00
CDMO x A indicar

Campeonato Distrital Benjamins
“A” - Série G
Masc.

[ Desporto ]

Andebol
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05-12-2015 // 11H00
4 ao Cubo x SCO

08-12-2015 // 11H00
CDMO x SC Farense

12-12-2015 // 11H00
4 ao Cubo x FC S. Luís

05-12-2015 // 11H00
SCO x CD Montenegro

08-12-2015 // 11H00
4 ao Cubo x Lusitano FC

12-12-2015 // 11H00
SCO x CDMO

05-12-2015 // 09H00
LGCM x Lusitano FC

08-12-2015 // 11H00
SCO x JS Campinense

12-12-2015 // 11H00
SCO x A indicar

06-12-2015 // 11H00
SCO x Ginásio C Tavira

08-12-2015 // 09H00
LGCM x SR 1º Janeiro

12-12-2015 // 09H00
LGCM x SC Farense

06-12-2015 // 11H00
4 ao Cubo x CD Odiáxere

12-12-2015 // 17H30
LGCM x CU Culatrense

13-12-2015 // 11H00
SCO x CF Esperança de
Lagos

Campeonato Distrital Benjamins
“A” - Série G
Masc.

Campeonato Distrital Benjamins
“B” - Série G
Masc.

Campeonato Distrital Benjamins
“B” - Série I
Masc.

Campeonato Distrital 1ª Divisão
Iniciados
Masc.

Campeonato Distrital 1ª Divisão
Iniciados
Masc.

06-12-2015 // 11H00
SCO x SR Almancilense

Campeonato Distrital Juvenis - 2ª
Divisão - Sotavento
Masc.

06-12-2015 // 11H00
LGCM x A Escola Fut.
Faro

[ Desporto ]

Campeonato Distrital Iniciados - 2ª
Divisão - Sotavento
Masc.

06-12-2015 // 11H00
CDMO x Louletado DC

Campeonato Distrital Iniciados - 2ª
Divisão - Sotavento
Masc.

Campeonato Distrital Infantis - Fut
7 - Sub 13 - Série D
Masc.

Campeonato Distrital Infantis - Fut
7 - Sub 13 - Série E
Masc.

Campeonato Distrital Infantis - Fut
7 - Sub 12 - Série D
Masc.

Campeonato Distrital Infantis - Fut
7 - Sub 13 - Série E
Masc.

Campeonato Distrital Seniores - 1ª
Divisão
Masc.

12-12-2015 // 15H00
4 ao Cubo x CDMO

Campeonato Distrital de Seniores
- 2ª Divisão
Masc.

12-12-2015 // 11H00
4 ao Cubo x Ginásio C
Tavira

Campeonato Distrital Infantis - Fut
7 - Sub 13 - Série E
Masc.

12-12-2015 // 11H00
SCO x SC Farense

Campeonato Distrital Benjamins
“A” - Série F
Masc.

Campeonato Distrital Benjamins
“A” - Série F
Masc.

Campeonato Distrital Benjamins
“A” - Série G
Masc.

Campeonato Distrital Benjamins
“B” - Série H
Masc.

Campeonato Distrital Infantis - Fut
7 - Sub 12 - Série E
Masc.

Campeonato Nacional de Iniciados
- Série G
Masc.

13-12-2015 // 11H00
SCO x GD Lagoa

Campeonato Distrital 1ª Divisão
Iniciados
Masc.

13-12-2015 // 11H00
4 ao Cubo x Ginásio C
Tavira

Campeonato Distrital 1ª Divisão
Iniciados
Masc.

13-12-2015 // 11H00
4 ao Cubo x SCO

Campeonato Distrital Juvenis - 2ª
Divisão - Sotavento
Masc.
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Campeonato Nacional de Juniores 2ª Divisão - Série E
Masc.

19-12-2015 // 17H30
LGCM x Silves FC

Campeonato Distrital Seniores - 1ª
Divisão
Masc.

19-12-2015 // 15H00
4 ao Cubo x JC Aljezurense

Campeonato Distrital de Seniores
- 2ª Divisão
Masc.

19-12-2015 // 11H00
SCO x AEF Geração
Portimão

Campeonato Distrital de Infantis
- Fut. 9
Masc.

19-12-2015 // 11H00
CDMO x FC S. Luís

Campeonato Distrital Infantis - Fut
7 - Sub 13 - Série D
Masc.

19-12-2015 // 11H00
SCO x CD Montenegro

Campeonato Distrital Infantis - Fut
7 - Sub 12 - Série D
Masc.

19-12-2015 // 11H00
4 ao Cubo x Lusitano FC

Campeonato Distrital Infantis - Fut
7 - Sub 12 - Série E
Masc.

19-12-2015 // 11H00
4 ao Cubo x A Escola Fut.
Faro
Campeonato Distrital Benjamins
“A” - Série F
Masc.

19-12-2015 // 11H00

CDMO x Ginásio C Tavira
Campeonato Distrital Benjamins
“A” - Série G
Masc.

19-12-2015 // 11H00
SCO x A indicar

Campeonato Distrital Benjamins
“A” - Série G
Masc.

19-12-2015 // 11H00
4 ao Cubo x Lusitano FC

Campeonato Distrital Benjamins
“A” - Série G
Masc.

19-12-2015 // 11H00
SCO x Louletado DC

Campeonato Distrital Benjamins
“B” - Série G
Masc.

19-12-2015 // 09H00
LGCM x 4 ao Cubo

20-12-2015 // 11H00
SCO x A Escola Fut. Faro

Campeonato Distrital Iniciados - 2ª
Divisão - Sotavento
Masc.

20-12-2015 // 11H00
CDMO x Lusitano FC

Campeonato Distrital Iniciados - 2ª
Divisão - Sotavento
Masc.

20-12-2015 // 15H00
CDMO x CF Esperança
de Lagos

Campeonato Distrital de Juniores
Masc.

Futsal

Campeonato Distrital Infantis - Fut
7 - Sub 13 - Série E
Masc.

Pavilhão
Municipal

19-12-2015 // 09H00
LGCM x Casa Benfica
Tavira

04-12-2015 // 22H00
4 ao Cubo x Real Cachopo

Campeonato Distrital Benjamins
“B” - Série I
Masc.

Campeonato Distrital Futsal Fundação Inatel Faro
Masculinos

20-12-2015 // 11H00
SCO x GD Lagoa

05-12-2015 // 10H00
4 ao Cubo x UD Castromarinense

Campeonato Distrital 1ª Divisão
Juvenis
Masc.

20-12-2015 // 11H00
SCO x CD Montenegro

Campeonato Distrital Juvenis - 2ª
Divisão - Sotavento
Masc.

20-12-2015 // 11H00
LGCM x SC Farense

Campeonato Distrital Iniciados - 2ª
Divisão - Sotavento. Masc.

Campeonato Distrital Futsal Juniores Femininos
Feminino

11-12-2015 // 21H00
Casa Benfica Olhão x Arte AR Talentalidade Ex.
Campeonato Distrital Futsal Fundação Inatel Faro
Masculinos

[ Desporto ]

19-12-2015 // 15H00
SCO x Despertar SPG C
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12-12-2015 // 15H00
SCO x Portimonense SC

Campeonato Distrital Futsal Juniores Masculinos
Masculinos

13-12-2015 // 11H00
Casa Benfica Olhão x
Sonâmbulos FLA

Campeonato Distrital Futsal
Infantis
Masculinos

18-12-2015 // 22H00
4 ao Cubo x SRC Café
Avenida

Campeonato Distrital Futsal Fundação Inatel Faro
Masculinos

19-12-2015 // 10H00
4 ao Cubo x GDC Machados

Campeonato Distrital Futsal Juniores Femininos
Feminino

19-12-2015 // 17H00
SCO x CDR Pedra Mourinha

Campeonato Distrital Futsal Sénior
Masculinos
Masculinos

Futsal

Futebol

Pavilhão Escola
Dr João Lucio

Campo FC Bias

05-12-2015 // 11H00
S. L. Fuseta x SP. Lagos
Benfica
Campeonato Distrital Futsal
Infantis
Masculino

12-12-2015 // 17H00
S. L. Fuseta x CDR Quarteirense

Campeonato Distrital Futsal Sénior
Masculinos
Masculino

12-12-2015 // 17H00
S. L. Fuseta x GEJUPCE Portimão

Campeonato Distrital Futsal Junior
Masculinos
Masculino

19-12-2015 // 17H00
S. L. Fuseta x SC Farense

05-12-2015 // 11H00
FC Bias x Casa Benfica
Tavira

Campeonato Distrital Benjamins
“B” -Série I
Masculino

05-12-2015 // 11H00
FC Bias x LGCM

Campeonato Distrital Infantis Fut
7 -Série E
Masculino

08-12-2015 // 11H00
FC Bias x Ginásio C Tavira
Campeonato Distrital Infantis Fut
7 -Série E
Masculino

19-12-2015 // 11H00
FC Bias x Lusitano FC

Campeonato Distrital Infantis Fut
7 -Série E
Masculino

Campeonato Distrital Futsal Junior
Masculinos
Masculino

19-12-2015 // 11H00
S. L. Fuseta x GEJUPCE Portimão

[ Desporto ]

Campeonato Distrital Futsal
Infantis
Masculino

As alterações que possam surgir a esta calendarização são da responsabilidade das
entidades organizadoras.
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Fuseta

Junto ao Parque de Campismo
3 dezembro
O parque de estacionamento envolvente ao parque de campismo e a zona ribeirinha da Fuseta acolhem o Mercado
Mensal da vila piscatória no dia 3 (quinta-feira), realizandose no mesmo local no dia 13 (2º domingo), o Mercado de
Velharias (também conhecido como Feira da Sucata).

Moncarapacho

Junto à Rua das Olarias

contactos
úteis
Município de Olhão
+351 289 700 100
Bombeiros Municipais
+351 289 710 000
Ambiolhão
+351 289 720 000
Museu Municipal de Olhão:
+351289 700 103
Auditório Municipal
+351 289 700 160
Piscinas Municipais
+351 289 710 180

6 dezembro
No dia 6 de dezembro, realiza-se o tradicional Mercado de
Moncarapacho, com cerca de 350 vendedores ambulantes.
O Mercado, com mais de 70 anos de realização contínua,
atrai inúmeros visitantes ao Largo do Mercado, no primeiro
domingo do mês.

Biblioteca Municipal
+351 289 700 130

Quelfes

GNR
+351 289 790 010

Em frente à Escola Primária de Quelfes
27 Dezembro
Mercado Tradicional e Feira de Velharias:
quinto domingo do mês

Casa da Juventude
+351 289 700 190
PSP
+351 289 710 770

Polícia Marítima
+351 289 701 700
Capitania
+351 289 703 160
Centro de Saúde
+351 289 700 260
Posto de Turismo
+3561 289 713 936
Táxis
+351 289 702 300

[ Mercados e Feiras ]

Mercados e Feiras de Velharias
do Concelho de Olhão
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