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Caros Olhanenses,
Chegou mais um verão e com ele um número cada vez maior de turistas que escolhe o
nosso concelho para umas merecidas férias.
Saibamos, pois, recebê-los de braços abertos
e proporcionar-lhes uma experiência inesquecível!
Um dos motivos que atrai tantos visitantes
a Olhão é a nossa gastronomia, sendo o Festival do Marisco o seu expoente máximo.
A edição deste ano decorre entre 9 e 14 de
agosto, com um cartaz musical invejável e,
claro, os mais frescos mariscos e bivalves,
confecionados como só nós sabemos por estas bandas.
Todos os detalhes deste que é o maior evento
gastronómico a sul do País encontram-se no
interior desta Agenda, tal como outras duas
iniciativas que prometem animar a zona ribeirinha da cidade: o Festival Pirata e as Noites de Levante, que trazem muitas surpresas
neste quente mês de agosto.
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Este é também o mês em que, tenho o prazer
de vos anunciar, arranca pela primeira vez no
nosso concelho o orçamento participativo.
Trata-se, na minha opinião, de uma das formas mais diretas de democracia, em que os
Munícipes vão ter a oportunidade de decidir
em que projetos irão ser aplicados os cerca de
300 mil euros destinados a iniciativas distribuídas por todas as freguesias do concelho.
Em breve haverá novidades e contamos com
todos para serem voz ativa neste processo.
E porque estamos no verão e temos direito
ao merecido descanso, desejo a todos boas
férias!
O Presidente da Câmara Municipal,
António Miguel Pina

Edição: Município de Olhão //
Coordenação Editorial:
Gabinete de Apoio à Presidência
Gabinete de Relações Públicas
Município de Olhão //
Design e Paginação: Charrão Studio //
Periodicidade: Mensal //
Distribuição Gratuita //
Propriedade: Município de Olhão
Contactos: +351 289 700 100 - geral@cm-olhao.pt
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XXXI

OLHÃO´16

9 a 14 de Agosto

JARDIM PESCADOR OLHANENSE

ENTRADA LIVRE

2 a 5 agosto – a partir das 18h00 // Zona Ribeirinha

09 a 14 agosto – 19h30 às 01h30 // Jardim Pescador Olhanense

Já imaginou um barco pirata atracar frente aos Mercados Municipais?

A 31ª edição do Festival do Marisco de Olhão decorre de 9 a 14 de agosto, no Jardim Pescador
Olhanense. As atrações do maior evento gastronómico a sul do país renovam-se a cada ano: os
mais frescos mariscos e bivalves cozinhados no momento, consumidos ao som de um cartaz
musical de excelência.

E se, de repente, ao chegar a esse porto, se visse envolvido no quotidiano pirata, rodeado de
personagens de época?
Durante 4 dias, a zona ribeirinha será palco da 2ª edição do Festival Pirata de Olhão, recriando o ambiente e as atividades da época setecentista.

[ Animação ]

Festival do Marisco

Nesta segunda edição, a organização volta a apostar numa recriação histórica diferenciada,
com muita animação, fogo, lutas, dramatizações, música e danças de época.
O Festival Pirata de Olhão é uma iniciativa da Câmara Municipal de Olhão, organizada em
parceria com a Companhia de Teatro Viv’arte.

O Festival abre a 9 de agosto com a premiadíssima Aurea, seguindo-se Expensive Soul (10
agosto), Os Azeitonas (11 agosto), C4 Pedro (12 agosto), Camané (13 agosto) e termina em
beleza com os amigos do Festival Xutos & Pontapés (14 agosto).
À exceção dos dias 12 e 14 de agosto, em que os ingressos são oito euros, os preços das entradas nos restantes dias ficam-se pelos cinco euros. As crianças até aos seis anos não pagam entrada e entre os sete e os 12 anos, o bilhete custa apenas três euros em todos os dias do evento.
O que começou por ser um pequeno evento organizado pelos dois clubes da terra – Sporting
Clube Olhanense e Marítimo Olhanense – na Avenida da República, há precisamente 31
anos, tornou-se num dos grandes eventos gastronómicos e musicais do sul do país.

[ Animação ]

II Festival Pirata de Olhão
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HORÁRIO: 19h30 - 01h30 // Preços: Adultos 5€ - Crianças dos 7 aos 12 anos - 3€

HORÁRIO: 19h30 - 01h30 // Preços: Adultos 5€ - Crianças dos 7 aos 12 anos - 3€

Festival do Marisco

Festival do Marisco

Aurea

Expensive Soul

09 agosto – 23h30 // Jardim Pescador Olhanense

10 agosto – 23h30 // Jardim Pescador Olhanense

I Didn’t Mean It é um dos seus mais recentes sucessos, inserido no novo álbum “Restart”.
Elogiada por muitos, há quem compare a portuguesa Aurea à britânica Adele. É ela quem
pisa o palco no primeiro dia do Festival do Marisco. Olhão dá as boas vindas a Aurea no dia
9 de agosto!

Os Expensive Soul – grupo composto por Demo e New Max –, de Leça da Palmeira, percorrem algumas centenas de quilómetros até Olhão para fazerem vibrar os milhares de fãs que os
esperam no Festival do Marisco na noite de 10 de agosto e prometem encantar, entre outros
temas, com O Amor É Mágico.

Blind Woman, Killer, I Feel Like Inside, Hold Me in Your Arms, Listen What I Say, My Time
on Your Love ou Restart, que dá nome ao seu mais recente album, são alguns dos temas que
poderemos ouvir na primeira noite do grande festival gastronómico e musical que é o Festival
do Marisco.

Começaram o seu percurso em 1999 e em 2004 começaram a ser conhecidos, com a edição
do seu primeiro álbum “B.I.” Apesar disso, só em 2010 acontece o verdadeiro grande boom
com O Amor É Mágico, do álbum “Utopia”.

“Aurea”, “Soul Notes” e “Ao Vivo no Coliseu dos Recreios” são os seus outros trabalhos, numa
carreira onde não têm faltado momentos altos. A cantora ficou conhecida em 2010 com o
sucesso “Busy (For Me)” e a partir daí não parou de inovar e crescer no mundo da música.
O sucesso da sua estreia perante o grande público foi tal que Aurea recebeu o Globo de Ouro
de “Melhor Intérprete Individual” em 2011, assim como o prémio MTV Europe Music Awards, na categoria “Best Portuguese Act”.

Partindo do hip hop e do reggae, Demo e New Max evoluíram para uma linha cada vez mais
próxima do R&B, em dois álbuns e centenas de concertos e actuações de norte a sul do país.
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HORÁRIO: 19h30 - 01h30 // Preços: Adultos 5€ - Crianças dos 7 aos 12 anos - 3€
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HORÁRIO: 19h30 - 01h30 // Preços: Adultos 8€ - Crianças dos 7 aos 12 anos - 3€

Festival do Marisco

Festival do Marisco

Os Azeitonas

C4 Pedro

11 agosto – 23h30 // Jardim Pescador Olhanense

12 agosto – 23h30 // Jardim Pescador Olhanense

Quem És Tu Miúda ou Vamos Ver os Aviões são apenas dois dos temas mais conhecidos do
grupo Os Azeitonas, que serão entoados por milhares de pessoas na noite de 11 de agosto, no
Jardim Pescador Olhanense.

A música angolana chega a Olhão na noite de 12 agosto. C4 Pedro, intérprete de temas conhecidos da novela da TVI “A Única Mulher” como Tu És a Mulher ou É Melhor Não Duvidar
sobe ao palco do Festival do Marisco e promete muita sensualidade e ritmo. Recentemente, a
BBC chamou-lhe mesmo “o rei da kizomba”.

“Um verdadeiro fenómeno de culto em Portugal”, afirmava a revista Blitz em 2010. Nenhuma
frase resume melhor o percurso sinuoso e pouco ortodoxo desta banda portuense. Formada
em 2002, numas férias de amigos, num misto de displicência e paixão pós-adolescente, foi
com bastante surpresa que a banda (e o País) viu as suas canções, timidamente, chegarem a
cada vez mais pessoas. A estreia discográfica deu-se em 2005, pela mão de Rui Veloso e a sua
recém-formada editora, com Um Tanto ou Quanto Atarantado.
Com o disco “AZ” (2013), vem o verdadeiro reconhecimento. Os singles Ray-dee-oh e Tonto
de Ti tornam-se nalgumas das canções mais tocadas na rádio.
Em 2016, a banda continua a tournée “Serviço Ocasional”. Com um espetáculo de cara lavada, Os Azeitonas atacam a estrada com um sorriso nos lábios e ansiosos para ouvir o barulho
das palmas no Festival do Marisco, em Olhão!

9

“King Ckwa”, o mais recente álbum do cantor, chegou às lojas a 25 de setembro de 2015 e
entrou diretamente para o quarto lugar do top nacional de vendas, tendo estado também em
primeiro no iTunes.
C4 Pedro conta que pensa no amor para fazer kizomba: “O amor é o mais importante no
mundo, é por isso que gosto de falar sobre isso”.

[ Animação ]
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Festival do Marisco

Camané

Xutos & Pontapés

13 agosto – 23h30 // Jardim Pescador Olhanense

14 agosto – 23h30// Jardim Pescador Olhanense

“Infinito Presente” é o mais recente álbum de Camané, que o fadista apresenta na noite de
13 de agosto no Festival do Marisco. Um dos melhores intérpretes de fado da atualidade vem
a Olhão.

Mais de três décadas depois do arranque, os Xutos & Pontapés são o emblema do que significa
rock’n’roll em português, feito por portugueses, para portugueses.

Cedo começou a afirmar-se como uma das mais importantes vozes masculinas do fado depois
do 25 de Abril. “Infinito Presente”, sétimo álbum de estúdio de Camané (que toma o título de
empréstimo a um verso de David Mourão-Ferreira), está todo ele ancorado na ideia de tempo.
A passagem do tempo, o tempo que é memória, o tempo em que vivemos.

[ Animação ]

Agenda Municipal de Olhão agosto*16

“Tratou-se [ao longo deste 20 anos] de criar uma sonoridade que tem que ver com a minha
forma de estar no fado”, explica Camané. “Por um lado, tentar nunca desvirtuar o lado do
fado tradicional, mas tentando, de alguma maneira, criar uma determinada roupagem que faz
sentido pelos poemas que canto”.
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Donos de um acervo de clássicos que faria muitas bandas ‘roerem-se’ de inveja, os Xutos &
Pontapés são verdadeiros “animais de palco” que vivem para a festa dos concertos que cimentam a sua ligação indestrutível com o público, sempre presente à chamada.
Tim, Zé Pedro e companhia são a garantia de uma noite em grande num espetáculo onde os
maiores sucessos não podem faltar no alinhamento previsto para o palco do Jardim Pescador
Olhanense.
Assim, temas como Homem do Leme, A Minha Casinha, Contentores, Não Sou o Único, À
Minha Maneira, Para Ti Maria, Chuva Dissolvente, Ai Se Ele Cai, O Mundo ao Contrário ou
Dia de S. Receber são, com certeza, canções que todos entoaremos em uníssono nesta noite
quente de agosto.

[ Animação ]
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União de
freguesias
MONCARAPACHO
/ FUSETA
Festas de Verão do Sport
Lisboa e Fuseta
04 e 07 agosto //
Polidesportivo da Fuseta

Noites de Levante

Rancho Folclórico da Casa do Povo de Glória do Ribatejo (Salvaterra de Magos), Rancho Folclórico de Zebreiros (Gondomar),
Kartal Belediyesi Folklor Gurubu (Turquia),
Rancho Folclórico de Moncarapacho.

23 a 26 agosto // Zona Ribeirinha

As noites de 23 a 26 de agosto prometem ser diferentes em Olhão. Na zona ribeirinha da cidade, a partir das 21h30, o Município oferece animação de verão com uma forte componente
cultural. São as Noites de Levante que estão de volta e prometem muita alegria no final de
agosto.

[ Animação ]

Música, teatro, dança, espetáculos de novo circo ou arruadas são algumas das propostas para
quatro noites muito divertidas, com entrada livre.
Logo no dia 23, atuam os Satori e JP Simões, seguindo-se a 24 os Original Bandalheira e Mesa
para Dois. Na noite de 25 de agosto podemos assistir ao Monólogo de Branca Gil, de Gil
Vicente (Alexandre Lopes), e depois a música toma conta da baixa olhanense com o Tributo a
Amy Winehouse. A última Noite de Levante traz a Olhão Tango com Marioneta (Alexandre
Lopes) e Os Compotas.
Vai ser assim a segunda edição das Noites de Levante, nome que encontra a sua justificação
por se realizar numa das zonas históricas da baixa de Olhão com esse nome, mas também pela
associação com o mar ali tão perto.

07 agosto – 21h30
Praça Major Xavier de Castanheda //
Moncarapacho

08 agosto // 21h30
Polidesportivo // Fuseta

Carnaval de Verão
06 agosto – 20h30 // Moncarapacho

O Carnaval de Verão realiza-se no dia 6
de agosto, em Moncarapacho, a partir das
20h30, com o baile abrilhantado com o
grupo musical Compacto 2. No cortejo vão
desfilar 12 carros alegóricos e cerca de 250
foliões.

Rancho Folclórico de Zebreiros (Gondomar), Kartal Belediyesi Folklor Gurubu
(Turquia), Rancho Folclórico de Moncarapacho.

[ Animação ]

ENTRADA LIVRE

Festival Internacional
de Folclore
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Orquestra Clássica do Sul
10 agosto – 21h30
Zona Ribeirinha // Fuseta

ENTRADA LIVRE

Festa do Pereiro

Festa da Ria/Foz do Êta

Noites de Fados

12 a 14 agosto // Pereiro

16 a 21 agosto
Zona Ribeirinha // Fuseta

21 agosto – 22h00 // Moncarapacho

Banda Filarmónica
1º de Dezembro
13 agosto – 21h30
Zona Ribeirinha // Fuseta

Festa de Verão
20 agosto – 22h00 // Moncarapacho
Atuação do Grupo Banza

Teresa Viola, Pedro Viola, Inês Graça e Sara
Gonçalves

28 agosto – 22h00
Zona Ribeirinha // Fuseta
Teresa Viola, Pedro Viola, Inês Graça e Sara
Gonçalves

ENTRADA LIVRE

Atuação de Saul

[ Animação ]

[ Animação ]

Festas de Verão
27 agosto – 22h00
Zona Ribeirinha // Fuseta
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ENTRADA LIVRE

Autor do Mês

“Água”

Don DeLillo

Por Maria Odete Fernandes

[ Exposições ]

Inauguração 09 agosto – 16h00
Patente até 02 setembro – terça a sábado das 10h30 às 17h00 //
Galeria da Biblioteca

A exposição temática “Água”, a realizar na Galeria da Biblioteca Municipal José Mariano
Gago, é apresentada em fotografias digitais sobre lona com 60x50 cm, que versam sobre aspectos tão diferentes como os três estados da água; a sua precariedade e, daí, ser cada vez mais
um privilégio poder usufruir dela e uma obrigação para o Homem a sua defesa e preservação;
a beleza e o bem-estar que proporciona enquanto fonte de vida; o desenvolvimento científico
e tecnológico a que obrigou o Homem, que precisou de construir barcos, pontes, moinhos,
portos e outras estruturas para se poder realizar, enquanto ser vivo.

01 a 31 agosto – Horário de funcionamento da
Biblioteca

Donald Richard DeLillo nasceu em Nova Iorque em 1936. É
autor de quatro peças teatrais e dezassete romances, o último
dos quais editado no corrente ano.
Recebeu o National Book Award, o Jerusalém Prize, e o
PEN/Faulkner Award para Ficção.
Da sua vasta obra, destacam-se Os Nomes, O Corpo enquanto
Arte, Valparaíso, Mão II, Cão em Fuga, Americana e Great
Jones Street.
A bibliografia do autor existente na Biblioteca pode ser consultada através do catálogo online, em http://www.cm-olhao.
pt/pt/catalogo-online.

Biblioteca
Municipal José
Mariano Gago
Av. Bernardino da Silva, 8700-300
Olhão // Telefone: 289 700 130 //
Email: biblioteca@cm-olhao.pt
Site: http://www.cm-olhao.pt/
biblioteca
facebook: https://www.facebook.
com/BMOlhao/
Horário de Verão: segunda a
sábado: 10h30 - 17h00
Encerra aos domingos e feriados.

[ Literatura ]

Exposição de Fotografia
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“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.

06 agosto – 11h00
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: A.T.L.’s
Reservas para os A.T.L.’s mediante inscrição prévia
Contacto: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

Público: 6 aos 36 meses
Reservas mediante inscrição prévia
Contacto: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

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 para os jardins-de-infância
mediante inscrição prévia
Contacto: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

“Livros vão Passear
à Creche”
26 agosto – 11h00
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

Hora do Conto

Hora do Conto Sénior

Quintas feiras – 10h45

“LAR DOCE LER”

O Coelhinho Azul

Biblioteca Municipal José Mariano Gago

[ Literatura ]

“Colinho com Histórias”
(Bebéteca)

Os livros nas estantes estão arrumados por
cores. Porquê? Traz o teu grupo e vem descobrir…

“Descobrindo
a Biblioteca”

Público: A.T.L.’s Reservas mediante inscrição prévia
Contacto: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

19

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 serão mensais e decorrem nas instalações da Biblioteca, mediante marcação prévia da
instituição requerente para o e-mail biblioteca@cm-olhao.pt ou pelo telefone 289 700 130.

[ Literatura ]
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ENTRADA LIVRE

Marcha Noturna

“Mexe-te Mó Olhão 2016”
12 agosto – 20h30

Os dois percursos serão realizados ao longo de uma estrada que se prevê tenha pouco trânsito,
mas recomenda-se a utilização de colete. Praticamente todo o percurso será realizado pelo
campo, em zonas sem iluminação, por isso é fundamental utilizar lanterna ou foco na cabeça.
Organização: Grupo “Mexe-te Mó”
Apoio: Município de Olhão

[ Animação ]

[ Desporto ]

O grupo “Mexe-te Mó” vai organizar uma marcha corrida noturna com início no Estádio
Municipal de Olhão. Serão realizados dois percursos de 9 km e 11km com o grau de dificuldade fácil.
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Mercados e Feiras de Velharias
do Concelho de Olhão
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contactos
úteis
Município de Olhão

Moncarapacho

+351 289 700 100

Junto à Rua das Olarias

Bombeiros Municipais
+351 289 710 000

Fuseta
Junto ao Parque de Campismo
O mercado mensal de agosto não se realizará, por questões de
segurança e circulação rodoviária.

Quelfes
Largo do Mercado
28 agosto
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
+351 289 790 010
Polícia Marítima
+351 289 701 700

[ Desporto ]

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

[ Mercados e Feiras ]

7 Agosto
No dia 7 de agosto 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.
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9 terça feira

5¤

Aurea

10 quarta feira

12 sexta feira

8¤

C4 Pedro
5¤

13 sábado

5¤

Expensive Soul Camané
11 quinta feira

5¤

Azeitonas

14 domingo

Xutos e Pontapés

Todos os dias - Crianças até aos 6 anos não pagam
desde que acompanhadas por adulto, jovens dos 7 aos
12 anos a entrada custa 3¤.

www.festivaldomarisco.com

INICIATIVA

ORGANIZAÇÃO

8¤

