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Caros Olhanenses,
É impossível pensar no mês de abril
sem evocar a Revolução dos Cravos. Em
2019, assinalam-se 45 anos sobre o derrube do Estado Novo e o alvorecer de
uma nova Era para o nosso País.
Desde então, longo foi o caminho que
percorremos, na senda da democracia,
da liberdade, do progresso, do desenvolvimento económico e da diminuição
das desigualdades.
O poder autárquico é disso um exemplo
cabal: Portugal é hoje um País onde a
política se exerce cada vez mais perto das
pessoas e onde cada cidadão/munícipe é
chamado a ter uma voz mais ativa nas
decisões que afetam o seu dia-a-dia.
É para mim um orgulho fazer parte
deste grupo de cidadãos eleitos para as
autarquias!
Em Olhão, assinala-se esta data por
todo o concelho, através das mais diversas iniciativas: sessões solenes, lançamento de livros, música e tantas outras
atividades evocam Abril junto de todos
os públicos.
Mas de muitas mais iniciativas e eventos
se faz este mês no concelho de Olhão.
Com certeza, encontrará muitas sugestões no interior desta nossa publicação!
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13 Abril * SÁB

24 Abril * QUA

Encontro com a Escritora Dulce Maria
Cardoso

Serão Cultural

15h00 | Biblioteca Municipal de Olhão

Organização: Junta de Freguesia de Pechão

14 Abril * DOM
Festival do Folar
15h00 »19h00 | Largo da Igreja
Organização: Junta de Freguesia de Pechão

Festival de Folclore do Clube Oriental
de Pechão
15h00 »18h00 | Largo da Igreja
Organização: Junta de Freguesia de Pechão
e Clube Oriental de Pechão

15 Abril * SEG
Projeto Estações

Dirigido às escolas do 1º Ciclo de Quelfes
Organização: Junta de Freguesia de Quelfes

21h30 | Clube Oriental de Pechão

25 Abril * QUI
Hastear Bandeira
09h00 | Paços do Concelho
Organização: Município de Olhão

Hastear Bandeira - Pechão
10h00 | Rua 25 de Abril
Organização: Junta de Freguesia de Pechão

Festa do 25 de Abril

Baile pelo Duo Reflexo
15h00 | Pavilhão de Eventos
Organização: União de Freguesias de Moncarapacho
e Fuseta

Tributo à Música Portuguesa
21h30 | Soc. Rec. Progresso Olhanense

23 Abril * TER

Organização: Junta de Freguesia de Olhão

Olhar o Mar

27 Abril * SÁB

18h00 | Caíque Bom Sucesso

Fernando Tordo canta Ary dos Santos
As histórias das canções

Livro de Carlos da Cena
Organização: Junta de Freguesia de Olhão

21h30 | Auditório Municipal de Olhão

24 Abril * QUA

Organização: Município de Olhão e Fesnima

Era Uma Vez Um País

28 Abril * DOM

Poesia e Música por João Pereira
e Ricardo Martins
21h00| Grupo Etnográfico de Quelfes
Organização: Junta de Freguesia de Quelfes

Baile da Liberdade
16h00 | Soc. Rec. Progresso Olhanense
Organização: Junta de Freguesia de Olhão

[ Cultura ]

Organização: Município de Olhão
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Bilhete único: 8€ – M/6

Música

Fernando Tordo Canta Ary dos Santos
As histórias das canções
Fernando Tordo recorda as composições e as
memórias que guarda dos anos em que criou
canções com José Carlos Ary dos Santos,
poeta com quem manteve uma intensa parceria ao longo de quase duas décadas.
Primeiro nasciam as músicas, compostas por
Tordo, e era sobre estas que Ary dos Santos
escrevia as letras. Desta colaboração, brotou
um vasto e intemporal repertório, do qual
fazem parte temas como “Cavalo à solta”,
“Estrela da tarde” ou a incontornável “Tourada”.

Fernando Tordo & Ary dos Santos: As histórias das canções é mais do que um concerto.
Trata-se da narração de um encontro que
marcou a música portuguesa. Cada canção
preserva uma memória. E são as histórias
desta união que Fernando Tordo promete
contar, antes de nos fazer mergulhar nas luminosas composições.

[ Cultura ]

27 abril – 21h30 // Auditório Municipal
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Documento do mês

Empresa de Conservas J.P. Leonardo, Lda.

Fundo Documental do Grémio dos Industriais de Conservas de Peixe
do Sotavento do Algarve
01 a 30 abril // Sala de Leitura - Arquivo Municipal António Rosa Mendes

Voltando a uma das temáticas mais queridas dos olhanenses, a indústria conserveira,
o Documento do Mês de abril faz parte do
Fundo Documental do Grémio dos Industriais de Conservas de Peixe do Sotavento do
Algarve (GICPSA).

Os sócios eram José Pereira Leonardo, José
Pereira Leonardo (filho), Manuel dos Santos
da Conceição, João Pereira Leonardo, Manuel Pereira Leonardo e Miguel Pereira Leonardo, todos eles, ao que parece, familiares, e
detendo quotas iguais.

Da série documental “correspondência recebida e expedida por firmas”, faz parte uma
carta recebida pelo Grémio, em março de
1971, da firma J.P. Leonardo, Lda. O assunto tratado não é relevante; o que nela se
destaca é o design, que mostra uma alegre
criança comendo sardinhas diretamente da
lata, onde se pode ver a inscrição La Notre,
uma das marcas detidas pela firma, bem
como, outras tantas, como a Salvadora, Leonardo, La Sultane, Salomé, Boy Scout, entre
outras; informação, aliás, também constante
do documento.

Esta foi uma das muitas firmas que contribuiu para fazer de Olhão um dos maiores
centros industriais conserveiros de Portugal.

Na listagem de firmas inscritas no Grémio
consta a informação que esta empresa foi
constituída a 13 de março de 1922. Possuía
uma unidade de produção de conservas em
azeite e molhos no Nº 217 da Rua Almirante
Reis, e uma outra, de salmoura, no Nº 185
da mesma rua.

[ Arquivo ]
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Encontro com a Escritora

Dulce Maria Cardoso
(No âmbito do Dia Internacional do Livro – 23 de abril)
13 abril – 15h00
Biblioteca Municipal José Mariano Gago

Os seus livros estão traduzidos em várias línguas e publicados em mais de duas dezenas
de países. A tradução inglesa de O retorno
recebeu, em 2016, o English PEN Translate
Award.

A antologia Tudo são histórias de amor (2013)
reúne grande parte dos contos publicados
em revistas e jornais. Alguns destes textos
integram antologias estrangeiras, e o conto
“Anjos por dentro” foi escolhido para a antologia Best European Fiction 2012, publicado
pela prestigiada Dalkey Archive Press.
Publicou ainda o livro Rosas (2017) e as histórias infanto-juvenis Lôá, a menina-deus
(2014).
A obra de Dulce Maria Cardoso é estudada
em universidades de vários países e tem sido
objeto de adaptações ao cinema e ao teatro.
Em 2012, recebeu do Estado francês a condecoração de Cavaleira da Ordem das Artes
e Letras.

[ Literatura ]

Dulce Maria Cardoso nasceu em Trás-os-Montes, em 1964. Publicou os romances
O retorno (2011, Prémio Especial da Crítica; Livro do Ano dos jornais Público e Expresso), O chão dos pardais (2009, Prémio
PEN Clube Português e Prémio Ciranda),
Os meus sentimentos (2005, Prémio da União
Europeia para a Literatura) e Campo de sangue (2001, Prémio Acontece; escrito na sequência da atribuição de uma Bolsa de Criação Literária pelo Ministério da Cultura).
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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.
Grupos de adultos
Inscrições: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

Hora do Conto Sénior

Esta atividade de animação da leitura é dirigida aos lares de idosos e centros de dia do
concelho.

Biblioteca Municipal José Mariano Gago

As atividades de leitura animada são mensais
e decorrem na Biblioteca.

[ Literatura ]

LAR DOCE LER

A Biblioteca Municipal dá continuidade ao
projeto Lar Doce Ler, através do qual propõe
o prazer e a magia da leitura aos idosos, estimulando a sua imaginação e ocupação dos
tempos livres.

Inscrições: 289700130 / biblioteca@cm-olhao.pt

Agenda Municipal de Olhão abril*19
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Clube de Leitura

Ler, Reler
e Tresler
09 e 30 abril – 15h00
Biblioteca Municipal
José Mariano Gago
Obra em discussão:
A rapariga que roubava livros,
de Markus Zusak

Membros do clube de leitura e público em geral
Inscrições: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

Ação de Formação
Contínua

Porque os filhos
não nascem com
manual de instruções
20 abril – 11h00
24 abril – 17h30
Biblioteca MunicipaL José Mariano Gago

VIII Sessão:
Crianças com necessidades educativas
especiais: que apoios?
Formadora: Anabela Morte
Aberto a pais, educadores de infância, técnicos auxiliares
de ação educativa, amas e público em geral
Inscrições: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

[ Literatura ]

Escola de Pais…
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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.
4 aos 7 anos
Inscrições: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

Uma Noite na Biblioteca
06 abril – 21h00 – 00h00
Biblioteca Municipal José Mariano Gago
Para comemorar o Dia Internacional do Livro Infantil, a
Biblioteca propõe aos mais jovens uma noite divertida.
A iniciativa tem como objetivo a promoção do livro e da leitura, através de histórias e atividades fantásticas, proporcionando momentos de convívio, partilha e muita imaginação.
7 aos 12 anos
Inscrições presenciais até 4 de abril

Colinho com Histórias
13 abril - 11h30

[ Literatura ]

Biblioteca Municipal José Mariano Gago
– Bebéteca
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

Agenda Municipal de Olhão abril*19
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Oficinas de Páscoa
09, 10, 11, 12, 16 e 17 abril – 10h30 – 14h30

Durante a interrupção letiva da Páscoa, a Biblioteca irá desenvolver diversas atividades de
promoção do livro e da leitura.
Para além da exploração do espaço da biblioteca, estas atividades de caráter lúdico e pedagógico procuram estimular a criatividade e imaginação e, ainda, a ocupação dos tempos livres.
6 aos 9 anos
Inscrições: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

[ Literatura ]

Biblioteca Municipal José Mariano Gago

12

Agenda Municipal de Olhão abril*19

Exposição de Fotografia

Mecânica da Água
e do Tempo,
de Pedro Queiroga
06 a 30 abril

[ Exposições ]

Biblioteca Municipal José Mariano Gago

Esta exposição não pretende ser uma reportagem documental de uma fábrica, mas
antes uma proposta visual desconstrutivista
sobre a mesma.

Aborda uma unidade industrial de Monchique, de uma perspetiva menos óbvia e mais
criativa, menos imediatista e mais entrópica.
Onde quer que se encontre e qualquer que
seja a sua aparência, nada pode ser negligenciado num sistema de engenharia tão complexo como o de um Complexo Industrial.
O gosto de Pedro Queiroga pela fotografia
começou por volta dos 14 anos de idade em
Macau. Procurava, essencialmente, formas e
padrões que lhe chamassem a atenção.
Hoje em dia, como fotógrafo profissional,
tem outros conhecimentos e outra visão: a
sua câmara, tendencialmente policromática,
busca simplicidade, limpidez e entropia.

Agenda Municipal de Olhão abril*19
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Exposição de fotografia

Platibandas de Olhão, de Filipe da Palma
16 abril a 31 maio // Inauguração 16 abril – 17h00
Museu Municipal – Edifício do Compromisso Marítimo
No âmbito do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios (18 abril)

Clube de Cinema de Olhão
quartas feiras – 21h30 // Sociedade Recreativa Progresso Olhanenese

Imagens Proibidas
Título original: Imagens Proibidas
De: Hugo Diogo
Com: Elmano Sancho, Diana Costa e Silva, Ana Vilela da Costa, Rita
Redshoes
Género: Romance
Outros dados: POR, 2018, Cores

Para escapar a um desgosto amoroso, David (Elmano Sancho) partiu para Londres, onde vive há já vários anos. Depois
de um longo e árduo período de afastamento, regressa a Lisboa. Tem em mente um projeto insólito: recriar o amor entre
duas mulheres que apenas se poderão conhecer através das
fotografias polaroid que ele mesmo lhes tirará. É assim que
conhece Sam e Júlia (Ana Vilela da Costa e Diana Costa e
Silva), as duas cobaias de um amor fabricado.

[ Cinema ] [ Exposições ]

03 abril
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Chavela
17 abril
Título original: Chavela
De: Daresha Kyi, Catherine Gund
Com: Pedro Almodóvar, Elena
Benarroch, Miguel Bosé
Género: Drama, Biografia
Classificação: M/12
Outros dados: EUA/ESP/MEX,
2017, Cores, 93 min.

Chavela Vargas, uma das
maiores figuras da canção
mexicana do século XX.
Nascida em 1919 na Costa
Rica, mudou-se para o México muito jovem, em busca
de uma oportunidade de
reconhecimento artístico.

A Outra
Dia 24

[ Cinema ]

Título original: Amoureux de ma
femme
De: Daniel Auteuil
Com: Sandrine Kiberlain, Adriana
Ugarte, Gérard Depardieu
Género: Comédia Dramática
Outros dados: FRA, 2018, Cores,
84 min.

Um homem fantasia com
a namorada do seu melhor
amigo. Um jantar traz à luz
do dia os fantasmas amor-

Durante anos foi cantora de
rua, tornando-se profissional já durante a década de
1950 na música “ranchera”,
habitualmente interpretada por homens. Gravou 80
álbuns. Foi amiga dos pintores Frida Kahlo e Diego
Rivera e do escritor espanhol Federico García Lorca.
Retira-se da cena musical
em meados dos anos 1980,
devido a um problema grave
de alcoolismo, regressando
anos depois. A sua morte
em Agosto de 2012, foi na
sequência de complicações
cardíacas e respiratórias.

fos de um homem casado.
Daniel é muito apaixonado pela sua esposa, mas
tem muita imaginação e
um melhor amigo às vezes
complicado. Quando insiste num jantar “entre casais”
para apresentar a sua nova e
lindíssima amiga, fica preso entre a sua esposa que o
conhece de coração e os sonhos que o surpreendem a
ele mesmo.
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UNião
de freguesias
de moncarapacho
e Fuseta

22 abril – 15h00
Cerro da Cabeça
Este evento realiza-se há
mais de 70 anos e reúne inúmeras famílias e amigos para
comer o Folar da Páscoa. O
piquenique será animado
com um baile.

2ª Crono
Escalada
ao Cerro
de São Miguel

Marcha
Corrida
14 abril – 09h00
Integrado no calendário regional de marchas/corridas
do IPDJ, a União de Freguesias de Moncarapacho e
Fuseta organiza uma marcha corrida em Moncarapacho, com dois percursos:
um com 5 km e outro com
10 km.

Bailes
na Fuseta
Domingos à tarde
Cinema Topázio – Fuseta

Festa
do 25 de Abril
25 abril – 15h00
Pavilhão de Eventos
Moncarapacho
Baile com o Duo Reflexo

Concerto
de Páscoa
Orquestra
Clássica do Sul

28 abril – 09h00

26 abril – 19h00

Prova de ciclismo, nas vertentes de estrada e BTT.

Igreja Matriz Nossa Senhora
do Carmo - Fuseta

[ Animação ]

Festa do Cerro
da Cabeça

15

16
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[ Animação ]

Freguesia de QUELFEs

Dois Dedos de Conversa
segundas feiras - 11h00
Biblioteca da Junta de Freguesia de Quelfes
Numa parceria entre a ARS Algarve e a Junta de Freguesia de Quelfes, convidam-se os adultos
e adultos maiores ao espaço da Biblioteca de Quelfes para um momento de partilha de histórias de vida dinamizado por um grupo de profissionais de saúde.

Agenda Municipal de Olhão abril*19
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ALGARVE OUTLET
Animação de Páscoa
Caça ao ovo
13 abril - 11h00 // Algarve Outlet
Atividade organizada pelo Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 554 Olhão

Aldeia dos Coelhos
13 a 21 abril - 14h30 - 19h30 // Algarve Outlet
Área especialmente criada para divertir as crianças durante a Páscoa

Exposição de fotografia

O bom diabo,

de João Rodrigues
02 a 15 abril // Algarve Outlet

Cine Família
21 abril - 10h30
Algarve Outlet
No 3º domingo de cada
mês, o cinema é grátis para
toda a família.

Noites de Fado
25 abril - 20h30
Algarve Outlet

[ Animação ]

Atuação de Ondina Santos
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Vida com Ritmo
Ginástica Sénior
O projeto está direcionado para maiores de
55 anos e permite a oferta de atividade física
regular e gratuita aos 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
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

[ Desporto ]

18

Agenda Municipal de Olhão abril*19

19

Marchas aos Domingos

O Município disponibiliza transporte, motorista e um técnico, que acompanhará os
marchantes do concelho nos 27 percursos
do calendário de marcha e corrida Algarve
2018/2019, do IDPJ.

Durante o mês de abril, este serviço será para
os seguintes destinos: Vila do Bispo (07/04)
e Tavira (28/04).
Informações: 289 700 100 /
desporto@cm-olhao.pt
Inscrições: Balcão Único do Município

[ Desporto ]

Venha marchar pelas mais deslumbrantes
paisagens da região e descubra tesouros únicos, guardados nos mais belos cenários naturais do Algarve.
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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
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.
Iniciação à marcha corrida - segundas e quintas - 18h30
Aperfeiçoamento da marcha corrida :
segundas e sextas - 08h00
Informações: 289 700 100 / desporto@cm-olhao.pt
Inscrições: Balcão Único do Município de Olhão

Páscoa Ativa
09 abril – 09h30

[ Desporto ]

Parque de Desporto e de Lazer dos Pinheiros de Marim
Esta atividade é destinada aos mais de 250 seniores que se
encontram a frequentar as aulas de ginástica sénior do Município, mas também a todos aqueles que se quiserem juntar
a esta festa.
Os participantes poderão participar nas diversas atividades
físicas propostas e numa caminhada
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Moncarapacho
Junto à Rua das Olarias
07 abril
No dia 3 de abril 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.

contactos
úteis
Município de Olhão
+351 289 700 100
Bombeiros Municipais
+351 289 710 000
Ambiolhão
+351 289 720 000
Museu Municipal de Olhão
+351 289 700 103

Fuseta

Auditório Municipal
+351 289 700 160

Junto ao Parque de Campismo

Piscinas Municipais
+351 289 710 180

4 e 14 abril
O mercado mensal de Abril realiza-se no dia 4 (quinta-feira),
e o mercado das velharias será no dia 14 de Abril.

Quelfes
Largo do Mercado
28 Abril
Mercado tradicional e feira de velharias: quarto e quinto domingos do mês.

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

21

em MAIO...

AGENDA
MUNICIPAL
DE OLHÃO

Música

Fernando Leal

03 MAIO – 21h30 // M6 – Bilhete preço único 10€

Revista à Portuguesa

Volt’a Portugal em Revista

31Maio – 21h30 // M12 – Bilhete preço único 12€

