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Caros Olhanenses,
O fim de agosto significa, para a maior parte de nós, o termo das férias, o regresso ao trabalho e, para os mais jovens, o arranque de mais
um ano escolar.
Fazemos um balanço muito positivo deste verão, que trouxe um aumento do número de pessoas que nos visitaram. O Festival do Marisco, o maior evento do concelho, continua a consolidar-se como
ponto de passagem quase obrigatório. Eventos como o Festival Pirata
e as Noites de Levante têm, também, já lugar cativo na agenda de
animação do verão algarvio.
Estes são indicadores que nos motivam a prosseguir o nosso trabalho no que diz respeito à divulgação do concelho e à captação de
visitantes, não só na época estival, mas ao longo de todo o ano: um
turismo de qualidade, ao invés de um turismo de massas, é aquele que
preconizamos.
No mês de regresso às aulas, a Câmara Municipal dá continuidade à
implementação de medidas que promovam uma efetiva igualdade de
oportunidades no acesso e sucesso escolares. Para além da oferta de
tablets com conteúdos pedagógicos aos alunos que vão frequentar os
4.º, 7.º e 10.º anos, também haverá kits de material pedagógico para
as crianças do 1.º ao 4.º ano e cadernos de exercícios para os alunos
do 1.º ao 3.º ano.
Setembro é, também, o mês em que se inicia mais uma temporada
no Auditório Municipal. Após o interregno do verão, a maior sala
do concelho retoma a sua programação regular, com espetáculos para
todos os gostos e públicos.
Espero, portanto, que aproveitem ao máximo o que resta do verão
e, porque “nem só de pão vive o homem”, convido-vos a assistirem
às duas apresentações que marcam o arranque da temporada 20192020 no nosso Auditório Municipal, cujos detalhes podem encontrar
nestas páginas.
Um excelente mês de setembro para todos!
O Presidente da Câmara Municipal,
António Miguel Pina
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Bilhete único: 12,50€ – M/14

Comédia

Quando ela... é ele
20 setembro – 21h30 | Auditório Municipal
Emílio é um jovem homossexual não assumido, oriundo de Vila Nova da Ranhosa,
mas que vive em Lisboa por motivos profissionais. Certo dia, o Lacerda, seu pai, um
homem do norte muito conservador e viril,
decide vir a Lisboa visitar o filho e conhecer
finalmente a sua “nora”. O que o Lacerda
não sabe, nem sonha, é que a sua “nora” se
chama, na verdade, Chico, o companheiro
de Emílio, um rapaz, no mínimo, exuberante e muito assumido.
Em pânico, Emílio pede a Chico que saia de
casa por um dias e pede a Rita, uma colega
e amiga, para se fazer passar por sua namorada.
Conseguirá o trio enganar e convencer o velho Lacerda? E se o Lacerda descobrir tudo?
Uma hilariante comédia, que conta no elenco com os atores Luís de Mascarenhas, Paulo
Oliveira, Tiago d’Almeida e Filipa Giovanni.
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Bilhete único: 8€ – M/03

Musical Infantil

Capuchinho Vermelho

[ Cultura ]

28 setembro – 16h00 | Auditório Municipal

Levar bolachas à avó que está doente é o
início desta aventura. Pela floresta fora, a
pequena e corajosa Capuchinho Vermelho
viverá uma caminhada verdadeiramente mágica, divertida e surpreendente.

A Capuchinho Vermelho conta com a ajuda
de todos para mostrar ao Lobo que a vida
pode ser bem mais divertida com amigos por
perto e com verdade, pois não é preciso ser-se matreiro para chegar onde queremos.

Que encontros, personagens e peripécias estarão à sua espera? Que planos terá o famoso
Lobo Mau para enganar a Capuchinho? Ficará o Lobo Mau a rir-se desta história?

Um espetáculo em que quatro talentosos
atores interpretam cerca de 10 personagens,
cantam, dançam e divertem o público.
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Documento do mês

Feira de Olhão de 1948

Jornal Correio Olhanense, Ano I, nº33 de 26 de setembro de 1948
Jornal Correio Olhanense, Ano III, nº119 de 29 de setembro de 1950
01 a 30 setembro // Arquivo Municipal António Rosa Mendes

Para exemplificar o que se esperava que fosse
a feira nesse ano, socorremo-nos de um artigo, também publicado no Correio Olhanense, em 26 de setembro de 1948: “No próximo dia 28 terá início nesta Vila a tradicional
Feira. A afluência de feirantes é este ano
desusada. Ali estão já as barracas de quinquilharias; os improvisados restaurantes; os carros com as pipas do precioso sumo de Baco,
delícia dos seus adeptos – e são tantos! – os
carroceis; os circos com seus palhaços; os automóveis elétricos; tudo, tudo, enfim, quando necessário se torna para uma festa “rija” e
animada; ensejo dos namorados e dos bons

maridos (desculpem a graça!) encontrarem
motivos de perdão para as suas ‘maldades’
oferecendo-lhes as ‘feiras’.
A Vila, alva, garbosa, inigualável de beleza
nos seus mirantes e soleiras, prepara-se para
acolher os visitantes com aquela solicitude
que lhe é peculiar.
Esperamos que a natureza Mãe nos não
depare, tal como no ano transato, a desolação pluviosa com que nos brindou; antes,
rogamos-lhe que ordene aos elementos que
amainem os desejos, que nos deixem divertir
em paz e com boa disposição, ou que vão, lá
para muito longe, onde a terra acaba, porque
parece que está tudo a pedir muita chuva por
essas paragens! E a Mãe Natureza, ouvindo
a nossa prece, não deixará de estender sobre
esta Vila risonha e bela, o seu manto protetor”.

[ Arquivo ]

No mês em que se realiza a secular Feira de
Olhão, à qual se dá atualmente o nome de
Feira de São Miguel, trazemos uma fotografia do evento, de 1948, publicada no jornal
Correio Olhanense de 29 de setembro de
1950.

[ Casa da Juventude ]
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CASA DA JUVENTUDE
Ténis de mesa
Matraquilhos
Karaoke
Game PS4
Todos os dias - 13h00-17h00 // Casa da Juventude

Workshop
sobre Geocaching
21 setembro – 14h00 // Casa da Juventude
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FREGUESIA de QUELFES
Viv’Quelfes
14 e 15 setembro – 18h30 | Quelfes
O culminar de um ano de atividade associativa, cultural, artística e desportiva dá-se
em Quelfes: o Viv’Quelfes está de volta com
dois dias de atividades, artesanato, música,
performance, street food e muito mais.

Dois Dedos de Conversa
Numa parceria entre a ARS Algarve e a Junta de Freguesia de Quelfes, convidam-se os adultos
a marcarem presença na Biblioteca de Quelfes para um momento de partilha de histórias de
vida, dinamizado por um grupo de profissionais de saúde.

[ Animação ]

Segundas feiras - 11h00
Biblioteca da Junta de Freguesia de Quelfes
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Algarve Outlet
Cine Família
15 setembro | 10h30
Algarve Outlet – Piso 2
No 3º domingo de cada mês, o cinema é grátis para toda a família.

Noites de Fado
26 setembro | 20h30

[ Animação ]

Atuação de Sara Gonçalves
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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 de 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 de Olhão

[ Desporto ]

Escolinhas de Futebol
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[ Desporto ]
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Moncarapacho
Junto à Rua das Olarias
05 setembro
No dia 5 de setembro 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

2 e 12 setembro
O mercado mensal de setembro realiza-se no dia 4 (quinta
feira), e o mercado das velharias será no dia 14 de Setembro.

Quelfes
Largo do Mercado
22 e 29 Setembro
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
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em OUTUBRO...
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Música

AL MOUraria convida
Cidália Moreira

11 OUtubro – 21h30 // M6
Bilhete preço único 12€

Música

Música

João Cuña e Pedro Mendes

Embaixador Lauro Moreira

19 OUTUBRO – 21h30 // M6

25 OUTUBRO – 21h30 // M6

Integrado do Festival Poesia a Sul 2019

Integrado do Festival Poesia a Sul 2019

AMAR GUITARRA - Cordas À conversa

VOZES POÉTICAS DA LUSOFONIA

algarve

PINTURA POR CRISTINA MARREIROS

MEDIA PARTNERS

ORGANIZAÇÃO

APOIO

PARCERIAS

