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Fevereiro é sinónimo de Carnaval e, mais
uma vez, o corso mais antigo do Algarve,
que este ano comemora 121 anos, traz à rua
foliões de todo o Algarve e turistas, nos dias
22, 23 e 25.
As crianças olhanenses também voltarão a
protagonizar o seu desfile de Carnaval, que
sai à rua no dia 21 de fevereiro, na Avenida
da República, em Olhão, mas também em
Pechão, Moncarapacho e Fuseta, num evento cheio de cor e ritmo, onde não faltarão
artistas de rua e muita música.
Mais uma vez este ano, o nosso Auditório
Municipal volta a ser um dos locais por onde
passa o Festival de Música Al Mutamid, que
vai já na sua 20.ª edição: que melhor maneira
de celebrar o Dia dos Namorados, do que a
assistir ao espetáculo ímpar dos Muhsilwan,
um trio de músicos muçulmanos de raiz
afro-árabe, acompanhados por uma bailarina
de dança oriental e tribal?
E como Olhão não pára, encontra, como
sempre, no interior desta Agenda, inúmeras
outras atividades culturais, lúdicas e desportivas, para frequentar sozinho, ou em família.
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Bilhete único: 10€ – M/06

Worldmusic

XX Festival de Música Al-Mutamid
Muhsilwan
14 fevereiro – 21h30 | Auditório Municipal

O trio de músicos muçulmanos de raiz afro-árabe e com componentes naturais do continente africano é composto por Muhammad
el Bouzidi (Marrocos), Wafir Sheikheldin
(Sudão) e Aboubakar Syla (Guiné Conacri).

Muhsilwan apresenta um espetáculo assente em temas tradicionais dos três países de
onde os músicos são originários, que serão
acompanhados por uma bailarina de dança
oriental e tribal afro-árabe.
Muhammad el Bouzidi (voz e guembri),
Wafir Sheikheldin (voz, oud árabe e nay) e
Aboubakar Syla (voz, ngoni, kora e cabaça)
terão a seu lado a bailarina Sónia Sampayo,
neste espetáculo que está incluído na 20ª
edição do Festival de Música Al-Mutamid.

[ Cultura ]

O espetáculo, que reúne músicos naturais
do Sudão, Marrocos e Guiné-Conacri, dará
a conhecer temas com origens nesses três
países e interpretados com instrumentos de
enorme beleza visual e sonora, acompanhados por uma bailarina de dança oriental e
tribal.
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Bilhete único: 8€ – M/03

Musical Infantil

A Fada dos Dentes
Pais e filhos vão ficar a conhecer a verdadeira
história da Fada dos Dentes no primeiro espetáculo infantil de 2020 no Auditório Municipal de Olhão.

E será que elas conseguem percorrer a casa
de todos os meninos durante a noite? Ou
será que se esquecem de alguém pelo caminho?

Já toda a gente sabe que as fadas só aparecem
à noite, quando estamos todos a dormir, mas
como será que são tão discretas e cuidadosas
e conseguem levar os nossos dentinhos e ainda deixar uma moedinha?

Nesta história, o público vai ficar a saber
tudo sobre a vida de uma verdadeira fada
dos dentes, conhecer o duende que a ajuda,
e ainda cantar e dançar ao som das suas músicas.

[ Cultura ]

[ Cultura ]

22 fevereiro – 16h00 // Auditório Municipal
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Documento do mês

Mapa estatístico das obras municipais efetuadas no
concelho de Olhão no ano económico de 1862 a 1863
01 a 29 fevereiro // Arquivo Municipal António Rosa Mendes

Através da sua análise, fica-se a saber que,
nessa altura, foram feitas, por exemplo, pontes novas em Pechão e em Quelfes - a primeira, iniciada a 4 de novembro de 1860,
e a segunda, a 6 de agosto de 1861 - sendo

a primeira em “alvenaria” e a segunda “com
cantaria”.
Já em Moncarapacho, procedeu-se a pequenos reparos nos caminhos e, finalmente,
em Olhão, para além da reparação de uma
rampa na antiga Praça do Peixe, foi também reparado um cano no mesmo edifício
e calcetados “perto de 2300” metros de arruamentos.
De referir que somente a obra da ponte de
Pechão tinha um orçamento, que se cifrava
em 160.000, pois em todas as outras obras,
na coluna referente ao orçamento, aparece a
informação “não teve”. No total, a despesa
feita com essas obras, nesse ano económico,
teve o valor de 679.790.

[ Arquivo ]

Este mês damos destaque a um “mapa” onde
são descritas as obras municipais efetuadas,
ou a decorrer, no concelho, no ano económico de 1862 a 1863, que informa da localidade onde as obras foram feitas, a natureza
da obra, os diretores/pedreiros responsáveis,
o dia em que esta se iniciou, assim como os
valores orçados para a realização das mesmas,
a despesa feita e, finalmente, a “descrição e
medição das obras feitas durante o período”
em questão.
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Exposição
de Arte Plástica

Mundo
reutilizável

de Henrik Keys
07 a 29 fevereiro
Biblioteca Municipal José
Mariano Gago

Henrik Keys, nome artístico
de Henrique Viegas, é natural de Olhão e iniciou, há
cerca de dois anos, o hobbie
das artes plásticas, a partir
do qual apresenta esta exposição.

[ Exposições ]

Trata-se de uma mostra de
esculturas feitas à base de
lixo, recolhido em parceria com o Eco Centro de
Olhão, que visa apelar à
sensibilidade de todos para
a temática do desperdício e
da educação ambiental.
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Exposição de Pintura

Luar, terso e castro
de Igor Nunes Silva
até 31 Março // Auditório Municipal

No decorrer dos anos 90, dedicou-se às ciências da cibernética e artes de tradições culturais, nomeadamente japonesas. Orientou
uma oficina de artes para crianças em acompanhamento de um projeto solidário social.
Foi um dos fundadores e orientador de um
núcleo de banda desenhada, tendo a participação diária de mais de 30 jovens.
No novo milénio, participou em congressos
nacionais com pintura ao vivo, decorou espaços comerciais, alguns com renome nacional e internacional, colaborou com jornais
como cartoonista, espetáculos de teatro e
cinema.
Entre 2014 e 2015, participou num projeto artístico no Brasil para apoiar causas de
solidariedade/humanitárias, expondo uma
coleção de obras artísticas originais e doando
50% das receitas geradas.

Em 2015 realizou uma exposição de arte
no Teatro Sesiminas em Uberaba (Minas
Gerais, Brasil). Em junho 2015 participou,
com esculturas, numa exposição coletiva no
Auditório Municipal de Olhão. Em outubro
desse ano, volta a expor em Olhão no âmbito do Encontro Internacional Poesia a Sul.
Nesse mesmo ano, desenha a capa do álbum
comemorativo dos 10 anos de carreira de
Viviane.
Em 2016, presta a sua colaboração no filme
Portugal não está à venda do realizador André
Badalo e, em 2017, participa com ilustrações
no livro Alquimia das metáforas, de Fernando
Reis Luís, sob a chancela da Arandis Editora.
Ao longo do seu percurso, fez sempre questão de manter o vínculo com Olhão, a sua
terra, envolvendo-se nas suas dinâmicas e
promovendo-a dentro e fora do país, em
particular, a partir de 2017, ano em que consolidou a sua colaboração com a autarquia,
passando a participar ativamente nas principais iniciativas culturais e artísticas.

[ Exposições ]

Igor Nunes Silva, artista olhanense nascido
em 16 de março de 1977, cedo partiu para
uma aventura inebriante de descoberta, ao
longo de vários continentes. Viajou por África, Ásia e Europa. Na Dinamarca e no Japão,
foi envolvido em diferentes culturas, experienciou várias técnicas e projetos artísticos
integrados.

8
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Exposição

Gente de Cá
Até 25 Maio

[ Exposições ]

Museu Municipal de Olhão
Edifício do Compromisso Marítimo

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

Grande parte destas mulheres nasceu e vive
em Olhão. São do tempo em que se brincava
na rua junto à porta de casa e se fazias os
próprios brinquedos.
O Museu Municipal de Olhão lançou-lhes
o desafio para participar nesta exposição
com algumas fotografias e com um pequeno texto, com o propósito de partilhar a sua
história.
Mostram as ruas por onde passam, as casas
onde nasceram, os objetos que são importantes para elas.
São Gente de Cá.

9

[ Literatura ]
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Contos às sextas feiras
Sextas feiras – 17h30
Biblioteca Municipal José Mariano Gago
Os livros permitem-nos fantasiar e viajar com a imaginação
por todo o planeta, emocionam-nos e fazem-nos sonhar. As
crianças e seus familiares são convidados a participar numa
história de encantar, tornando as sextas feiras à tarde num
momento divertido.
3 aos 5 anos
Inscrições: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

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

Sessão de música em inglês
15 fevereiro - 16h30
Biblioteca Municipal José Mariano Gago
Esta iniciativa possibilita uma interação entre pais e filhos,
através de momentos divertidos, impulsionando a criatividade e o gosto pela música.
Formadora Katalin Varga
2 aos5 anos
Inscrições: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

Agenda Municipal de Olhão fevereiro*2020

11

As primeiras histórias
18 fevereiro - 10h30 // Biblioteca Municipal José Mariano Gago
Nos primeiros anos de vida, a leitura e o contacto com os livros são de extrema importância
para o desenvolvimento do gosto pela leitura.
6 aos36 meses
Inscrições: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

Histórias em família
22 fevereiro - 16h30

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

[ Literatura ]

Biblioteca Municipal José Mariano Gago

12
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Apresentação do Livro

120 anos de Maçonaria no Algarve
de António Ventura
22 fevereiro – 15h00
Biblioteca Municipal José Mariano Gago

A implantação da Maçonaria em Portugal,
desde os anos vinte do século XVIII, foi
desigual e muito desequilibrada em termos
regionais. As primeiras Lojas surgiram em
Lisboa em 1727, 1733 e 1741 – datas aproximadas.
Depois, assinalava-se a existência confirmada, ou provável, de Lojas em Olivença ou
Elvas, Valença, Funchal, Coimbra, Lisboa,
Cabo Verde e Horta.

[ Literatura ]

Lentamente, a Maçonaria foi chegando a
outras regiões, sempre em função de dois
elementos fundamentais: a existência de
condições a nível local e de elementos dinamizadores, endógenos ou exógenos. Essa é
a razão pela qual encontramos a Maçonaria
presente em pequenas localidades e ausente
de centros populacionais de uma certa dimensão.
Uma justificação para o título deste livro e
para as suas balizas cronológicas: 1816 é o
ano de levantamento de colunas da primeira
Loja maçónica no Algarve; 1936, um ano
após a proibição da Maçonaria em Portugal,
porque se comprovou a existência de atividade maçónica documentada da Loja Estrela
do Sul, de Olhão, e dos Triângulos de Tavira,
Castro Marim, Portimão e Loulé.
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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

Clube de Leitura

Ler, Reler e Tresler

11 e 29 fevereiro - 15h00
Biblioteca Municipal José Mariano Gago

Obra em discussão: Gente de Olhão, o seu
humor e a sua graça…, de António Algarve

[ Literatura ]

Membros do clube de leitura e público em geral
Inscrições: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt
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OFICINAS
CaJO
artesanato
e bijuteria
Segundas feiras - 17h00

Respirar emoções
Terças feiras - 17h00

Introdução
à fotografia
Quartas feiras - 15h30

Projeto Batelatão
Quartas feiras - 17h00

Cinema
Quintas feiras - 17h00

Ilustração
Sextas feiras - 17h00

[ Juventude ]

Escolinha de Skate
Sábados - 14h30 | Skate Park
Atividades gratuitas
mas de inscrição obrigatória
289 700 190
E-mail: casajuventude@cm-olhao.pt
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Noite de Jogos de Tabuleiro
21 Fevereiro – 20h30 // Casa da Juventude de Olhão
Casa da Juventude de Olhão
Inscrições: 289 700 190 / casajuventude@cm-olhao.pt

15
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Passeio interpretativo
de natureza
08 fevereiro – 09h00
Circuito de Lazer e Manutenção dos Pinheiros de Marim
Inscrições: 969 579 838 / geral@vitanativa.org

Carnaval da Bicharada
Construção de Máscaras
24 fevereiro – 15h00
Ecoteca de Olhão - Chalé João Lúcio

[ Educação Ambiental ]

Inscrições: 969 579 838 / geral@vitanativa.org

Conheces o Camaleão?
26 fevereiro – 15h00
Ecoteca de Olhão - Chalé João Lúcio
Vem aprender mais sobre este curioso animal
Inscrições: 969 579 838 / geral@vitanativa.org
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Desfile de Carnaval Infantil 2020
21 fevereiro

Olhão volta a receber os Desfiles de Carnaval Infantil, onde o brilho, a animação e a criatividade das crianças do 1º Ciclo e jardins-de-infância marcarão presença, ao lado de diversos
artistas de animação de rua.
Nestes corsos, participarão mais de um milhar de crianças das escolas do ensino público e
privado do concelho.

[ Desporto ]

Avenida da República (Olhão) | Pechão | Moncarapacho | Fuseta

18

Agenda Municipal de Olhão fevereiro*2020

Vida com Ritmo
Ginástica Sénior

[ Desporto ]

O projeto, que decorre pelo 12.º ano consecutivo, está direcionado para maiores de 55
anos e permite a oferta de atividade física regular e gratuita aos munícipes residentes no
concelho de Olhão.
Consiste numa classe de exercícios adaptados, praticados num ambiente descontraído,
sempre com muita alegria e boa disposição.

Esta atividade decorre nos seguintes locais:
Pavilhão “Os Olhanenses”
segundas e quintas feiras - 09h00 e 09h45
terças e sextas feiras - 09h30 e 10h15;
Pavilhão Municipal de Olhão:
segundas e quintas feiras - 09h00 e às 9h45;
terças e sextas feiras - 09h30 e 10h15;
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
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Marchas
aos Domingos
Venha marchar pelas mais deslumbrantes
paisagens da nossa região e descubra tesouros únicos, guardados nos mais belos cenários naturais do Algarve.

19

O Município disponibiliza transporte, motorista e um técnico que acompanhará os
marchantes do concelho, nos 26 percursos
do calendário de marcha e corrida do Algarve 2019/2020, do IDPJ.
Durante o mês de fevereiro, este serviço será
disponibilizado para os seguintes destinos:
Castro Marim (02/02), Ayamonte (09/02),
Silves (16/02).
Informações: 289 700 100 / desporto@cm-olhao.pt
Inscrições: Balcão Único do Município

Escolinhas de Futebol

Krakes de Rua

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

[ Desporto ]

Femininos, Sub9 e Sub12 // Segundas e quintas feiras - 17h00
Escola EB1 Nº4 (Escola do Futebol)

20
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Centro Municipal de Marcha Corrida
Terças e quintas feiras - 18h15 | Segundas e sextas feiras - 08h00

[ Desporto ]

Ginásio ao ar livre – Jardim Pescador Olhanense

A opinião da comunidade médica é consensual: o exercício físico é essencial para a saúde e a
marcha, ou simplesmente andar, é a atividade mais recomendável para qualquer pessoa, uma
vez que é o modo de locomoção natural do Homem e o corpo está perfeitamente adaptado
para este tipo de exercício.
As atividades decorrem com acompanhamento técnico especializado.
Informações: 289 700 100 / desporto@cm-olhao.pt
Inscrições: Balcão Único de Olhão
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contactos
úteis

Moncarapacho

Município de Olhão
+351 289 700 100

Junto à Rua das Olarias

Bombeiros Municipais
+351 289 710 000

5 fevereiro
No dia 3 de fevereiro realiza-se o tradicional mercado de
Moncarapacho, com cerca de 350 vendedores ambulantes.
O centenário mercado atrai inúmeros visitantes ao Largo do
Mercado, no primeiro domingo do mês.

Fuseta
Junto ao Parque de Campismo
2 e 12 fevereiro
O mercado mensal de fevereiro realiza-se no dia 2 (quinta
feira), e o mercado das velharias será no dia 12 de fevereiro.

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

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

Ambiolhão
+351 289 720 000
Museu Municipal de Olhão
+351 289 700 103
Auditório Municipal
+351 289 700 160
Piscinas Municipais
+351 289 710 180
Biblioteca Municipal
+351 289 700 130
Casa da Juventude
+351 289 700 190
PSP
+351 289 710 770
GNR Moncarapacho
+351 289 790 010
Polícia Marítima
+351 289 079 033
Capitania
+351 289 079 025
Centro de Saúde
+351 289 700 260
Posto de Turismo
+351 289 713 936
Táxis
+351 289 702 300

[ Mercados e Feiras ]

Mercados e Feiras de Velharias
do Concelho de Olhão

em Março...

AGENDA
MUNICIPAL
DE OLHÃO

Standup sessions
com Hugo Sousa, Renato Albani
e Ana Garcia martins

António Azambujo
14 Março – 21h30 // M6
Bilhete preço único 15€

6 Março – 21h30 // M16
Bilhetes preço: 14€ - plateia| 12€ - balcão

26
march

Pedro Abrunhosa Testamento
11º Aniversário Auditório
da Velha
Municipal de olhão

21 Março – 21h30 // M6
Bilhete preço único 15€

Dia mundial do teatro
27 Março – 21h30 // M16
Bilhete preço único 7€

FICLO
Festival internacional
de cinema e literatura
de olhão
28 Março a 05 Abril

