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Com o mês de março, chega a primavera, e a
natureza como que acorda de um, entre nós,
pouco rigoroso inverno.
O sol convida a sair, e as iniciativas ao ar livre
multiplicam-se. Encontramos nas páginas
desta Agenda vários exemplos, que vão da
atividade física às iniciativas de cariz ecológico, como a saída de campo que acontece
no dia 7 no Circuito de Manutenção e Lazer
de Pinheiros de Marim, organizada pelo Município e operacionalizada pelo RIAS e pela
Vita Nativa.
Se me permitem, sugiro, também, uma passagem pelo Auditório Municipal, que celebra
no dia 21 o seu 11.º aniversário, com a atuação de Pedro Abrunhosa.
E no mês em que se comemora o Dia Mundial do Teatro, A Gorda volta à maior sala
de espetáculos do concelho, no dia 27, com
uma das suas criações mais marcantes: O testamento da velha, que volta a reunir em palco
João Evaristo e Joaquim Parra. A não perder!
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Preço dos bilhetes: 14€ plateia | 12€ balcão – M/16

Humor

Stand up sessions
Stand up sessions é um espetáculo ao vivo que teve início em 2018 e levou a Lisboa e ao Porto
alguns dos melhores humoristas nacionais.
Pisam o palco do Auditório Municipal de Olhão Hugo Sousa, Renato Albani e Ana Garcia
Martins, respectivamente “o portista mais lisboeta de Portugal”, um comediante brasileiro e
uma blogger que faz stand-up.

[ Cultura ]

06 março – 21h30 | Auditório Municipal
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Bilhete único: 15€ – M/06

Música

António Zambujo - Do avesso

[ Cultura ]

14 março – 21h30 // Auditório Municipal
Do avesso é o oitavo álbum de António Zambujo, onde o músico se voltou a reinventar e
alargou as fronteiras da sua linguagem musical recorrendo à participação da Orquestra
Sinfonietta de Lisboa e ao contributo de três
dos mais talentosos músicos e produtores
nacionais: Nuno Rafael, Filipe Melo e João
Moreira.

A digressão conta com sete músicos em palco e convida o público a celebrar as canções
mais recentes e os novos arranjos dos temas
que já se tornaram clássicos na carreira de
António Zambujo.
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Bilhete único: 15€ – M/06

11.º Aniversário do Auditório Municipal

Pedro Abrunhosa & Comité Caviar
Espiritual
“Durante os últimos dois anos escrevi e compus mais de 30 canções, das quais 15 integram o meu oitavo disco de originais, Espiritual. [...] É um conjunto de canções que,
como todas, só ganharão vida plena no palco
quando tocadas diante da cumplicidade do
público”. Assim apresenta Pedro Abrunhosa
o seu novo trabalho, que Olhão acolhe por
ocasião da celebração do 11.º aniversário do
Auditório Municipal.

Produzido por João Bessa e Pedro Abrunhosa, Espiritual conta com vários contributos
de luxo: para além da mexicana Lila Downs,
também participam neste trabalho a norte-americana Lucinda Williams, a francesa
Carla Bruni, as portuguesas Ana Moura e
Elisa Rodrigues e o brasileiro Ney Matogrosso. Também o percussionista inglês Karl Van
Den Bosche e o guitarrista norte-americano
Greg Leisz emprestam o seu talento a este
disco.

[ Cultura ]

21 março – 21h30 // Auditório Municipal
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Bilhete único: 7€ – M/16

Dia Mundial do Teatro

O Testamento da Velha
[ Cultura ]

27 março – 21h30 // Auditório Municipal
A companhia de teatro A Gorda leva ao Auditório uma das suas criações mais marcantes: O testamento da velha, que volta a reunir
em palco João Evaristo e Joaquim Parra.
Uma velha velhaca, sabida e tarada. Dois
filhos cadilhos que só trazem sarilhos. Um

criado mal-amado que é filho bastardo. Uma
noiva num jumento à espera do casamento.
Duas filhas às turras, burras, burras, burras.
Tantos, tantos, mais de um cento. Todos à
procura do testamento… São estes os ingredientes para mais uma noite de teatro inesquecível.
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Documento do mês

Inventário dos bens pertencentes à Fábrica
da Igreja de São Bartolomeu de Pechão em 1868

01 a 31 março // Arquivo Municipal António Rosa Mendes

A análise desses mesmos foros permite obter várias informações, como por exemplo, o
valor do foro, as características do bem aforado, a localização, o nome do foreiro, assim
como o dia em que se procedia ao pagamento do foro.
Para melhor o exemplificar, transcreve-se o
foro n.º 2: “foro de cento e quinze reis, capital de dois mil e trezentos reis, laudémio de
quarentena correspondente a dois mil novecentos quarenta e dois reis, valor do domínio
direto, cinco mil duzentos quarenta e dois
reis vencido no dia de Santa Iria de cada ano.
Enfiteuta [foreiro] Joaquim Mascarenhas do
Sítio do Paraíso Freguesia de Pechão deste
Concelho, importa uma fazenda no sítio da
Arretorta da Freguesia de Pechão, que consta
de terras de semear, figueiras, amendoeiras e
mais árvores de fruto que parte do Nascente
com herdeiros de Maria Teresa, Poente com
Manuel Gonçalves Saca, Norte com Manuel
Viegas Tranchinho e Sul com caminho, avaliada em cem mil reis. Originário enfiteuta
Domingos Gonçalves da Freguesia de Pechão por escritura lavrada pelo Tabelião António Pancela (?) da cruz de Faro em vinte
de setembro de mil setecentos e vinte e três”.
Para além dos foros, são igualmente descri-

tos outros bens como, por exemplo, as casas onde viviam o padre e o sacristão, assim
como quatro “prédios rústicos e urbanos
pertencentes à mesma Fábrica da Igreja de
Pechão que em devido tempo foram comprados pela mesma”

[ Arquivo ]

Tratando-se de uma cópia, fiel ao original,
do Inventário dos bens no ano de 1868,
neste documento são enumerados todos os
foros pertença da Fábrica da Igreja de Pechão
naquela data.
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Exposição

Geometricando e arquitetando,
o mundo vai mudando
[ Exposições ]

03 a 31 março // Biblioteca Municipal José Mariano Gago

As salas Amarela e Lilás do J.I. N.º 6 de Olhão, do Agrupamento de Escolas João da Rosa,
desenvolveram um projeto de Geometria, através da lengalenga “Geometrizando, arquitetando, o mundo vai andando, andando para cá e para lá, para aqui e acoli. Geometricando e
arquitetando, o mundo vai mudando”.
As crianças compreenderam rapidamente que o mundo que as cerca está repleto de linhas,
pontos e formas e que são elas que formam os objetos, os espaços e o próprio corpo.
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Exposição de fotografia

Dizem que em cada coisa
uma coisa oculta mora,
de Juan J. Burgos
07 a 24 março // Biblioteca Municipal José Mariano Gago

Juan José Burgos Trujillo nasceu em Sevilha,
em 1948, e é nesta cidade que ainda reside.
Licenciado em Ciências Físicas, foi professor
de Matemática e encontra-se reformado desde 2008, altura em que se começou a dedicar
à fotografia.

Desde 2015, realizou seis exposições de fotografia em Sevilha e Huelva.
A sua relação com Portugal surge através da
literatura, principalmente com os autores
Eça de Queirós, José Saramago e, fundamentalmente, Fernando Pessoa.

[ Exposições ]

Mostra de fotografias inspiradas na obra de
Fernando Pessoa, no âmbito do Dia Mundial da Poesia – 21 de março.
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Exposição de Pintura

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

[ Exposições ]

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.
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Gente de Cá
Até 25 Maio
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.

[ Exposições ]

Exposição
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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
14 março - 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

As primeiras histórias
17 março - 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 aos 36 meses
Inscrições: 289 700 130 / biblioteca@cm-olhao.pt

Histórias em família
21 março - 16h30
Biblioteca Municipal José Mariano Gago
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

13

[ Literatura ]

Agenda Municipal de Olhão março*2020

14

Agenda Municipal de Olhão março*2020

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

03 e 17 março - 15h00
Biblioteca Municipal José Mariano Gago

Obra em discussão: Ler Lolita em Teerão,
de Azir Nafisi

[ Literatura ]

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

Noite de Jogos de Tabuleiro
20 Março – 20h30 // Casa da Juventude de Olhão
Inscrições: 289 700 190 / casajuventude@cm-olhao.pt
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[ Juventude ]
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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

Guitarra e canto
Quartas feiras - 17h00

Cinema
Quintas feiras - 17h00

Ilustração
Sextas feiras - 17h00

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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Percurso Interpretativo
dos Pinheiros de Marim
Devolução à Natureza
de um Animal Recuperado
pelo RIAS

07 março - 09h00
Ponto de encontro: estacionamento do Circuito de Manutenção e Lazer de Pinheiros de Marim
Inscrições: 969 579 838 / geral@vitanativa.org
Organização: Município de Olhão
Operacionalização: RIAS e Vita Nativa

[ Educação Ambiental ]

Saída de Campo
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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 março, este serviço será
disponibilizado para os seguintes destinos:
Bensafrim (01/03), Vaqueiros (08/03) e Tavira (22/03).
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)
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Centro Municipal
de Marcha Corrida
Terças e quintas feiras - 18h15 | Segundas e
sextas feiras - 08h00
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

Inscrições

Passeios Sénior
Primavera 2020

[ Desporto ]

A próxima edição dos Passeio Sénior decorre
nos dias 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28 e 30 de
abril e 5, 7, 12, 14, 19 e 21 de maio, e vai
levar os seniores do concelho a Cuba e ao
Alqueva.
Os interessados deverão inscrever-se na Junta de Freguesia da sua área de residência, nas
seguintes datas:

09 março
União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta
(Fuseta)

10 março
Junta de Freguesia de Quelfes

11 março
Junta de Freguesia de Pechão

12 março
União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta
(Moncarapacho)

13 março
Junta de Freguesia de Olhão
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Inscrições

Campos de Férias
da Páscoa 2020
Os campos de férias realizar-se-ão de 30 de
março a 3 de abril.
Inscrições: Complexo das Piscinas Municipais de Olhão,
a partir de 18 de março, das 08h00 às 20h00.
Informações: 289 700 100 / desporto@cm-olhao.pt

21

Campeonato
Nacional
de Marcha
Atlética
14 março – 15h00
Avenida da República - Pechão
Organização: Clube Oriental de Pechão
Apoio: Município de Olhão

Marcha Corrida de Quelfes
Prova inserida no Calendário Regional do Algarve do IPDJ, com dois percursos, de 5 e 10
Km, respetivamente.
Organização: Junta de Freguesia de Quelfes
Apoio: Município de Olhão

[ Desporto ]

15 março – 10h00 // Polidesportivo de Quelfes
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Curso de
arbitragem
de Ne Waza
21 março - 10h00
Escola EB2,3 Prof. Paula Nogueira
Inscrições: página da Federação de Ju-Jitsu e Disciplinas
Associadas de Portugal.
Organização: Chapter Evolution - Associação Defesa Pessoal - Sistema Elite DP – MMA
Apoio: Município de Olhão

Campeonato
Regional
Zona Sul
Ne Waza
22 março - 10h00

[ Desporto ]

Pavilhão Municipal de Olhão
Organização: Chapter Evolution - Associação Defesa Pessoal - Sistema Elite DP – MMA
Apoio: Município de Olhão

Corrida dos Pequeninos Mexe-te Mó
28 março - 15h00 // Avenida da República
Prova para participantes entre os 6 e os 12 anos, com uma extensão de 600 metros.
Inscrições: Junta de Freguesia de Olhão, a partir de 2 de março.
Organização: Grupo de Marcha Corrida de Olhão Mexe-te Mó
Apoio: Município de Olhão e Junta de Freguesia de Olhão
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[ Desporto ]
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Marcha Corrida de Moncarapacho
29 março - 10h00 // Mercado de Moncarapacho
Prova inserida no Calendário Regional do Algarve do IPDJ, com dois percursos, de 5 e 10
Km, respetivamente.
Organização: União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta
Apoio: Município 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 março
No dia 3 de março 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 março
O mercado mensal de março realiza-se no dia 2 (quinta feira), e o mercado das velharias será no dia 12 de março.

Olhão
Av. da República
19 Março
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 Março
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 AbRIL...

AGENDA
MUNICIPAL
DE OLHÃO

26
march

FICLO - Festival
internacional de cinema
e literatura de olhão
Até 05 Abril

Paulo de carvalho
23 ABril – 21h30 // M6

VII Festival internacional
de acordeão de Olhão
09 Abril – 21h30 // M6

