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EDITORIAL

Da Vinci: um longo editorial para
um gigante do saber
A 2 de maio, passam 500 anos sobre a morte de Leonardo da
Vinci, o homem com o currículo mais surpreendente de todos
os tempos. E também, como muitos saberão, a figura da história
que mais admiro.
Logo, neste editorial, para além de louvar as grandes iniciativas
que teremos em Albufeira neste mês e que nos vão oferecer excelentes momentos, quero também destacar o génio que mais
me tem motivado ao longo da minha vida. Desde já, espero que
vejam a extensão deste editorial pela proporção do meu ânimo
e, como tal, se não forem amantes das Artes, das Ciências, das
Engenharias, da Gastronomia e da Natureza, as minhas desculpas.
Desde já, informo que foi intenção do Município preparar estas
comemorações com grande destaque; no entanto, nem só o
tempo não chegou, como também outros e mais legitimamente
(diga-se em abono da verdade), se adiantaram na requisição de
mostras (e não cópias) das obras do génio do Renascimento.
Refiro-me aos seus Códices, como súmula de todo o seu saber
e arte. Temos os Códices: o Código Leicester, o Código Atlanticus, o Código Arundel e o Código sobre o Voo dos Pássaros. O
primeiro está a centrar as atenções do mundo (não só artistas,
não só cientistas): um manuscrito de 72 páginas iniciado quando
Leonardo tinha 55 anos de idade e passava parte do seu tempo
a observar o rio que atravessa Florença, o Arno, tomando notas
científicas, fazendo desenhos e diagramas. Foi um trabalho de
quatro anos, terminado em 1508 e que versa sobre a água e o
seu movimento.
É certo que deste génio conhecemos engenhos e a magnífica
pintura, tendo sido A Sorridente quem mais tornou notório o seu
nome; mas um génio é sempre bem mais do que que aquilo que
a compreensão social dele têm.
O primeiro código, Leicester (porque os seus donos foram os
condes de Leicester) – tal como outras das suas obras, escrito da
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EDITORIAL
direita para a esquerda e que só é possível lê-lo com recurso a um espelho – fala das inundações descritas na Bíblia, dos fósseis como provas de vida pré-histórica, possui instruções para criar diques e barragens em rios e ainda notas para a criação de instrumentos científicos,
como o “codescope”, uma lente para “para ver a lua maior”, antecipando em 100 anos a criação do telescópio.
De ar misterioso e distante, foi uma criança educada num atelier em
Florença, sendo filho ilegítimo de um notário e de uma camponesa.
E se a sua pintura não tem valor de mercado, não podemos deixar
de ficar curiosos e estupefactos com os seus engenhos, como um
protótipo de helicóptero, um tanque de guerra, o uso da energia
solar, uma calculadora, o casco duplo nas embarcações, uma teoria rudimentar das placas tectónicas, uma bobina automática, e um
aparelho que testa a resistência à tração de um fio. Como cientista,
é inegável o seu contributo para a ampliação de conhecimentos no
âmbito da anatomia, da engenharia civil, da óptica e da hidrodinâmica.
Outros também não saberão, mas foi este homem, extravagante
com as suas túnicas rosa-choque, anéis e botas de couro, o pioneiro do vegetarianismo, sendo um exímio cozinheiro, especialmente
em matéria de sopas, onde nunca faltava a sua criatividade. De tal
maneira, que apontava nos seus estudos coisas como: “Pausa, que
a sopa está a arrefecer”. Dotado de humor e de desprendimento às
coisas comuns, vulgares e tributáveis, deixou a Maturina, sua mulher,
em testamento, apenas o que entendia corresponder à sua personalidade: a vaidade: “um casaco de bom pano preto”.
Sendo um homem doméstico, gostava de dar longos passeios sozinho
e a base de toda a sua atividade era, no fundo, a escrita: deixou-nos
mais de 7000 páginas; os seus textos mais filosóficos resultaram em
fábulas ao jeito de Esopo, com momentos hilariantes, adivinhações
e previsões, destinados a entreter a corte dos Sforza, em Milão. Com
uma postura ambivalente, descreveu-se como “um homem iletrado”, valorizando a “experiência, mestre dos mestres”.
E tanto mais há para dizer, que aqui não chega; mas chega por este
meio a promessa de que em Albufeira, ao longo deste ano, ainda
vamos ouvir falar do grande homem da pequena aldeia de Vinci.
José Carlos Martins Rolo
Presidente da Câmara Municipal de Albufeira

Atendimento aos munícipes
Presidente José Carlos Martins Rolo| segunda-feira das 8h00 às 10h00 | Marcação: sexta-feira antecedente
Vice-Presidente Ana Pífaro| quarta-feira das 09h30 às 12h30 | Marcação: segunda-feira antecedente
Vereador Rogério Neto| quarta-feira das 9h30 às 13h00 | Marcação: segunda-feira antecedente
Vereadora Cláudia Guedelha| quarta-feira das 9h30 às 12h30 | Marcação: segunda-feira antecedente
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CIDADES EDUCADORAS

… para ver no átrio de entrada
dos Paços do Concelho, a exposição sobre os Princípios das Cidades Educadoras, rede da qual Albufeira faz parte desde 2007. São
três painéis de dupla face, onde
encontra as motivações e compromissos das cidades que fazem
da Educação um dos meios para
uma sociedade melhor.

Cidades Educadoras

Até 10 de maio – 09h00 às 17h00
Paços do Concelho
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COMEMORAÇÕES DO 1.º MAIO

Ainda antes de Cristo, os romanos comemoravam o primeiro de Maio como
uma data solene dedicada às deusas Flora e Maia, celebrando o auge da Primavera e um tempo de abundância, pelo que os trabalhadores (na altura, escravos) nesse dia estavam livres das suas tarefas. Esta tradição manteve-se por
toda a Idade Média, como agradecimento pelas colheitas. Esta celebração entrou pelo séc. XIX, o da industrialização, uma vez que a maioria dos operários
era de origem camponesa. Em 1890, o dia 1 de maio foi marcado pela luta
e reivindicação dos trabalhadores da Europa e dos Estados Unidos. Esta data
tinha sido marcada um ano antes, a 1 de maio de 1889, como uma campanha
internacional a favor das oito horas de trabalho.
Em Portugal, os trabalhadores aderiram a esta comemoração e sob o olhar de
D. Carlos nasceram os encontros de trabalhadores, no que eram secundados
pelos patrões, que se consideravam oficiais dos mesmos ofícios.
A comemoração centrava-se num desfile que atravessava a Avenida da Liberdade e seguia até ao Cemitério dos Prazeres, onde eram colocadas flores no
túmulo de José Fontana, republicano socialista que levantara o movimento
operário em Portugal.
A manifestação era organizada pela Federação das Associações Operárias, com
bandas de música que tocavam o Hino do 1º de Maio, composto pelo pianista
Eduardo Garrido. Nesse dia, todos saíam à rua de traje domingueiro e alinhavam no cortejo, que contava ainda com carros alegóricos que a Associação da
Classe correspondente enfeitava. Nas aldeias, celebrava-se com piqueniques
e com a colocação de ramos de flores nas portas. Com a entrada do regime
salazarista, o 1º de maio deixou de se celebrar e só após o 25 de Abril de 1974
se comemorou de novo o Dia do Trabalhador, aliás, esta foi a primeira grande
comemoração que decorreu após a revolução dos cravos. No Algarve, a tradição manteve-se sempre pela via rural, numa reminiscência das celebrações
da deusa Maia. Na Idade Média, as meninas donzelas vestiam-se de branco e
enfeitavam a cabeça com flores (geralmente em coroa), sentavam-se às portas
das casas ou nas açoteias e em frente delas cantava-se e dançava-se um baile
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COMEMORAÇÕES DO 1.º MAIO

de roda. As raparigas não deveriam sorrir nem
pestanejar e eram chamadas de Maias. O objectivo dos rapazes era tentar fazer a Maia sorrir. Nas
aldeias as Maias competiam entre elas e aquela
cujo baile tivesse mais gente era eleita a Maia da
Aldeia.
Posteriormente, a Maia passou a ser substituída
por uma boneca, designada por Maio, feita de palha de centeio, farelos e trapos, vestida com traje
branco e cercada de flores. Quando a noite caía,
dançava-se em seu redor. Hoje, estes bonecos,
em tamanho próximo do humano, de ambos os
sexos, são normalmente acompanhados de versos com crítica social, visando satirizar as vivências da região.
Em Albufeira esta tradição não passa ao lado e a
celebração visa juntar e animar todos sem exceção, com recurso à música. O palco é o da Castelo
de Paderne e do programa consta:

Banda Filarmónica
de Paderne

Grupo Etnográfico
da Serra do
Caldeirão

Domingos Caetano

15h00 - Banda Filarmónica de Paderne
16h00 - Grupo Etnográfico da Serra do Caldeirão
17h00 - Domingos Caetano
A todos, um grande 1º de Maio!

Comemorações do 1.º Maio

1 de maio - 13h00 às 19h00
Castelo de Paderne
Organização: Junta de Freguesia de Paderne
Apoio: Câmara Municipal de Albufeira e Junta
de Freguesia de Paderne
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11ª GRANDE MOSTRA DE VINHOS
DE PORTUGAL
Os melhores vinhos nacionais vão estar em destaque
no EMA - Espaço Multiusos
de Albufeira, na "11ª edição
da Grande Mostra de Vinhos
de Portugal", com mais de
110 produtores de vinho do
país já confirmados.
Sob a organização da Confraria Bacchus de Albufeira,
este certame junta viticultores, enólogos, profissionais
do setor e da restauração,
assim como apreciadores,
que têm nesta Grande Mostra a oportunidade de conhecer o que de melhor se
produz nas mais variadas
regiões vinícolas no país.
A mostra divulga também
algumas iguarias confecionadas por chefes algarvios,
aliando o bom vinho ao melhor da gastronomia nacional num tributo à dieta mediterrânica. Como tal, uma
visita ao EMA nestes dias é
igualmente sinónimo de excelentes provas de azeite,
mel e outros produtos que
orgulham Portugal.

11ª Grande Mostra
de Vinhos de Portugal
3 de maio – 15h00 às
20h00
4 e 5 de maio – 15h00
às 21h00
Espaço Multiusos de
Albufeira
Organização: Confraria
Bacchus de Albufeira
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OPTO – VII FÓRUM DE EDUCAÇÃO
E FORMAÇÃO DO ALGARVE
O OPTO - VII Fórum de Educação e Formação do
Algarve é organizado em parceria pelo Município de Albufeira, Direção de Serviços da Região
Algarve da Direção Geral dos Estabelecimentos
Escolares e IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional.
Público-alvo: Jovens estudantes do 3.º ciclo e secundário, vocacional e profissional, para além de
profissionais na área educativa e formativa, dos
pais e encarregados de educação, e público em
geral.
Participantes: O OPTO - VII Fórum de Educação
e Formação do Algarve está aberto à representação de entidades ligadas à formação e qualificação profissional, ensino secundário e superior,
ensino das línguas, estudos e experiências no
estrangeiro, oriundas de todo o país. A área de
exposição bem como os espaços de animação
acolherão representantes do ensino superior, ensino secundário e profissional, línguas, mobility
e study abroad, e outras entidades, incluindo as
militares e de socorro.
Para que todos tenham a possibilidade de visitarem este certame, o Município de Albufeira
elaborou um plano de transporte para todas as
situações:
- para grupos de alunos e professores dos Agrupamentos de Escolas de Albufeira, os transportes serão assegurados, mediante disponibilidade
e pré-reserva, pelos transportes municipais, e
pelos autocarros urbanos GIRO, sendo para tal
necessário solicitar os respetivos passes à Organização;
- Para grupos de alunos e professores de outros
concelhos: os interessados em viagens regionais
de comboio deverão contatar a Direção Geral
de Produção e Negócio da CP, sita na Estação
de Faro, Largo da Estação - Faro 8000-133 FARO,
pelo telefone 919 273 772, ou ainda via eletrónica usando o endereço gruposlc-rg@cp.pt e,
mencionando que se dirigem ao VII OPTO, para
procurar obter preços especiais;
- desde a estação ferroviária e dentro da cidade
de Albufeira, poderá ser garantido transporte
gratuito nos autocarros urbanos GIRO, sendo
para tal necessário solicitar os respetivos passes
à Organização.
A não perder, esta grande festa do futuro!

OPTO – VII Fórum de Educação e
Formação do Algarve
8, 9 de maio – 9h30 às 17h30
10 de maio – 9h30 às 13h00
Pavilhão Desportivo de Albufeira
Informações e contactos: AGE –
Gabinete de Empreendedorismo.
Telefone: 289 598 812.
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DIA DA ESPIGA
Reza a tradição, que na Quinta-Feira de Ascensão, Dia da Espiga, o dia se inicie com um
passeio matinal pelo campo, onde se colhem
espigas de vários cereais, flores campestres
e raminhos de oliveira para formar um ramo,
a que se chama de espiga. Em Albufeira está
tudo a postos para se celebrar esta tradição,
com um conjunto de atividades organizadas
pelo Clube Avô.
Programa
10h00 – Início
//Caminhada e apanha da espiga no campo;
//Ateliers diversos;
//Atuação do grupo de Dança Criativa do
Clube Avô
//Almoço partilhado;
//Momento musical;
//Atuação do grupo de Dança Criativa do
Clube Avô;
//Ateliers diversos;
16h00 – Encerramento
Horário e local de Saída das Freguesias:
9h15 - Guia: Parque do Guia Futebol Clube
9h30 - Ferreiras: Parque da Junta de Freguesia
9h40 - Paderne: Parque do Centro de Saúde
9h15 - Albufeira: Parque de Estacionamento da Câmara
9h30 - Olhos de Água: Edifício da Junta de
Freguesia
16h00 - Regresso
Nota: Os participantes devem levar calçado confortável e almoço para partilhar.
Informações e inscrições:
//Sedes das Juntas de Freguesia;
//Divisão de Ação Social da CMA
Morada: Rua da Oliveira, Quinta da Palmeira, r/c
Tlf.: 289 599 509
e-mail: clube.avo@cm-albufeira.pt
www.facebook.com/clube.avoalbufeira
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Dia da Espiga

30 de maio
Centro Educativo do Cerro do
Ouro – Paderne

ACRUSTICO | DE BRUNO MALIJI
Nascido em Albufeira em 1978, Bruno Maliji entrou no mundo da musica com 17
anos como baterista, estando envolvido
em vários projectos e bandas, mas foi em
2015 que tudo mudou. Nesse ano Maliji
“saltou” da bateria e agarrou-se ao microfone assumindo assim o leme de uma
carreira já rica em experiência de palco e
composição musical.
Em 2018 lançou o seu primeiro trabalho
a solo, um trabalho discográfico de temas
originais intitulado de “aCRUstico”, um disco genuinamente cantado em Português.

aCRUstico

de Bruno Maliji
11 de maio – 11h00
Mercado Municipal dos Caliços

FESTIVAL INTERNACIONAL DE
MÚSICA DO ALGARVE
O segundo concerto deste Festival é dedicado ao tema ‘Serenatas e
Sinfonias de Câmara’ e inclui a Serenata Noturna para cordas, 'Eine
kleine nachtmusik', provavelmente um dos trechos mais famosos
de Mozart, com o seu carácter de extrema jovialidade e frescura.
A versão da última Sinfonia de Haydn (realizada por Salomon, o
agente que organizou as tournées de Haydn a Londres) põe em evidência uma prática bastante em voga na época: a transcrição para
pequenos agrupamentos como forma de divulgação das grandes
obras sinfónicas.
Programa
W. A. MOZART
Pequena Serenata Noturna, K. 525 “Eine kleine Nachtmusik”
A Little Night Music, K. 525 “Eine kleine Nachtmusik”
J. HAYDN
Sinfonia n.º 104, “Londres” (transcrição de Salomon)
Shympony No. 104 “London” (transcription by Salomon)
Comentador/ Commentator: José Eduardo Gomes (PT)
The second concert dedicated to the theme ‘Serenades and
Chamber Symphonies’ includes the ‘Eine kleine Nachtmusik’
Nocturnal Serenade for strings, probably one of the most famous pieces written by Mozart, with its extreme joviality and
freshness.
The version of the last Haydn’s Symphony performed by Salomon, the agent who organized Haydn's tours to London, shows
a practice that was quite fashionable at the time: the transcription of the score for smaller ensembles as a way of divulging
the great symphonic works.

Festival Internacional de
Música do Algarve

Serenatas e Sinfonias de
Câmara II - Orquestra
Clássica do Sul
23 de maio – 21h00
Auditório Municipal de
Albufeira
M/6 | € 8,00
Bilhetes: https://www.bol.
pt/Comprar/Bilhetes/72352fima_2019_serenatas_e_
sinfonias_de_camara_iiauditorio_m_de_albufeira/
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JOSÉ PRAIA E ÁQUA VIVA
Fundado em 1986 em Albufeira por José Praia
e seus filhos Alberto, Gonçalo e Miguel Praia, o
grupo Áqua Viva conquistou com a sua música
alegre e cativante, toda a região do Algarve e
além fronteiras. Eles são, nos dias que correm,
uma das maiores da Música Tradicional Portuguesa.
As suas atuações, seja em restaurantes, hotéis,
festas ou outros eventos, são pela imprensa
considerada como “um passeio musical do Alto
Minho no norte de Portugal, ao Algarve, no sul,
não excluindo Açores e Madeira”. Durante esta
viagem, o público recebe uma apresentação
do que a música tradicional tem para oferecer,
usando uma grande variedade dos instrumentos musicais de Portugal. É difícil ficar parado
com os acordes do cavaquinho, braguesa, banjo, acordeão, concertina, viola, violão, bombo,
pandeireta, adufe, ferrinhos, castanholas e
reco. As suas músicas falam sobre os hábitos
e costumes do povo português e o público é
convidado a participar e cantar as melodias
que logo se tornam conhecidas para os ouvidos
para todos.

José Praia e Áqua Viva: … uma viagem
musical através de Portugal

25 de maio – 21h30
Auditório Municipal de Albufeira
M/6 anos | € 5,00
Bilhetes: CMA/CIAC nos dias úteis das 9h00 às
13h00, 14h00 às 16h00.
Auditório Municipal de Albufeira, no dia do
espetáculo das 19h30 às 21h15.
Informações/reservas: 289 599 521 | 289 570 721.

NOITE DE FADO SOLIDÁRIO

Noite de Fado Solidário

11 de maio – 20h00 às 24h00
Pavilhão da Nuclegarve – Fontainhas
A Nuclegarve, instituição particular de solidariedade social de Albufeira, irá realizar mais um evento
temático, a “Noite de Fado Solidário”, no próximo dia 11 de maio, a partir das 20h00, no pavilhão da
Nuclegarve, em Fontainhas, concelho de Albufeira.
A festa vai contar com um jantar e um grande leque de fadistas para animar toda a noite. O evento
tem como grande fim a angariação de fundos para conseguir chegar ao grande objetivo da instituição, que é a construção da Aldeia da Solidariedade.
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SPRING BREAK | SHOW SOUL

Spring Break | Show SOUL

Espetáculo de dança da Associação Soul
2 de maio – 21h00
Auditório Municipal de Albufeira
M/6 | € 2,00;
+ info/bilhetes: soul.associacao@gmail.com
Cerca de 80 jovens, de sete de classes distintas de danças urbanas apresentam neste espectáculo o
que de melhor têm apresentado nos campeonatos nacionais e internacionais. Um momento delirante, único e talentoso proporcionado pelos jovens da Academia de Dança Soul, existente em Albufeira
desde 2003 pela mão de Marina Duarte e responsável pela formação de mais de um milhar de jovens
em hip–hop e outras vertentes artísticas urbanas.

CINE CONCERTO: O DIA EM QUE O
MAR VOLTOU | MIGUEL GIZZAS
Cine Concerto: O Dia em
que o Mar Voltou

Miguel Gizzas
10 de maio – 21h30
Auditório Municipal de
Albufeira
M/6 anos | € 5,00
Bilhetes: CMA/CIAC nos dias
úteis das 9h00 às 13h00,
14h00 às 16h00.
Auditório Municipal
de Albufeira, no dia do
espetáculo das 19h30 às
21h15.
Informações/reservas: 289
599 521 | 289 570 721.
“Se o romance musical junta duas artes que desde sempre deviam estar juntas, também no concerto
ao vivo se deve contar a história”, diz Miguel Gizzas.
“O dia em que o mar voltou”: romance homónimo do cantor-escritor, cuja trama é contada pela
voz de atores como Ricardo Carriço, Sofia Nicholson, João Didelet, Luis Filipe Borges e tantos outros,
em cinema de animação, intercalado pelos temas musicais do livro, cantados ao vivo. Para ouvir, os
temas: A tua voz; Sangue e suor; Lisboa dos amores; Não chego a ti; E o amor se mostrou; Dá-me
algum futuro; De fado na alma; És muito mais; O dia em que o mar voltou; Foste tu ; Não vás; e Uma
vida mais. E assim se juntam três artes: literatura, cinema e música. A não perder.
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BOEING, BOEING
Boeing, Boeing

Comédia
18 de maio – 21h30
Auditório Municipal de Albufeira
M/6 anos | € 15,00
Org.: You Can Star
Bilhetes: CMA/CIAC nos dias úteis das
9H00 às 13H00, 14H00 às 16H00
Auditório Municipal de Albufeira, no
dia do espetáculo das 19H30 às 21H15
Informações/reservas: 289 599 521 |
289 570 721
Segundo a sinopse do espectáculo, trata-se de uma “comédia de enganos sobre a trajetória de um
Casanova da Era do Jacto; Bernardo, um arquiteto que está noivo de três mulheres, Janete, Julietta e
Judite, três hospedeiras de bordo, de diferentes países com quem vive sem que saibam da existência
uma das outras”.
Berta, a fiel empregada doméstica de Bernardo, é cúmplice neste jogo amoroso, trocando as fotografias, roupas de cama e ementas para que nenhuma das noivas desconfie da presença de outras mulheres. Até que um dia as três chegam a casa ao mesmo tempo… e já adivinha o que pode acontecer.

JACK PETCHEY'S SPEAK OUT
CHALLENGE GRANDE FINAL 2019
À semelhança dos anos anteriores, cerca de 700 alunos com
idades entre os 14 e os 16 anos, dos concelhos de Albufeira, Loulé, Silves e Lagoa, participaram neste ano na formação
de “como falar em público na actualidade” com vista ao SpeakOut Challenge – Portugal 2019, cuja etapa final vai apurar os
três melhores comunicadores.
Esta iniciativa, na sua 12ª edição, desde há vários anos que é
do conhecimento das escolas inglesas e desenvolve-se no Algarve por ação da Jack Petchey Foundation (JPF), a qual se alia
actualmente à PrimeSkills, assim como a diversos patrocinadores oficiais da região algarvia, a par de parcerias, nomeadamente com os Municípios de Albufeira, Loulé, Silves e Lagoa.
Esta acção tem sempre o seu início em janeiro de cada ano,
decorrendo depois as semifinais nas escolas dos quatro municípios, sendo que os formadores, para além de um currículo com notoriedade na área da pedagogia da comunicação,
aplicam o método desenvolvido pela SpreakersTrust para a
Jack Petchey Foundation, o qual tem em conta as idades dos
formandos.
Entrada livre.
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Jack Petchey's Speak Out
Challenge Grande Final 2019

3 de maio - 19h00
Auditório Municipal de Albufeira

APRESENTAÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA SÁ CARNEIRO

Apresentação do Estudo Prévio “Projeto de Requalificação da Avenida Sá Carneiro e Arruamentos Envolventes”,
com a presença do Presidente da Câmara Municipal, José
Carlos Rolo e técnicos envolvidos na requalificação daquela que é considerada uma das principais artérias de
Albufeira. Entrada livre.

Apresentação da Requalificação
da Avenida Sá Carneiro
2 de maio – 11h00
Biblioteca Municipal Lídia Jorge

REABILITAÇÃO URBANA EM ALBUFEIRA:
ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO MUNICIPAL
E INSTRUMENTOS DE INCENTIVO
Reabilitação Urbana em Albufeira: Estratégia de
Intervenção Municipal e Instrumentos de Incentivo
| Sessão Pública de Divulgação e Esclarecimento
09 de maio - 14h30
Salão Nobre, dos Paços do Concelho

Entrada livre (sujeita à lotação do espaço).
Faça a sua pré-inscrição na sessão através do e-mail:
reabilitacaourbana@cm-albufeira.pt
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NASCIDA DO BARRO
DE ARMÉNIO ALELUIA MARTINS
A não perder, o lançamento de um dos
raros testemunhos da presença da indústria cerâmica em Albufeira: “Nascida do barro”; este é o título do livro
da autoria de Arménio Aleluia Martins,
com edição do Município de Albufeira e que narra a história, com recurso
a documentos da época, fotografias e
testemunhos, da indústria cerâmica Faceal, a qual existiu em Mem Moniz (Paderne) de 1960 a 2007. Luísa Monteiro
assina o prefácio da obra e diz: “Neste
livro, Arménio Aleluia Martins reuniu o
maior número possível de vozes, como
se fizesse aqui e por este meio, o único museu possível, a única e autêntica
réstia de vida que se conserva no âmbar
da memória. […] As três partes deste
trabalho falam da sensibilidade apurada
do seu autor: temos os factos associados à vida de uma “fábrica”, com todos
os números que de si dizem, numa primeira parte, seguida daquilo que foi um
dos grandes fatores de manipulação das
ditaduras europeias e que se dava pela
máxima de “alegria no trabalho”, para
culminar no que deve ser a memória
edificada, o arquivo vivo, a identidade
sem pó, o homem sem hierarquias, o
ser bio: a voz testemunhal, não raramente de saudade – de um tempo em
que eram todos jovens e tinham a gente
amada à sua volta.“
Antes do lançamento deste livro haverá às 17h00 a apresentação das obras
a serem feitas na antiga FACEAl, numa
cerimónia pública, no lugar da antiga fábrica, em Mem Moniz, com vista à criação de um centro técnico internacional
de excelência, a 4allSeas International
Academy, com investigação e formação
para o setor marítimo portuário.

Nascida do barro | Lançamento de livro
de Arménio Aleluia Martins
10 de maio – 18h00
Auditório da Caixa Agrícola de Paderne
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ENTRE LAÇOS E CAMINHOS
DE MONIKA MATIAS

Com esta exposição, a autora convida a fazer
um “pequeno percurso” pela sua obra, que diz
ser “um mundozinho de pinturas a óleo, povoado de pássaros e de ninhos, de portas e de
chaves, de personagens silenciosas, suspensas
no tempo, que tecem laços entre elas e que
só estão a espera de todos vós...; um mundozinho de desenhos, também, com a simplicidade
do preto e branco, traços sóbrios e essenciais
que traduzem momentos íntimos, instantâneos, essenciais, de silêncio, de paz, de vida ou
de oração. Como no conto da nossa infância
semeei pedrinhas no meu caminho e convido-vos a segui-las”.
Monika Matias nasceu na Bélgica, onde estudou na Academia das Belas Artes em Bruxelas.
Mora no Algarve desde 1992 onde tem realizado várias exposições quer individuais, quer
coletivas.
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Entre Laços e Caminhos | Exposição de
Pintura e Desenho
de Monika Matias
3 de maio a 1 de junho
Galeria Municipal João Bailote
Terça a sábado das 9h30 às 12h30 e das
13h30 às 17h30.
Encerra domingo, segunda e feriados.

MADAMES | DE LU MOURELLE

A beleza atípica e a mulher contemporânea, são os temas principais desta exposição de pintura. Trata-se de um acervo de obras
que trazem personagens femininas inquietantes e enigmáticas
que a artista plástica Lu Mourelle apresenta na Galeria de Arte
Pintor Samora Barros. A mostra individual fica em cartaz entre 4
e 28 de maio, período onde o público pode mergulhar no universo criativo da pintora, que este ano é presença confirmada no
elenco da Bienal de Florença, em outubro.
Na exposição em Albufeira, Lu Mourelle retrata personalidades
que transmitem diferentes temperamentos e índoles, sempre
com olhares e jeitos capazes de atrair a atenção dos visitantes.
Todo esse magnetismo vem aliado às criações que fogem ao realismo na conceção artística. “Todas as criações são baseadas
na minha bagagem emocional. São personagens reais, embora
estilizadas, mas sempre com algo importante a acrescentar, seja
no meu caminho ou no de outras pessoas ”, define Lu Mourelle,
que é membro da Sociedade Nacional de Belas Artes de Lisboa.
Além de outros trabalhos inéditos, concebidos especialmente
para a temporada na Galeria Pintor Samora Barros, Lu Mourelle
exibe obras que recentemente foram apresentadas em França,
Alemanha e Luxemburgo. Desde o início do ano, a pintora está
a cumprir uma agenda com importantes participações em eventos de arte pela Europa.
Nesta altura, Lu Mourelle já se prepara para sua apresentação
na 12ª. Bienal de Florença, em Itália, que acontece em outubro. “Para a Bienal proponho uma variação do tema que trago
para Albufeira. No entanto, as “Madames” de cá serão sempre
únicas, pois correspondem a um período criativo muito especial
e que traduzem toda a luz e a beleza deste País, algo que influencia positivamente o meu trabalho”, conta Lu Mourelle, que
é brasileira e reside no Estoril.

Madames | Exposição de
Pintura

de Lu Mourelle
4 a 28 de maio
Galeria de Arte Pintor Samora
Barros
Segunda a sábado das 9h30 às
12h30 e das 13h30 às 17h30.
Encerra aos domingos e
feriados.
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ROLLING STONES
DE JOHN TENAZINHA
A exposição é sobre fotografia automóvel, consistindo
em fotografias elaboradas em andamento, utilizando a
técnica “panning”.
John Tenazinha, mais conhecido por Tweasol nasceu em
1999 e reside na aldeia de Paderne, concelho de Albufeira.
Com 9 anos de idade recebeu a sua primeira máquina
fotográfica e começou desde entâo a sua aventura no
mundo da fotografia, primeiro com auto-retratos coadjuvado por um tripé, fotografando amigos e família em
casa. Aluno da Escola Profissional Gil Eanes, em Portimão, encontra-se atualmente no último ano do curso
profissional de técnico de fotografia.

Rolling Stones | Exposição de Fotografia

de John Tenazinha
4 a 27 de maio
Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge
Segunda das 12h00 às 18h00; terça a sexta-feira das
9h30 às 19h15; sábado das 10h00 às 16h00.
Encerra domingos e feriados

c John Tweasol

“O QUE FICOU POR DIZER: A CENSURA
NA CULTURA E NAS ARTES 1936-1974”

Exposição: “O que ficou por dizer: a Censura na
Cultura e nas Artes 1936-1974”
Até 3 de maio
Arquivo Histórico de Albufeira
Segunda a sexta das 9h00 às 14h00
Realização de visitas orientadas com marcação prévia,
de segunda a sexta das 9h30 às 16h30.
Contatos: Tlf. - 289 599 630 | e-mail :arquivo.historico@cm-albufeira.pt

Em colaboração com a SPA, esta exposição inclui textos, fotos e documentos e tem secções dedicadas
a todas as áreas da cultura que sofreram durante décadas a ingerência da Censura. Esta exposição
pretende dar a conhecer o modo com a Censura afetou não só a cultura como a vida dos portugueses num modo geral, abordando, desta forma, um período crítico da nossa história (1936-1974). Em
nome dos interesses da ditadura, o Estado Novo impôs aos portugueses um sistema caraterizado
pela privação da liberdade de expressão.
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ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE 1ª INTERVENÇÃO DE INCÊNDIOS À ASSOCIAÇÃO DE
CAÇADORES E PESCADORES DE ALBUFEIRA

Entrega do conjunto de equipamentos de primeira intervenção de incêndios à Associação de Caçadores e Pescadores de Albufeira. Esta entrega terá lugar no dia no Campo de Tiro de Paderne, o
qual está situado no lugar das Barradinhas (na direção Paderne-Boliqueime).
Os equipamentos constam de um depósito de 1000 ou 600 litros de polietileno, um moto bomba
de pressão com quatro tempos e 100 m de mangueira, um enrolador de mangueira, agulheta de
pressão, um extintor de pó químico de 6 kg, um jerricã de 5 litros, 8 metros de mangueira para
aspiração e um e um chassi tubular para carrinhas 4x4 de suporte para depósitos.
O ato contará com a presença de elementos da Comissão Municipal de Proteção Civil e Comissão
Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios.

Entrega de equipamentos de 1ª intervenção de incêndios
à Associação de Caçadores e Pescadores de Albufeira
2 de maio - 17h00
Campo de Tiro de Paderne
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9º FESTIVAL MUZENZALGARVE
03 de maio
11h00: Berimbalada e Roda
Câmara Municipal de Albufeira
15h00: Convívio
Praia da Falésia
18h30: Batizado e Troca de Graduações (Adulto)
Pavilhão Desportivo dos Olhos de Água
04 de maio
Pavilhão Desportivo dos Olhos de Água
10h00: Batizado e Troca de Graduações (Infantil)
15h30: Aulas (infantil e adulto)
17h00: Aulão com Mestre Peixinho Moreno (juvenil e adulto)
05 de maio
Praia dos Pescadores
11h00: aula de quedas e saltos
13h30: almoço partilhado e comemoração do aniversário do
Grupo Muzenza

9º Festival MuzenzAlgarve
3 a 5 de maio

Artes marciais, desporto, cultura popular, música e dança, de tudo isto se investe a capoeira, a qual
tem a sua origem no Quilombo dos Palmares (séc. XVI) e que reúne em Albufeira mais de uma centena de praticantes. Chegando a maio, tudo fica a postos para celebrar o aniversário do grupo, o
Muzenza, que neste ano soma já nove edições. Confira aqui o programa e participe!

5º ENCONTRO DE MOTORIZADAS
ANTIGAS BVA
Os clássicos de duas rodas são fonte para muitas
recordações e saudades; para uns, foi passatempo, para outros, um brinquedo, mas para a maioria
foi o veículo de trabalho e de lazer, de fugas e de
encontros. Os exemplares que o encontro organizado pela Associação dos Bombeiros Voluntários
de Albufeira promove, para além de ser um espetáculo para todos os participantes, dizem-nos também que as motorizadas ainda são o veículo que
permite melhor mobilidade. Já na sua 5ª edição,
este encontro fala-nos primeiramente das emoções de todos aqueles que têm as suas “companheiras” de estrada e de caminho já com muito investimento, quer na restauração, na conservação,
mas essencialmente na história que cada “cicatriz
de guerra”. Quem não tem companheiras destas,
também pode enamorar-se pela dos outros.
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5º Encontro de Motorizadas Antigas BVA
5 de maio – 9h30 às 13h00
Parque de estacionamento do Quartel dos
Bombeiros

X MOTO FEST		
O Moto Clube de Albufeira tem tudo a postos para a
sua grande festa anual, designada por Moto Fest. Vai
na sua 10ª edição e promete pôr ao rubro todos os
amantes das motas. A Moto Fest vai decorrer frente
à Câmara Municipal de Albufeira, pelo que durante as
provas, a Avenida dos Descobrimentos (entre o cruzamento frente aos Bombeiros Voluntários de Albufeira
e a Rotunda dos Relógios) ficará vedada ao trânsito.
Haverá stands de exposição de motas e de carros,
gastronomia, e durante a tarde o destaque vai para a
prova de arranques, ao que se seguirá um espectáculo
de “Drift” e momentos de “Free Style”. Ainda haverá
tempo para uma aula de zumba e a noite será toda ela
animada por Domingos Caetano, com um “tributo ao
rock português”. O domingo será para contemplar a
paisagem num passeio cada vez mais apetecido.
Confira aqui o programa:

X MOTO FEST		

11 e 12 de maio
Avenida dos Descobrimentos de Albufeira
Informações: 966 023 255 / 964 122 279.
motoclubedealbufeira@gmail.com
Organização: Moto Clube de Albufeira
Apoio: Câmara Municipal de Albufeira

11 de maio: 14h00 Abertura 15h00 Arranques 50CC (Inscrições até dia 10 de maio) 16h00 Drift
16h30 Freestyle 17h00 Final Arranques 50CC 18h00 Aula de Zumba 18h30 Entrega de prémios
Arranques 50CC 19h00 Concerto “The Munchies” 20h30 Drift/ Freestyle 22h00 Concerto “Domingos Caetano”, Tributo ao Rock Português
12 de maio: 10h30 Passeio pelo concelho de Albufeira

7º FESTIVAL D’AL-BUHERA
As danças de salão vão voltar a
invadir o Pavilhão Desportivo
de Albufeira no sábado de 18
de maio, com a 7.ª edição do
Festival D’Albuhera- Danças de
Salão.
Cerca de 300 atletas vão competir neste campeonato a nível nacional, que está também
aberto a pares estrangeiros e
contará com a presença de júris e algumas individualidades
internacionais. Um evento organizado pela associação LUEL
– Arte em Movimento, com o
apoio da Câmara Municipal de
Albufeira que tem início marcado para as 13h00.

7º Festival D’Al-Buhera		

18 de maio– 13h00 às 22h00
Pavilhão Desportivo de Albufeira
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CALENDÁRIO DE JOGOS DO
IMORTAL BASKET
Equipa Sénior Masc.
Dia 05/05/19 - Jogo da Liga Placard
Imortal BC/AlagarExpirence x CAB Madeira - às
16.00 hrs
Pavilhão Desportivo de Albufeira
Equipa Sénior "B" Masc.
Dia 01/05/19 - Jogo da 2ª Divisão
Imortal BC "B" x Galitos Barreiro "B" - às 11.30 hrs
Pavilhão do Imortal
Dia 12/05/19 - Jogo da 2ª Divisão
Imortal BC "B" x Salesianos OSJ - às 17.00 hrs
Pavilhão Desportivo de Albufeira
Equipa Sub 13 Masc.
Dia 05/05/19 - Jogo do Campeonato Regional
Imortal BC x S.C. Farense - às 11.30 hrs
Pavilhão do Imortal
Equipa Sub 14 Masc.
Dia 01/05/19 - Jogo do Campeonato Nacional
Imortal BC/Pneu Rápido x Barreirense - às 14.30
hrs
Pavilhão do Imortal
Dia 12/05/19 - Jogo do Campeonato Nacional
Imortal BC/Pneu Rápido x S. L. Benfica - às 16.30
hrs
Pavilhão do Imortal
Equipa Sub 14 Fem.
Dia 01/05/19 - Jogo do Campeonato Nacional
Imortal BC/New Sound x Gdessa-A - às 16.30 hrs
Pavilhão do Imortal
Dia 04/05/19 - Jogo do Campeonato Nacional
Imortal BC/New Sound x Quinta dos Lombos - às
14.30 hrs
Pavilhão do Imortal
Dia 11/05/19 - Jogo do Campeonato Nacional
Imortal BC/New Sound x Simecq - às 16.30 hrs
Pavilhão do Imortal
Equipa Sub 16 Masc.
Dia 04/05/19 - Jogo do Campeonato Nacional
Imortal BC x Sporting CP - às 16.30 hrs
Pavilhão do Imortal
Dia 18/05/19 - Jogo do Campeonato Nacional
Imortal BC x CBQueluz - às 18.30 hrs
Pavilhão do Imortal
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Equipa Sub 16 Fem.
Dia 05/05/19 - Jogo do Campeonato Nacional
Imortal BC/Rest. O Vieira x ACD Ferragudo - às
16.30 hrs
Pavilhão do Imortal
Dia 18/05/19 - Jogo do Campeonato Nacional
Imortal BC/Rest. O Vieira x S.L Benfica- às 16.30 hrs
Pavilhão do Imortal
Equipa Sub 18 Masc.
Dia 04/05/19 - Jogo do Campeonato Nacional
Imortal BC/SuperCrazyFun x Algés - às 18.30 hrs
Pavilhão do Imortal
Equipa Mini 12 Masc.
Dia 11/05/19 - Jogo da Taça Algarve
Imortal BC x BBC Beja - às 11.30 hrs
Pavilhão do Imortal
Dia 25/05/19 - Jogo da Taça Algarve
Imortal BC x CB Tavira - às 11.30 hrs
Pavilhão do Imortal
Equipa Mini 12 Fem.
Dia 04/05/19 - Jogo da Taça Algarve
Imortal BC x Portimonense SC - às 11.30 hrs
Pavilhão Desportivo de Albufeira

TRIATLO DE ALBUFEIRA

As provas deste Triatlo (5 km, 20 km e 750 m) contam
para o Campeonato Regional do Algarve da modalidade
e no ano passado teve 115 inscritos. O evento conta com
os atletas Federados dos Clubes do Algarve, onde serão
consagrados os Campeões Regionais Absolutos, Individuais por Escalão e ainda por Equipas. Venha assistir.

Triatlo de Albufeira

19 de maio – 10h00 às 13h00
Praia da Galé

CAMPEONATO NACIONAL BASE
DE ACROBÁTICA

Campeonato Nacional Base
de Acrobática

31 de maio a 2 de junho
Pavilhão Desportivo de Albufeira

No passado dia 9 de Março o Acro Al-Buhera, Clube de Ginástica de Albufeira realizou um dia aberto
a todas as classes com a assistência dos pais. Nesse dia foi possível a interação entre várias classes.
Foi também apresentado o novo praticável de competição adquirido pelo clube, com o apoio do
Município de Albufeira.
Este novo praticável vai permitir melhores condições de treino e competição aos atletas.
Com a aquisição deste novo equipamento agora é possível a realização de provas nacionais em Albufeira, o que vai acontecer já a partir de 31 de maio e nos dias 1 e 2 de junho. Trata-se do Campeonato
Nacional de Base de Acrobática, a ter lugar no Pavilhão Desportivo de Albufeira.
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AGENDA DOS MIÚDOS
"THOR, O MARTELO DOS DEUSES"
Segundo reza a lenda, o jovem Thor é filho de filho de
Ódin, o rei dos deuses. Com isso sempre presente no
seu coração, ele sonha com grandes feitos que mereçam o respeito e a admiração de todos. O que ele não
poderia imaginar é que, naquele preciso momento,
Hel, a rainha do domínio subterrâneo, tenciona apoderar-se do mundo dos humanos e dos deuses. Mas é então que, por mero acaso do destino, a mais poderosa
das armas, conhecida como Martelo Esmagador, acaba
por cair, literalmente, nas mãos do corajoso rapaz.
Produzido na Islândia, este filme de animação foi realizado por Óskar Jónasson, Toby Genkel e Gunnar Karlsson e inspirou-se nas histórias de Thor, o deus do trovão, segundo a mitologia nórdica.

Cinema de Animação “Ciclo de Aventuras”
“THOR, O Martelo dos Deuses ”
5 de maio – 15h00
Auditório Municipal de Albufeira
80 min.,
M/6 anos, dobrado em português
Entrada livre (sujeita à lotação da sala)

HORA DO CONTO
A Hora do Conto decorre na Biblioteca Municipal Lídia Jorge de Albufeira; durante os períodos do ano
letivo. Para maio, temos as seguintes sugestões:
História para Jardim de Infância:
"É para isso que servem os Amigos"
O Kiko é um herói! Não há arbustos ou até árvores
demasiado altas que consigam impedir o pequeno
urso de ajudar um amigo em apuros. Mas ajudar, por
vezes, pode colocar-nos em ainda maiores apuros!
A camisola que a mãe lhe fez, “com amor em cada
ponto de lã”, ficou toda estragada, suja e pegajosa…
Oh não, o que poderá ele fazer para remediar a situação?"
Eis um livro que mostra a grande amizade que o pequeno ursinho Kiko tem pelos seus amigos. Todas as
crianças gostam de mostrar aos seus amigos quando
têm algo novo! E o Kiko fez o mesmo, mas não abdicou de ajudar os seus amigos mesmo estragando
a sua camisola nova...que acabou até por ser muito
útil nos seus salvamentos, fazendo dele um verdadeiro herói!
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AGENDA DOS MIÚDOS
HORA DO CONTO

Hora do Conto

Terças, Quartas, Quintas e Sextas – 10h00
Biblioteca Municipal Lídia Jorge de Albufeira

História para E.B. 1º Ciclo:
"O Urso, O Piano, O Cão e o Violino"
O violinista Heitor e o seu cão Hugo são os melhores amigos. Quando o Heitor se reforma, o
Hugo começa a tocar violino e torna-se um violinista extraordinário. Pouco depois, um urso músico muito famoso dá ao Hugo a oportunidade
de viajar pelo mundo a tocar para milhares de
pessoas, algo com que o Heitor sempre sonhara.
Mas será que o Heitor vai conseguir pôr de lado
o seu orgulho e ficar contente com o sucesso do
Hugo?
Esta história, que sucede ao brilhante O Urso e o
Piano, mostra que, apesar de poder passar por
tempos bons e tempos maus, a verdadeira amizade fica para sempre.
David Litchfield é um aclamado autor e ilustrador
de livros infantojuvenis. O seu estilo destaca-se
pela envolvência dos cenários e o uso de diversas
técnicas tradicionais combinadas com ferramentas digitais.
As sessões da “Hora do Conto” iniciam-se com
uma breve apresentação dos espaços da biblioteca e uma breve explicação acerca do funcionamento e organização da biblioteca e cuidados a
ter com os livros. Após o momento da história,
será realizada uma pequena atividade alusiva à
temática da Biblioteca.
É obrigatório efetuar marcação prévia por telefone – 289 598 857 | 289 599 507 ou Email – dramos.1793@cm-albufeira.pt (mínimo 1 mês de
antecedência).
Destinatários: turmas de Jardim de Infância e de
Escolas Básicas de 1º Ciclo.

CONTOS AO ENTARDECER
Leitura animada de Histórias para crianças dos 4 aos 12 anos e respetivas famílias, às 18 horas, no setor infantil da
Biblioteca Municipal Lídia Jorge.
Entrada livre.

Contos ao Entardecer

17 de maio – 18h00
Biblioteca Municipal Lídia Jorge
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AGENDA DOS MIÚDOS
SÁBADOS MÁGICOS

Leitura animada de Histórias para crianças dos 4
aos 12 anos e respetivas famílias, às 15 horas, no
setor infantil da Biblioteca Municipal Lídia Jorge.
Entrada livre.

Sábados Mágicos

25 de maio – 15h00
Biblioteca Municipal Lídia Jorge

PEDDY PAPER – INSPIRAR GERAÇÕES
O projeto “Inspirar Gerações” tem como objetivo fomentar o espirito intergeracional, promovendo
a relação e o vínculo entre os vários elementos do mesmo agregado familiar, pretendendo-se assim
facilitar a ligação entre gerações, num ambiente alegre e divertido, onde se proporcionará momentos
lúdicos, de partilha e de convívio, sendo ainda um dos objetivos estabelecer uma verdadeira conexão
e vivências no seio familiar.

Peddy Paper – Inspirar
Gerações

25 de maio – 10h00 às 12h30
Largo Eng. Duarte Pacheco
(“Meia Laranja”)
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AGENDA DOS MIÚDOS
COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL
DA CRIANÇA
No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Criança e no cumprimento do seu papel
como cidade educadora, o Município de Albufeira pretende promover o acesso “em
condições de liberdade e igualdade aos meios de entretenimento e desenvolvimento
pessoal” de acordo com o disposto n.º 1 da Carta das Cidades Educadoras. Ainda na
prossecução dos princípios das Cidades Educadoras, mais precisamente no disposto do
n.º 13º, o Município procura estabelecer atividades que promovam o equilíbrio entre a
proteção e autonomia necessárias à descoberta.
Assim a programação deste ano, assenta em atividades gratuitas, nomeadamente insufláveis, escorregas, trampolins, torre de escalada, música, pinturas faciais, modelagem
de balões, animação de rua com malabaristas, fanfarra, artistas de antas, e muito mais!
Procura-se desta forma, estimular a atividade física, as descobertas sensoriais e a liberdade de expressão!
As atividades terão lugar no Parque da Ribeira (Junto à rotunda dos Descobrimentos)
nos dias 30 e 31 de Maio das 09h00 às 17h00 direcionadas à população escolar e no dia
01 de Junho das 10:00 às 18:00 à população em geral.

Comemorações do Dia Mundial
da Criança
30 e 31 de maio – 09h00 às 17h00
1 de junho – 10h00 às 18h00
Parque da Ribeira
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ROTA DO PETISCO

Rota do Petisco

Até 26 de maio
Diversos restaurantes de Albufeira
A Rota do Petisco decorre até 26 de maio e junta mais de 300 restaurantes regionais numa
celebração da gastronomia local.
A Rota do Petisco inclui soluções e opções para todos os gostos e preferências, sendo
possível optar pelos restaurantes mais tradicionais, ou até mesmo por restaurantes fine
dining algarvios que não ficaram de fora desta rota, e durante quatro semanas apresentam
petiscos entre os 2€ e os 3€ (com bebida) preparados por chefs de renome convidados.
Confira aqui os restaurantes de Albufeira que participam nesta iniciativa: www.rotadopetisco.com.
A decorrer desde 2011, a Rota do Petisco tem crescido de ano para ano. Registou em
2018 a maior abrangência de sempre, com 277 restaurantes aderentes, distribuídos por
13 concelhos: Aljezur, Vila do Bispo, Lagos, Portimão, Silves, Monchique, Lagoa, Albufeira,
Faro, Olhão, São Brás de Alportel, Tavira e Castro Marim. Dinamizado pela Associação Teia
D’Impulsos (TDI), com o apoio de várias entidades locais públicas e privadas, a Rota do
Petisco visa a promoção da restauração e do comércio local, a divulgação da gastronomia
tradicional do Algarve, bem como a revitalização das localidades aderentes através de animação social e cultural e o enriquecimento da oferta turística da região fora da época alta.
Consulte aqui os restaurantes de Albufeira que participam nesta iniciativa:
rotadopetisco.com/loc/albufeira/
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MISSAS
Albufeira

Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Albufeira

Horário das Missas de 15 de Setembro a 16 de Junho | Mass Schedule 15th September to 16th June
Dias Úteis | Ferial Days
Igreja Matriz | Mother Church
Segunda, Quarta, Quinta e Sexta-feira – 09h00; Sexta-feira – 18h00 (1ª sexta-feira de cada mês)
Monday, Wednesday, Thursday and Friday – 09:00 a.m.; Friday – 06:00 p.m. (1st Friday of the month)
Centro Pastoral Nossa Senhora de Fátima (Olhos de Água)
Pastoral Center Our Lady of Fátima (Olhos de Água)
Sábado| Saturday
Capela N. Srª da Orada - 09h00 (1.º sábado de
cada mês)
Centro Pastoral Beato Vicente - 16h30 (somente
no período da catequese)
Igreja Matriz de Albufeira - 18h00
Orada Chapel - 09:00 a.m. (1st Saturday of the
month)
Pastoral Center Beato Vicente - 04:30 p.m. (only
in catechesis period)
Mother Church of Albufeira - 06:00 p.m.

Quinta-feira – 18h00
Thursday – 06:00 p.m.

Domingo e dias Santos | Sunday and holy days
Igreja Matriz de Albufeira - 10h00
Centro Pastoral Beato Vicente - 11h30
Centro Pastoral Nossa Senhora de Fátima (Olhos
de Água) - 16h00
Mother Church of Albufeira - 10:00 a.m.
Pastoral Center Beato Vicente - 11:30 a.m.
Pastoral Center Our Lady of Fátima (Olhos de
Água) - 04:00 p.m.

Horário Cartório | Parish Office Hours
das 10h00 às 12h30 e das 15h00 às 17h00 | 10:00 a.m. – 12:30 p.m. and 03:00 p.m. – 05:00 p.m.
Confissões | Confessions Após a Missa de semana | After Ferial days mass

Paderne

Igreja Matriz de Paderne - 31 de maio – 21h00 | Encerramento do Mês de Maria: Procissão
| Missas
Igreja Matriz de Nossa Senhora da Esperança - Sábado e Domingo - 10h00
Missa no Lar - (sexta feira) – 17h00 (de setembro a junho) e às 11h00 (julho e agosto)

Guia

| Missas
Capela de Nossa Senhora da Guia - durante o mês de maio todas as Quintas-feiras – 18h00
Igreja Matriz de Nossa Senhora da Visitação - de junho a setembro e de novembro a abril
todas as Quintas-feiras – 9h30

Ferreiras

| Missas
Igreja Paroquial de S. José - Terça-feira – 20h30; Quarta-feira – 21h00; Domingo - 16h00 (de
Setembro a junho) e às 18h30 (julho e agosto)
12 de maio – 21h00
Procissão de Velas Em Honra de Nossa Senhora de Fátima - Percurso desde da Igreja de S.
José até ao centro de Ferreiras
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MAIO
Mercados
Mês dos Morangos
Programa:
5, 12, 19 e 26 de maio
9h00 – 13h00
Mercadinhos de Domingo

4 de maio - sábado
Mercado de Paderne
5 de maio – domingo
Feira das Velharias – Olhos
D`Água
7 e 21 de maio - terça
Mercado dos Caliços
11 e 18 de maio - sábado
Feira das Velharias
Mercado Municipal dos Caliços
14 e 28 de maio - terça
Mercado de Levante – Ferreiras
Sítio do Tominhal
17 de maio - sexta
Mercado da Guia
25 de maio - sábado
Feira das Velharias
Junto ao Mercado das Areias de
São João

CAMINHADAS AO LUAR
As Caminhadas ao Luar pretendem incentivar a população à prática de exercício físico.
Uma excelente oportunidade para conviver e desfrutar desta relaxante atividade.
Existem dois percursos, de 5km e de 8km, que se ajustam a diferentes níveis de preparação. A participação é gratuita e aberta a toda a população. Os participantes devem levar
água, uma lanterna e roupa refletora. Participe e caminhe pela sua saúde!
Informações: www.facebook.com/groups/
caminhadasaoluar
Todas as quartas- feiras - 20h15
Edifício da Câmara Municipal

34

INFORMAÇÕES ÚTEIS
RECOLHA DE SANGUE
A ADSA - Associação de Dadores de Sangue e Medula Óssea de Albufeira dá
continuidade à campanha de recolha de sangue com mais uma sessão mensal.
Podem doar sangue todas as pessoas saudáveis, peso igual ou superior a 50 Kg e
idade compreendida entre os 18 e os 65 anos. Para uma primeira dádiva o limite
de idade é aos 60 anos.
11 de maio – 9h30 às 13h00
Parque Lúdico de Albufeira

Farmácias de Serviço
Pharmacies on Duty

HOLON ALBUFEIRA +

ALVES DE SOUSA +

SANTOS PINTO +

Urb.Quinta da Bellavista Lt.E1 Lj4/5
Av. dos Descobrimentos
Tel.289 512 901

Rua das Telecomunicações Nº26
Tel.289 512 254

Av. da Liberdade Nº103 B
Tel.289 512 258

Q/W

1

Holon
Albufeira

8

Alves
de Sousa

15

Santos Pinto

22

Holon
Albufeira

29

Alves
de Sousa

Q/T

2

Holon
Albufeira

9

Alves
de Sousa

16

Santos Pinto

23

Holon
Albufeira

30

Alves
de Sousa

S/F

3

Holon
Albufeira

10

Alves
de Sousa

17

Santos Pinto

24

Holon
Albufeira

31

Alves
de Sousa

S/S

4

Alves
de Sousa

11

Santos Pinto

18

Holon
Albufeira

25

Alves
de Sousa

D/S

5

Alves
de Sousa

12

Santos Pinto

19

Holon
Albufeira

26

Alves
de Sousa

S/M

6

Alves
de Sousa

13

Santos Pinto

20

Holon
Albufeira

27

Alves
de Sousa

T/T

7

Alves
de Sousa

14

Santos Pinto

21

Holon
Albufeira

28

Alves
de Sousa

Contactos úteis
Useful Contacts

Câmara Municipal de Albufeira | 289 599 500
Bombeiros Voluntários de Albufeira | 289 586 333
Guarda Nacional Republicana de Albufeira | 289 590 790
Autoridade Marítima / Polícia Marítima | 916 613 540

Serviço Municipal de Proteção Civíl | 289 599 503 / 694
Piquete de Àguas e Saneamento | 808 202 274
Intoxicações / INEM | 808 250 143
APAV - Apoio à Violência Doméstica | 808 202 148
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