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EDITORIAL

VENHA DAÍ A PRIMAVERA!
Para a civilização romana, março era o grande
mês do calendário porque era a partir do florir da
terra que o ano começava. Para nós, é também
a partir de agora que começamos a vislumbrar
as novas temporadas turísticas e esperemos que
tudo nos corra de feição.
Mas apesar de já não ser o nosso primeiro mês,
não deixa de ter grandes momentos para celebrar. Para começar, o sempre pertinente Dia Internacional da Mulher, pois há ainda direitos a
cumprir e mitos a debelar em torno da condição
social das mulheres.
O teatro regressa a 27, Dia Mundial do Teatro e
os Dead Combo prometem fazer um espetáculo
memorável no nosso Auditório. Raquel Peters e
os campeões de acordeão vão igualmente encher
de brilho aquele palco.
No desporto, temos o regresso dos Classic Cars
para celebrarmos o centenário desse tempo
agitado e criativo que foram os anos 20. Outro
destaque vai para o campeonato europeu de
snooker, com ampla cobertura televisiva e que
pela primeira vez sucede em Albufeira.

Não quero deixar de salientar um outro momento que diz respeito ao nosso património imaterial: o lançamento do novo livro do Prof. Ruivinho
Brazão, “Cancioneiro Tradicional Português”, com
o subtítulo “Quadras hoje recolhidas de um povo
que persiste em cantar”. Trata-se do resultado de
um longo e aturado estudo a partir da recolha da
expressão mais viva de um povo: a oralidade. Ao
longo de anos, o autor reuniu e analisou perto de
duas mil quadras da oralidade anónima, na maioria em Paderne. Do amor às relações familiares,
passando pelas cantigas de despique em momentos sociais, ler este livro é vermo-nos frente
a um espelho da nossa identidade.
Neste âmbito temos igualmente as celebrações
do Dia Mundial da Poesia e o lançamento do livro
de uma nossa muito querida poeta popular, Albertina Coelho.
Entre outras, uma novidade a ter em conta, é o
nosso programa “Brincadeira à solta”, destinado
às crianças e seus responsáveis, para que regressem aos parques e aos espaços onde livremente podem ser mais crianças, subir às árvores
e cheirar as flores, esvoaçar pelos relvados como
andorinhas: porque elas estão de volta, porque
é Primavera.
E por ser o regresso, temos a ressurreição de
Cristo e todas as festividades pascoalinas, que eu
espero que se traduzam num rejuvenescimento
espiritual de toda a comunidade: com esperança,
com alegria e com um abraço a quem mais dele
precisa.
A todos, um excelente mês de março!
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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O HERÓI DA QUINTA
Título original: Un gallo con muchos huevos / Realização: Gabriel e Rodolfo Riva
Palacio Alatriste / Argumento: Gabriel e
Rodolfo Riva Palacio Alatriste / Música: Zacarías M. de la Riva / Fotografia: Aldo Cruz
/ Montagem: Daniel Othón M. Gallardo /
Origem: México / Ano: 2016 / Duração: 98’

Cinema para a Infância
O Herói da Quinta

1 de março – 15h00
Auditório Municipal de Albufeira
M/ 6
Entrada livre (sujeita à lotação da sala)
A história centra-se num jovem galo chamado Toto, que tenta salvar da bancarrota a casa onde
vive, através de um combate de boxe com um profissional. Para rir a valer!
"O Herói da Quinta" marca a estreia da animação computorizada tridimensional na série que começou por ser publicada online, no site Huevocartoon.com, em 2001, pelos irmãos Gabriel e Rodolfo
Riva Palacio-Alatriste, co-realizadores e co-argumentistas de uma saga de três filmes.

XXIX GRANDE GALA
INTERNACIONAL DO ACORDEÃO
O evento volta a reunir conceituados acordeonistas de renome nacional e internacional, como
Jérémy Lafon - França (Campeão do mundo), bem como intérpretes portugueses de reconhecido mérito: David Mendonça, Jorge Alves e Francisco Saboia. Arte de tocar acordeão,
enaltecendo e oferecendo a possibilidade de contactar com as sonoridades de um dos instrumentos mais característicos e tradicionais da cultura musical algarvia, vai novamente inebriar os
corações de todos os presentes.
Com entrada livre, esta Gala vai ser apresentada em diversos dias e locais de Albufeira:
12 de março // 21h30 - Ferreiras (Ascratia)
15 de março // 15h00 - Paderne (salão da Casa do Povo
de Paderne)
18 de março // 21h30 - Guia (Salão Cultural e Recreativo
da Guia)
20 de março // 21h30 - Albufeira (Auditório Municipal
de Albufeira )
22 de março // 21h30 - Olhos de Água (Edifício da Junta
de Freguesia de Olhos de Água)

XXIX Grande Gala Internacional do Acordeão
12 a 22 de março
Todas as Freguesias
4

AL-BUHERA & RAQUEL PETERS

Al-Buhera & Raquel Peters

14 de março – 21h30
Auditório Municipal de Albufeira
M/6 anos, € 5,00
Bilhetes: Paços do Concelho/CIAC (dias
úteis das 9h00 às 16h00)
Auditório Municipal (no dia do
espetáculo das 19h30 às 21h15)
“Albuhera” (do árabe, “pelo mar”) é um projeto musical que tem agregado diversas influências do Mediterrâneo. Enraizado no Fado e na Música Tradicional Portuguesa, assume o contributo de outros instrumentos e sonoridades na abordagem aos temas interpretados. Músicos vindos de outros continentes melódicos reúnem-se com uma voz fadista e embarcam, a “todo o pano”, numa viagem pelo tempo,
entre a tradição e o experimentalismo. De Albufeira (seu berço) para o Mundo, começa a navegação!
Voz – Raquel Peters | Guitarra Portuguesa – José Alegre /Gonçalo Rosa | Guitarra Clássica – Manel
D’Avó | Baixo – Carlos Santos | Piano – Sérgio Guerreiro | Percussão – Ivo Martins

MADAGÁSCAR
Junta-te ao Alex (Leão), à Marty (Zebra),
à Melman (Girafa) à Glória (“Hip-hipopótamo) e, claro, àqueles hilariantes,
conspiradores e simpáticos pinguins!
Baseado no filme de animação da DreamWorks, “Madagáscar- uma Aventura
Musical”, conta a história de um grupo
de amigos inseparáveis, que escapam
de sua casa, o zoológico do Central
Park (Nova Iorque), e se deparam com
uma viagem inesperada ao mundo insano de Madagáscar. A única saída é…:
“Move It, Move It!” A não perder!

Musical Infantil | Madagáscar

22 de março – 15h30
Auditório Municipal de Albufeira
M/6 anos; € 10,00
Bilhetes: Paços do Concelho/CIAC (dias úteis das 9h00 às
16h00)
Auditório Municipal (no dia do espetáculo das 14h00 às 15h15)
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“MONÓLOGOS DA VAGINA”

Os monólogos da vagina são compostos por vários pequenos textos/monólogos. Cada um deles lida
com a experiência feminina, abordando assuntos como sexo, imagem corporal, amor, nascimento e
outros. Todos os anos, um novo monólogo é adicionado para destacar uma questão atual que afeta
as mulheres em todo o mundo. Histórias divertidas, cruas e reais que desvendam um pouco mais do
desconcertante universo feminino.
Texto: Eve Ensler
Encenação: Paulo Sousa Costa
Elenco: Teresa Guilherme, Carla Andrino, Vera Kolodzig
Cenografia: Ana Paula Rocha
Figurinos: Ana Paula Rocha; Guarda
Roupa: Maria Oliveira
Confeção: Atelier Iza Van
Desenho de luz: Vítor Lima e Ricardo
Guerreiro
Espaço sonoro: João Soares
Vídeo: Yannick Pinto
Maquinaria de cena: Paulo Pessoa
Operação técnica: Vítor Lima, João
Soares, Paulo Pessoa e João Pais
Direção de cena: João Soares
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Dia Mundial do Teatro
“Monólogos da Vagina”

27 de março – 21h30
Auditório Municipal de Albufeira
M/16; € 12,00
Bilhetes: Paços do Concelho/CIAC (dias úteis das
9h00 às 16h00)
Auditório Municipal (no dia do espetáculo das
19h30 às 21h15)

CONCERTO | DEAD COMBO
A história dos Dead Combo — a dupla formada por Tó Trips
e Pedro Gonçalves —, começou em 2003 na sequência de
um convite do radialista Henrique Amaro (Antena 3) para
compor e gravar a canção “Paredes Ambience”, incluída no
disco de homenagem a Carlos Paredes “Movimentos Perpétuos – Música para Carlos Paredes”.
Os álbuns da banda têm sido largamente elogiados em
Portugal e no estrangeiro, recebendo vários prémios para
“Álbum do Ano”. “Lusitânia Playboys” (2008), o terceiro
disco de estúdio, foi eleito “Álbum da Década” pelo jornal
Expresso.

Concerto | Dead Combo

28 de março – 21h30
Auditório Municipal de Albufeira
M/6 anos; € 15,00
Bilhetes à venda: Paços do Concelho/CIAC (dias
úteis das 9h00 às 16h00)

OUSADIAS IV – NAS ROTAS DO SURREALISMO
DE MANUEL RODRIGUES RIBEIRO

Sobre esta exposição, diz-nos o autor: “É por meio do automatismo ou dos impulsos da inspiração, que se faz a renovação de
todos os valores, não só estéticos, mas também os da ciência,
os da filosofia e os da própria moral”. Assim, “quando a força
da intuição me leva à luta para alcançar o inédito, a Arte renova-me nos imensuráveis universos da Técnica da Arte e da Arte
da Técnica, onde, tanto na área da ciência, como na área das
artes, sempre consegui levar as minhas visões pelos luminosos
caminhos da criatividade. [...]"
Manuel Rodrigues Ribeiro, foi professor do Ensino Secundário,
Formador Profissional e professor de desenho e pintura na
UATI, mantendo-se em constante preparação para exposições
e trabalhos poéticos para onde é convidado. Como Agente Técnico de Engenharia, percorreu vários países da Europa, África,
América do Norte e do Sul, entre outros, desenvolvendo projetos e obras.

Ousadias IV – Nas Rotas do Surrealismo
de Manuel Rodrigues Ribeiro

2 a 30 de março | Galeria de Arte Pintor Samora Barros
Segunda a sábado: 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30.
Encerra aos domingos e feriados.
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PAISAGENS URBANAS
DE KATERYNA ILCHUK

Kateryna Ilchuk é uma ucraniana que chegou a
Portugal para fazer um curso de mestrado em
economia de turismo e agora continua a viver em
Portugal. Além do trabalho na área de investigação científica, ela faz obras de arte no tempo livre.
As pinturas da Kateryna feitas em acrílico, óleo e
aguarelas são extremamente realistas. Cada obra
demora várias semanas ou até meses para finalizar. Ela acredita que as pinturas são capazes de
transmitir emoções positivas e dar energia vital.
O determinismo para as cores contrastantes e a
atenção aos detalhes formam o seu estilo de arte
original.
Segundo a pintora, “existe um encanto único nas
paisagens urbanas portuguesas. As tradições e
a cultura podem ser descobertas em pequenos
elementos das imagens. Os cantos da cidade com
arquitetura tradicional, calçadas e iluminação pública mostram a alma extraordinária do país. Cada
cidade e quase todas as ruas tem o seu candeeiro único, cujo design conta a idade e o caráter
do lugar. Os pavimentos lembram sobre os acontecimentos históricos. A aparência distintiva das
paredes normalmente fala da personalidade de
um proprietário. Cada rua tem uma história para
contar. As obras desta exposição pertencem a um
estilo fotorrealismo. As imagens foram feitas com
cuidadosa deliberação e têm tantos pormenores,
por exemplo, se ver com atenção, cada uma das
pinturas tem o seu único candeeiro escondido. A
exposição convida a um olhar mais atento e a não
perder nenhum detalhe. Estas obras detalhadas
constituem uma coleção original que presta homenagem ao património arquitetónico de Portugal e
do Algarve, em particular.”

Paisagens Urbanas
de Kateryna Ilchuk

20 de março a 11 de abril
Galeria Municipal João Bailote
Terça a sábado das 9h30 às 12h30 e das
13h30 às 17h30.
Encerra domingo, segunda e feriados.
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RAÍZES E MEMÓRIAS
DE LEONOR BRITES

Natural de Moçambique, Leonor Brites veio para Portugal com
31 anos. A artista conta com várias exposições desde o ano de
1987, quando mostrou pela primeira vez ao público os seus
trabalhos. Nessa altura, os seus quadros identificavam-se com
África, onde o fogo do vermelho e amarelo davam suporte à
figura indígena e à fisionomia africana, pintada numa fusão
do abstrato com o clássico. Vinte anos passados, a sua pintura
evoluiu para o tom temperado da Europa, sem alterar, no entanto, as raízes antropológicas expressas nas suas obras.

Raízes e Memórias
de Leonor Brites

Até 14 de março
Galeria Municipal João Bailote
Terça a sábado das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30.
Encerra domingo, segunda e feriados.

VERDADES DITAS EM QUADRAS SOLTAS
DE ALBERTINA COELHO

A poetisa padernense Albertina Coelho Rodrigues publica agora o seu terceiro livro, intitulado “ Verdades Ditas em Quadras Soltas “ . A apresentação terá lugar a 14 de Março, às 16h00 no salão da Junta
de Freguesia de Paderne. A edição do livro é da responsabilidade da Biblioteca Museu do Jornal a Avezinha, ficando a apresentação a cargo de Arménio Aleluia Martins.

Verdades ditas em Quadras soltas
de Albertina Coelho

14 março – 16h00
Salão da Junta de Freguesia de Paderne
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LANÇAMENTO DO LIVRO | CANCIONEIRO

TRADICIONAL PORTUGUÊS

DE RUIVINHO BRAZÃO

Com o subtítulo “Quadras hoje recolhidas
de um povo que persiste em cantar”, esta
edição da APEOralidade, tem por autor o
investigador da oralidade José Ruivinho Brazão, reunindo em 416 páginas perto de duas
mil quadras da oralidade anónima, colhidas
da tradição oral na comunidade de Paderne, concelho de Albufeira. Num rápido olhar
pelo Cancioneiro, ressalta o rigor que, em
nota de rodapé, o autor concede a cada uma
das quadras. “No centro do seu projeto estavam os provérbios e, de repente, provérbios
e quadras surgem-lhe como irmanados no
mesmo laço poético: é, diz, o que já se lhe
deparara na literatura portuguesa nascente
dos séculos XIII e XIV. E às quadras, que não
estavam no projeto, acrescem espontâneos
os cantares, as lengalengas, os originais trava-línguas, as deliciosas adivinhas: unidos todos, pelo laço comum do prazer do poético e
da gratuidade”, lê-se na introdução.
Depois do Cancioneiro e em sequência, o
autor acrescenta três interessantes textos,
colhidos de Almerinda Coelho: “Carreira do
ABC do Amor”, “Os Sete Dias da Semana” e
“Os Cinco Sentidos”. A não perder.
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Lançamento do livro | Cancioneiro
Tradicional Português
de Ruivinho Brazão
20 de março – 17h30
Biblioteca Municipal Lídia Jorge

COMEMORAÇÕES DO DIA
MUNDIAL DA POESIA
O Dia Mundial da Poesia assinala-se a 21 de março
com um encontro informal de poetas com leitura
e declamação de poemas em voz alta a partir das
15h30, dirigido ao público em geral. Comemora-se
deste modo a diversidade do diálogo, a livre criação
de ideias através das palavras, da criatividade e da
inovação. Esta data visa a importância da reflexão sobre o poder da linguagem e do desenvolvimento das
habilidades criativas de cada pessoa. Isso porque a
poesia contribui para a diversidade criativa, inferindo
na nossa perceção e compreensão do mundo.

Comemorações do Dia Mundial da Poesia
21 de março – 15h30
Biblioteca Municipal Lídia Jorge

PASSAGEIROS EM TRÂNSITO:
NOVOS CONTOS PARA VIAJAR
Neste livro, José Eduardo Agualusa inventa personagens sobre cuja existência real se duvida – ou em
cuja existência acreditamos: “Um índio peruano
atravessa lentamente, numa velha bicicleta [...] Um
diplomata angolano desaparece em Brasília como se
nunca tivesse existido. [...] Na Ilha de Moçambique,
um estranho estrangeiro tenta esquecer quem foi
para melhor ser esquecido. [...] São passageiros em
trânsito (como todos nós), mas nenhum conhece
realmente o seu destino. Vinte contos para viajar”.
O Clube de Leitores de Albufeira está aberto a todos os leitores da Biblioteca Municipal Lídia Jorge. A
obra é previamente disponibilizada a todos os interessados. Os encontros terão o número máximo de
15 participantes, maiores de 16 anos de idade. Os
interessados em integrar este clube poderão inscrever-se ao balcão da biblioteca, através do 289 599
507/289 599 861 ou elisabete.silva2@cm-albufeira.
pt- biblioteca@cm-albufeira.pt e recolher a obra
atempadamente.

Foto de Rosa Cunha

DE JOSÉ EDUARDO AGUALUSA

Clube de Leitores de Albufeira
Passageiros em Trânsito:
novos contos para viajar
de José Eduardo Agualusa
26 de março - 1ª Sessão – 21h30
Biblioteca Municipal Lídia Jorge
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CICLO DE CONVERSAS: “KEEP CALM AND
VAMOS CONVERSAR”: DOENÇAS AUTO IMUNES
Cerca de 5% da população portuguesa sofre com uma
doença auto imune e nem sempre a mesma é diagnosticada. As doenças auto imunes são um grupo de doenças
distintas que têm como origem a produção de anticorpos
contra componentes do próprio organismo. O que são
e como influenciam a nossa vida? Até que ponto a alimentação interfere na regressão ou desenvolvimento da
doença? Estas e outras questões serão abordadas no próximo encontro do ciclo de conversas “Keep calm and Vamos conversar”, organizadas pelo Município de Albufeira.

Programa:

Ciclo de conversas: “Keep calm
and Vamos Conversar”: Doenças
auto imunes
28 de março - 10h30 às 13h30
Biblioteca Municipal Lídia Jorge

Tenho uma doença auto imune e agora? – Carlos Carneiro (especialista em doenças auto imunes do Hospital
Particular do Algarve)
Doenças auto imunes Vs Alimentação: que relação? –
Ana Rita Horta (nutricionista, especialista em doenças
auto imunes do Hospital Particular do Algarve)
Inscrições gratuitas, limitadas, até dia 27 de março para
Gabinete da Família: gaf@cm-albufeira.pt ou 289 599 657

CAMPEONATOS DA EUROPA DE SNOOKER
Albufeira foi a cidade escolhida para ser o palco dos Campeonatos da Europa de Snooker nas categorias de absolutos e
ainda de Sub-17 e Sub-19. Vai ser de 7 a 22 de março e é considerado um dos mais prestigiados no mundo do Snooker com
a presença garantida de alguns dos melhores praticantes da
modalidade, que aspiram chegar ao topo do profissionalismo.
São esperados cerca de 500 atletas oriundos de 40 países europeus com um impacto económico notável para a região, quer
pelas 2.000 room nights esperadas, quer pelo movimento na
área da restauração, tranfers, táxis e outros, numa época relativamente calma em termos de ocupação para o Algarve. A Federação Portuguesa de Bilhar, na qualidade de membro da Confederação Europeia de Snooker, EBSA - European Billard Snooker
Association também vai estar presente. A entrada é gratuita.

Campeonatos da Europa de Snooker –
Absolutos, Sub-17 e Sub-19
7 a 22 de março
Nau Salgados Palace
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CAMPEONATO DE FUTEBOL
ESCALÃO GOLFINHOS 2020
Este é o campeonato de futebol onde todos são vencedores. As equipas
de golfinhos são compostas por jovens atletas que representam os clubes do concelho. Trata-se de uma atividade direcionada para promover
o espírito de convívio, o fair play, a integração e iniciação na prática
desportiva entre as crianças de Albufeira. O evento realiza-se de forma
ininterrupta, desde o ano de 2007, sendo Albufeira pioneira na organização deste tipo de encontros para crianças dos 5 aos 8 anos.
A iniciativa “Golfinhos de Albufeira” é um projeto de sucesso, consolidada ao longo dos últimos 13 anos com a intenção de promover atividades competitivas para os escalões mais jovens, assim como o convívio
entre pais e filhos.
Com jogos sempre às 15h00, o calendário das jornadas para março é
o seguinte: 1ª jornada – dia 8 (Complexo Municipal de Albufeira) e 2ª
jornada – dia 22 (Estádio João Campos - Paderne).

Campeonato de Futebol – Escalão Golfinhos 2020

1ª jornada- 8 março às 15h00 – Complexo Municipal de Albufeira
2ª jornada - 22 março às 15h00 – Estádio João Campos (Paderne)

I TAÇA DE PORTUGAL CICLISMO FEMININO

No dia 21 de março, as melhores ciclistas nacionais têm encontro marcado na I Taça de
Portugal Ciclismo Feminino – prova e estrada.
Compreende três provas: 15 Voltas Elite, 11
Voltas Júnior e 8 Voltas Master. A organização
da prova está ao cargo do Clube Desportivo
Areias de São João e da sua secção de ciclismo
feminino, com o apoio do Município de Albufeira. O tiro de partida será dado às 10h00,
frente à Câmara Municipal de Albufeira.

I Taça de Portugal Ciclismo Feminino
21 de março – 10h00
Frente aos Paços do Concelho
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IV EPIC SANA BEACH RUN 2020

A 4ª edição da Epic Sana Beach Run realiza-se
a 22 de março, com a possibilidade de correr
ou caminhar pelas praias da Falésia e da Rocha Baixinha.
Para celebrar o seu 7º aniversário, o hotel
Epic Sana Algarve volta a organizar, em parceria com a Associação de Atletismo do Algarve
e a Associação Free Challenge, esta prova.
A corrida/caminhada tem início no areal da
Praia da Falésia, sendo o último quilómetro
percorrido nos jardins do resort. Com início
às 10h30, a iniciativa poderá ser disputada
nas modalidades de caminhada ou corrida (5
ou 10 quilómetros) e é aberta a todos os interessados. No final do percurso, os vencedores
serão premiados, sendo que o 1º classificado
da Geral Individual Masculina e Feminina recebem acesso ao ginásio do Sayanna durante
um mês, mais uma aula com personal trainer
e uma massagem kaori de 50 minutos.
A inscrição inclui t-shirt técnica, dorsal e brindes. Por cada inscrição, 1 euro reverte a favor
dos Bombeiros Voluntários de Albufeira.

IV Epic Sana Beach Run 2020
22 de março - 10h30 - 13h30
Praia da Falésia

I TRAIL DA FALÉSIA
Numa organização conjunta entre a “2:09 Events
Limited”, o grupo AP Hotels & Resorts e Associação
de Atletismo do Algarve, vai ter lugar o 1º Trail da
Falésia, com início agendado para as 11h00, nas
Açoteias, com partida e chegada junto ao Victoria
Sport & Beach Hotel, na distância total de 10km.
Esta competição é destinada a atletas de todos os
âmbitos desportivos (Federados, INATEL, Escolar,
Militar e Popular) e a todos os indivíduos com idade
superior a 18 anos.

I Trail da Falésia
28 de março
Praia da Falésia
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V CLINIC INTERNACIONAL DE
MINIBASQUETE – ALBUFEIRA 2020

A V Clinic Internacional de Minibasquete- Albufeira, agendada para os dias 28 e 29 de março, vai juntar
diversos treinadores de basquetebol e professores.
José Costa, Gilles Malécot, Toni Carrillo e San Payo Araújo serão os formadores da iniciativa promovida
pelo Imortal Basket e pelo Município de Albufeira.
A ação é homologada pelo Instituto Português do Desporto e Juventude e é creditada para treinadores e professores dos grupos disciplinares 110, 260 e 620.

V Clinic Internacional de Minibasquete – Albufeira 2020
28 de março - 08h00-18h30
29 de março - 08h30 - 13h30
Pavilhão Desportivo de Albufeira

WORKSHOP “LANCHEIRA SAUDÁVEL“
Receitas e dicas para preparar lanches saborosos, rápidos,
nutritivos e económicos, com a participação da empresa Nutriviva. Trata-se de um ciclo de três workshops, com início em
março. Estas ações incluem a degustação dos lanches preparados e destinam-se a pais e encarregados de educação, respetivas crianças, professores e educadores.
A participação gratuita, mas de inscrição obrigatória (vagas
limitadas)
14 de março // 10h00 às 12h30
Cantina EB1 dos Caliços (inscrição até dia 6 de março de 2020)
9 de maio // 10h00 às 12h30
Cantina EB1,2,3 Guia (inscrição até dia 30 de abril de 2020)
30 de maio // 10h00 às 12h30
Cantina do Centro Educativo do Cerro do Ouro (inscrição até
dia 22 de maio de 2020)
Inscrições e Informações: ana.filipe@cm-albufeira.pt, dulce.
bernardo@cm-albufeira.pt.

Workshop “Lancheira Saudável“
14 de março
Cantinas escolares
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BRINCADEIRA À SOLTA!
Promover a brincadeira livre é o objetivo deste
programa que visa sensibilizar os adultos para a
necessidade das crianças brincarem no exterior.
Deste modo, o Município de Albufeira organiza
diversas atividades na cidade, no campo, nos
parques, na praia e em outros locais, de 22 de
março a 14 de junho, sempre aos domingos, entre as 10h30 e as 12h30.
Através da brincadeira ao ar livre é possível estimular de forma sensorial direta a criança, colocando-a em contacto com a natureza, através
da subida de árvores e cair, rebolar no chão e
lutar na brincadeira. Agende aqui o seu dia de
brincadeira à solta:
// 22 de março - Brincar na Cidade (Praça dos
Pescadores), com as atividades: corridas de carrinhos de rolamentos; saltar à corda; saltar ao
elástico; jogo do prego; luta na praia; corrida de
caricas; desafios diversos.
// 5 de abril- Brincar na Aldeia das Açoteias (pista
de corta-mato), com as atividades: Jogo- assalto
ao castelo, jogar às escondidas; subir árvores;
corrida de obstáculos; gincanas; corrida de sacos; jogar ao berlinde; subir cordas; futebol humano; percursos com troncos; outros desafios.
// 10 de maio - Brincar a pedalar - passeio de bicicleta pais e filhos (pista da Aldeia das Açoteias),
traga a sua bicicleta e a do seu filho.
// 31 de maio- Brincar no Parque Vale Faro, com
as atividades: caixas de cartão; tubos; pneus;
cordas; construir cabanas; entre outros jogos.
// 14 de junho - Brincar no Parque da Alfarrobeira, com as atividades: brincar ao berlinde;
brincar com carrinhos; andar de andas; brincar
à carica; Jogar às escondidas; carrinhos de rolamento e outros.

Brincadeira à solta!

De 22 de março a 14 de junho
Praça dos Pescadores, Aldeia
das Açoteias, Parque de Vale
Faro e Parque da Alfarrobeira
Participação gratuita.
Inscrições e informações:
dulce.bernardo@cm-albufeira.pt, fatima.guerreiro@
cm-albufeira.pt ou 289 592 652
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FÉRIAS DA PÁSCOA NO ARQUIVO HISTÓRICO

Férias é sinónimo de diversão e aprendizagem. O
Arquivo Histórico preparou um vasto programa
para as crianças dos 8 aos 12 anos de idade, que
começa a 30 de março e prossegue pelo mês de
abril. Confira aqui:

// 30 de março - Oficina de fotografia analógica a preto e branco
- A importância da fotografia para a história, memória e identidade da cidade de Albufeira
- Coloração de fotografia analógica a preto e
branco
- Revelação de fotografias no laboratório de fotografia analógica a P/B

// 31 de março - Visita ao Museu do Traje
de São Brás de Alportel
10h30 - Visita guiada ao museu
14h30 - Visita guiada às “Reservas etnográficas”
e às “Reservas de indumentária”

// 1 de abril - Vamos criar um Folioscópio
Um Folioscópio é uma coleção de imagens organizadas sequencialmente, no formato de um livreto para ser folheado dando impressão de movimento, criando uma sequência animada sem a
ajuda de uma máquina. Foi criado por volta de
1868 e foi a primeira forma de animação e um
dos primeiros brinquedos óticos da história

Férias da Páscoa no Arquivo Histórico

30 de março a 3 de abril - 9h00 às 17h00
Arquivo Histórico
Inscrições limitadas. Informações e inscrições:
arquivo.historico@cm-albufeira.pt

// 3 de abril - Pinturas de sopro
A pintura de sopro proporciona a vivência do
abstrato. A técnica consiste em soprar a tinta
pingada no papel ou na tela com um canudo.
Apesar de simples, essa técnica revela formas
invulgares, misturando cores e estimulando a
criatividade.

Visita ao Museu de Portimão e aos Monumentos Megalíticos de Alcalar
10h30 - Visita guiada ao museu
14h00 - Visita guiada aos Monumentos Megalíticos de Alcalar
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CONCURSO REGIONAL DE
COCKTAILS DO ALGARVE
Numa organização da Associação Barmen Algarve com o apoio do Município de Albufeira, vai
ter lugar o Concurso Regional de Cocktails do Algarve, reunindo diversos profissionais algarvios
que, ao longo da manhã, apresentarão a sua
criatividade, técnica, decoração e paladar. O público poderá assistir à criação dos mais variados
cocktails e, naturalmente, fazer algumas provas.
Entrada livre.

Concurso Regional de Cocktails
do Algarve
1 de março - 9h00-14h00
Mercado Municipal dos Caliços

43º ANIVERSÁRIO DOS BOMBEIROS
DE ALBUFEIRA
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira foi fundada em 25 de março de
1977 e desde então, não tem parado de crescer. Para celebrar os seus 43 anos de atividade, preparou este excelente programa.
25 de março
// 08h00 - Formatura geral c/ piquete de serviço e
hastear Bandeira dos Bombeiros de Albufeira, Toque
de sirene e Bolo de Aniversário.
28 de março
Cerimónia oficial comemorativa 43º Aniversário
Local:
// 10h00 - Abertura de exposição temática, meios e
recurso de socorro
// 15h00 - Formatura geral e hastear das Bandeiras
no Quartel
// 15h20 - Início da cerimónia protocolar com apresentação da formatura
// 15h30 - Receção da entidade que preside à cerimónia
// 15h40 - Distinção Bombeiro de Mérito 2019
Leitura Ordem de Serviço
Distinções Honorificas
// 16h00 - Alocuções
// 16h20 - Exercício Escola de Infantes e Cadetes
// 16h45 - Desfile apeado e motorizado

43º Aniversário dos Bombeiros
de Albufeira
25 e 28 de março
Parque de estacionamento em
frente ao Tribunal
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER:
“ALBUFEIRA MULHER 2020”

Palestrantes convidadas

Patrícia de Jesus Palma

Para assinalar o Dia Internacional da Mulher, o Município
de Albufeira volta a realizar um almoço convívio, no qual
Patrícia de Jesus Palma e Vânia Beliz são as oradoras convidadas. Nesta homenagem às mulheres albufeirenses,
terá lugar um momento muito especial: o da DISTINÇÃO
"ALBUFEIRA MULHER 2020".
As oito distinguidas estão ligadas às áreas: empresarial,
biologia marinha, associativismo, função pública, desporto,
música, ensino e voluntariado.
*Reservas limitadas à lotação da sala.

Dia Internacional da Mulher:
“Albufeira Mulher 2020”

8 de março – 12h30
*Hotel Alísios | Telf.: 289 589 284
Vânia Beliz
20

RYLA ALGARVE – PRÉMIOS
ROTÁRIOS DE LIDERANÇA JUVENIL
O RYLA é um programa organizado por Rotary Clubs
e distritos onde os jovens rotários entre os 14 e os 30
anos de idade desenvolvem as suas habilidades de liderança, fazem amizades e se divertem. Em Albufeira,
o programa inclui ao longo de cinco dias, apresentações, atividades e workshops relacionados a diversos
tópicos. Haverá passeios pedestres, á zona antiga da
cidade, serão bombeiros por um dia, bem como nadadores-salvadores, entre outras atividades. Destaque ainda para as diversas palestras, nomeadamente:
"Jovens Empreendedores", “Eu Sou Um Líder Feliz: a
importância da felicidade na liderança" e "Perpetuar
o RYLA 2020 com Arte”. Inclui ainda uma apresentação de cumprimentos ao Presidente da Câmara, nos
Paços do Concelho, às 09h30 do dia 30 de março. Para
além do convívio, estes encontros pretendem também
transmitir aos jovens profissionais um conjunto de
informações sobre práticas empresariais focadas na
ética.

RYLA Algarve – Prémios Rotários de
Liderança Juvenil

29 de março a 2 de abril

CELEBRAÇÕES DA PÁSCOA
Paróquia de Albufeira
14 de março // 16h30- Via Sacra da Catequese
Igreja de Santa Ana
15 de março // 15h00- Procissão dos Passos
Missa seguida de procissão
Igreja Matriz de Albufeira
21 de março // 21h00
Concerto do Coro “Cantate domino”
Igreja Matriz de Albufeira

Paróquia de Paderne
29 de março // 17h30- Senhor Jesus dos Passos
Missa e Procissão
Igreja Matriz de Paderne

Paróquia de Ferreiras
29 de março // 16h00 - Senhor Jesus dos Passos
Missa
Igreja de São José
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Siga-nos em // Follow us on:

À Descoberta do

Centro Antigo
de Albufeira

Discovering

Albufeira
Old Town

Quartas-feiras // 10h00

Wednesdays // 10 a. m.

(excepto feriados)

(except holidays)

Ponto de Encontro: Beato Vicente

Meeting Point: Beato Vicente Statue

Visita Gratuita em Português & Inglês até 15 Junho

Free Guided Tour to the Old Town of Albufeira
(Portuguese & English) till June 15th

junto à Igreja Santana, no Largo Jacinto d’Ayet
Inscrição prévia até 2 dias antes:
// E-mail: turismo@cm-albufeira.pt // 289 599 502
Mínimo de participantes: 10
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by Santana’s Church (Largo Jacinto d’Ayet)

The Tour requires a previous application till 2 days before:
// E-mail: turismo@cm-albufeira.pt // 289 599 502
Minimum number of peolple: 10

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2021
O Município de Albufeira aprovou uma verba de 400 mil euros destinada à execução de projetos no
âmbito da sétima edição do Orçamento Participativo (OP) para 2021. A verba irá ser distribuída equitativamente pelas quatro freguesias do concelho, com vista a ser aplicada, à semelhança da edição
de 2020, na valorização dos espaços públicos. As sessões públicas de participação e recolha de propostas vão decorrer nas quatro freguesias do concelho, de acordo com a seguinte calendarização:

Paderne
11 de março (quarta-feira) // 18h30
Salão da Junta de Freguesia de Paderne

Albufeira e Olhos de Água
13 de março (sexta-feira) // 20h30
Escola Secundária de Albufeira

Ferreiras
18 de março (quarta-feira) // 20h30
Escola EB2,3 de Ferreiras

Guia
20 de março (sexta-feira) // 20h30
Escola EB2,3 da Guia

Para mais informação consulte o portal do Orçamento Participativo
através do link: https://portal.cm-albufeira.pt/opalbufeira/.
A Sua Opinião Conta! Participe!

Orçamento Participativo 2021

11 a 20 de março
Por todo o Município de Albufeira
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O CIAC INFORMA

DIA MUNDIAL DOS
DIREITOS DO CONSUMIDOR
15 DE MARÇO
Celebra-se no dia 15 de março o Dia Mundial dos Direitos do
Consumidor. Esta data procura recordar os enormes avanços
que se verificaram na proteção dos direitos do consumidor,
um pouco por todo o mundo desde 1962. Foi neste dia que
perante o Congresso norte-americano o ex-presidente, John
F. Kennedy, enunciou os quatro direitos fundamentais dos
consumidores: o direito à segurança, à informação, o direito
à livre escolha e o direito a ser ouvido.
Em Portugal, os direitos do consumidor encontram-se consagrados pela Constituição da República Portuguesa de 1976 e
desenvolvidos pela Lei n.º24/96, de 31 de julho, Lei de Defesa
do Consumidor.
Os direitos dos consumidores abrangem: o direito à qualidade
dos bens e serviços; à proteção da saúde e da segurança física;
à formação e à educação para o consumo; à informação para
o consumo; à proteção dos interesses económicos; à prevenção e à reparação dos danos patrimoniais ou não patrimoniais
que resultem da ofensa de interesses ou direitos individuais
homogéneos, coletivos ou difusos; à proteção jurídica e a uma
justiça acessível e pronta; à participação, por via representativa, na definição legal ou administrativa dos seus direitos e
interesses. Mas os consumidores não têm só direitos, também
têm deveres e por isso devem ler os contratos antes de os
assinar, devem pedir o envio de propostas comerciais antes de
dizer sim e devem analisar as mensagens publicitárias antes
de fazerem escolhas.
Os consumidores têm ao seu dispor o Livro de Reclamações,
que é obrigatório em todos os estabelecimentos públicos e
privados e o Livro de Reclamações Eletrónico, onde podem
exercer o direito do exercício da queixa.

Em caso de dúvidas sobre os seus direitos e deveres, contacte o CIAC, localizado no Edifício dos
Paços do Concelho – zona do Atendimento, entre as 9h e as 16h
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TABELA DAS MARÉS

ALBUFEIRA
março de 2020
MARÉS DE ALBUFEIRA

DIA
1ª MARÉ

1 Dom
2 Seg
3 Ter
4 Qua
5 Qui
6 Sex
7 Sáb
8 Dom
9 Seg
10 Ter
11 Qua
12 Qui
13 Sex
14 Sáb
15 Dom
16 Seg
17 Ter
18 Qua
19 Qui
20 Sex
21 Sáb
22 Dom
23 Seg
24 Ter
25 Qua
26 Qui
27 Sex
28 Sáb
29 Dom
30 Seg
31 Ter































































2ª MARÉ

3ª MARÉ

ATIVIDADE MÉDIA
4ª MARÉ

 7:02  18:28

6:12

2,8 m 

12:19

1,4 m 

18:33

2,7 m 

 7:01  18:29

0:43

1,5 m 

6:56

2,7 m 

13:12

1,5 m 

19:24

2,6 m 

 7:00  18:30

1:48

1,6 m 

7:59

2,5 m 

14:25

1,7 m 

20:40

2,5 m 

 6:58

 18:31

3:15

1,6 m 

9:32

2,5 m 

15:51

1,6 m 

22:15

2,6 m 

 6:57  18:32

4:38

1,5 m 

11:05

2,6 m 

17:06

1,5 m 

23:34

2,9 m 

 6:55  18:33

5:44

1,3 m 

12:11

2,9 m 

18:05

1,2 m 

 6:54

 18:34

0:32

3,2 m 

6:37

1,0 m 

13:02

3,2 m 

18:55

0,9 m 

 6:53  18:34

1:20

3,5 m 

7:24

0,7 m 

13:47

3,4 m 

19:40

0,7 m 

 6:51  18:35

2:03

3,7 m 

8:08

0,4 m 

14:29

3,6 m 

20:24

0,5 m 

 6:50  18:36

2:46

3,9 m 

8:51

0,3 m 

15:11

3,8 m 

21:06

0,4 m 

 6:48  18:37

3:29

4,0 m 

9:33

0,3 m 

15:53

3,8 m 

21:49

0,4 m 

 6:47  18:38

4:11

3,9 m 

10:16

0,4 m 

16:35

3,7 m 

22:32

0,5 m 

 6:45  18:39

4:55

3,7 m 

10:59

0,6 m 

17:19

3,5 m 

23:18

0,7 m 

 6:44  18:40

5:41

3,5 m 

11:44

0,9 m 

18:06

3,3 m 

 6:42  18:41

0:07

1,0 m 

6:33

3,1 m 

12:35

1,2 m 

19:00

3,0 m 

 6:41  18:42

1:09

1,3 m 

7:34

2,8 m 

13:39

1,5 m 

20:06

2,8 m 

 6:39  18:43

2:33

1,6 m 

8:53

2,6 m 

15:09

1,7 m 

21:31

2,7 m 

 6:38

 18:44

4:14

1,6 m 

10:27

2,6 m 

16:42

1,7 m 

22:57

2,8 m 

 6:36  18:45

5:33

1,5 m 

11:44

2,7 m 

17:48

1,6 m 

 6:35  18:45

0:03

2,9 m 

6:26

1,3 m 

12:36

2,9 m 

18:35

1,4 m 

 6:33

 18:46

0:51

3,1 m 

7:05

1,2 m 

13:17

3,0 m 

19:11

1,2 m 

 6:32  18:47

1:30

3,3 m 

7:36

1,1 m 

13:52

3,2 m 

19:42

1,1 m 

 6:30  18:48

2:05

3,4 m 

8:04

0,9 m 

14:25

3,3 m 

20:12

0,9 m 

 6:29  18:49

2:38

3,5 m 

8:32

0,9 m 

14:55

3,3 m 

20:41

0,9 m 

 6:27  18:50

3:08

3,5 m 

9:01

0,8 m 

15:24

3,4 m 

21:11

0,8 m 

 6:26  18:51

3:38

3,4 m 

9:29

0,8 m 

15:53

3,3 m 

21:42

0,8 m 

 6:24  18:52

4:07

3,3 m 

9:59

0,9 m 

16:22

3,2 m 

22:14

0,9 m 

 6:23  18:53

4:36

3,2 m 

10:31

1,0 m 

16:50

3,1 m 

22:48

1,0 m 

 7:21  19:53

6:06

3,0 m 

12:05

1,1 m 

18:21

3,0 m 

 7:20  19:54

0:26

1,2 m 

6:41

2,9 m 

12:44

1,3 m 

18:58

2,8 m 

 7:18  19:55

1:12

1,4 m 

7:26

2,7 m 

13:34

1,5 m 

19:49

2,7 m 

COEFICIENTE



36 baixo

41 baixo

53 médio   
69 médio   
85 alto

100 muito alto   
110 muito alto   
115 muito alto   
112 muito alto   
103 muito alto   
88 alto

71 alto

54 médio   
41 baixo

38 baixo

43 baixo

53 médio   
63 médio   
72 alto

79 alto

84 alto

87 alto

86 alto

83 alto

78 alto

70 alto

61 médio   
50 médio   
41 baixo

48

baixo

40

baixo

©2020 tabuademares.com
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MARÇO

Mercados

Mês da Cenoura
Programa:
1, 8, 15, 22 e 29 de março
9h00 – 13h00
Mercadinhos de Domingo
5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 e
28 de março
8h00 – 13h00
Mercado de agricultores/
produtores

1 de março – domingo
Feira das Velharias – Olhos
D`Água
7 de março - sábado
Mercado de Paderne
3 e 17 de março - terça
Mercado dos Caliços
10 e 24 de março - terça
Mercado de Levante – Ferreiras
Sítio do Tominhal
14 e 21 de março - sábado
Feira das Velharias
Mercado Municipal dos Caliços
20 de março - sexta
Mercado da Guia

28 de março - sábado
Feira das Velharias
Junto ao Mercado Municipal
das Areias de São João
28 de março - sábado
Feira das Velharias - Guia
Junto ao Mercado Municipal
da Guia
28 de março (10h-12h) sábado
Demonstração de Culinária
Mercado dos Caliços

CONSTRUIR CIDADES RESILIENTES E INCLUSIVAS

Comemorações do Dia Internacional da Proteção Civil
No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Proteção Civil, o Município de Albufeira vai realizar um workshop
denominado “Construir cidades resilientes e inclusivas”, para
a apresentação de um serviço para a Comunidade Surda. Esta
iniciativa vai contar com a presença da Secretária de Estado
da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes.

Construir cidades resilientes e inclusivas
Comemorações do Dia Internacional da
Proteção Civil
30 de março - 09h30 - 13h00
Salão Nobre dos Paços do Concelho
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CAMINHADAS AO LUAR
As Caminhadas ao Luar terão todo o gosto em aceitar novos elementos.
Têm lugar em todas as segundas e quartas-feiras, com partida às 20h30.
Segundas-feiras: partida dos Bombeiros Voluntários de Albufeira; quartas-feiras: partida do edifício da Câmara Municipal. Calce as suas sapatilhas e participe!
Segundas e quartas – 20h30
Segundas-feiras: Bombeiros Voluntários de Albufeira
Quartas-feiras: Edifício da Câmara Municipal

INFORMAÇÕES ÚTEIS
Farmácias de Serviço
Pharmacies on Duty
SANTOS PINTO +

HOLON ALBUFEIRA +

ALVES DE SOUSA +

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

D/S

1

Santos Pinto

8

Holon
Albufeira

15

Alves
de Sousa

22

Santos Pinto

29

Holon
Albufeira

S/M

2

Santos Pinto

9

Holon
Albufeira

16

Alves
de Sousa

23

Santos Pinto

30

Holon
Albufeira

T/T

3

Santos Pinto

10

Holon
Albufeira

17

Alves
de Sousa

24

Santos Pinto

31

Holon
Albufeira

Q/W

4

Santos Pinto

11

Holon
Albufeira

18

Alves
de Sousa

25

Santos Pinto

Q/T

5

Santos Pinto

12

Holon
Albufeira

19

Alves
de Sousa

26

Santos Pinto

S/F

6

Santos Pinto

13

Holon
Albufeira

20

Alves
de Sousa

27

Santos Pinto

S/S

7

Holon
Albufeira
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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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