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Presidente apresenta
Mar de Sentidos

No passado dia 19 de Outubro assumi a responsabilidade
de liderar uma equipa que tudo fará para desenvolver uma
política de proximidade com os Lagoenses, no sentido de
afirmar o nosso Concelho no plano regional e, sobretudo,
de sermos um Concelho atrativo para quem nos visita e
para quem cá vive. Como sempre defendi, entendo que a
gestão pública deve ser partilhada em primeiro lugar com
os cidadãos, através de uma informação sistematizada,
com verdade, sobre o que se vai fazendo e os projetos para
um futuro a longo prazo devidamente planeados e sustentáveis. Exemplo disso são as Presidências Abertas nas
Freguesias e o orçamento participativo já formalizado para
ser implementado no próximo ano. Já não é possível ter
sucesso sem planeamento, os dias que correm são por demais exigentes e a crise não permite hesitações.
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É nesse contexto que levamos aos nossos Munícipes um
novo tipo de informação. Esta publicação com uma periodicidade trimestral visa mostrar o que se fez e o que se vai
fazer, onde a cultura cruza com o desporto, a educação com
o ambiente, o urbanismo com o turismo, etc. Pretendemos
dar conta das ações da Câmara Municipal com maior relevância informativa, expressas ao longo das dezasseis páginas que queremos apelativa, consciente e que permita o
contacto e a perceção do trabalho desenvolvido
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Este ano o tema dos eventos é o MAR elemento preponderante na vida do nosso Concelho, e ele estará fortemente
ligado às iniciativas âncora que quisemos reativar e que
irão dar cor ao azul do calendário de eventos de Lagoa.
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Deixo-vos com um forte abraço de amizade a todos vós,
transmitindo a certeza de que estou empenhado em que a
nossa terra trace o caminho da modernidade no espaço desta região e seja aquilo que os cidadãos de Lagoa quiserem.

11 LAGOA EM REVISTA

Presidência Aberta
nas Freguesias

Lagoa recebe visita
do Reitor da UALG

Mais de cem canoístas no
Campeonato Canoagem Oceânica

Humorfest lotou
Auditório Municipal
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Mercado de Culturas…
à Luz das Velas
Um Mercado de
Culturas iluminado
por milhares
de velas de cera
Temática: Cultura Muçulmana

Horários
17 abril: 17h00 às 23h00
18 abril: 12h00 às 23h00
19 abril: 12h00 às 23h00
Mercado de Culturas…à luz das Velas
é um evento onde artesãos e comerciantes de várias culturas e religiões
convivem em harmonia e mostram
ao público as suas artes, sabores
e tradições. Pretende-se com este
evento divulgar e fortalecer manifestações tradicionais populares, tais
como, o artesanato, a dança, a música, a gastronomia, e em particular,
artes ou ofícios em vias de extinção...

Nesta 1ª edição do ‘Mercado de Culturas…à Luz das Velas’, uma das três
principais culturas monoteístas do
Mediterrâneo - a Cultura Muçulmana
– estará em destaque, através de uma
exposição de fotografias da Jordânia,
de ‘workshops’ de dança oriental e de
percussão árabe ‘darbouka’, e também animação de rua com personagens típicas de países muçulmanos
(guerraf e al-Mesaharaty). A música

árabe estará representada por músicos de países árabes, afro-árabes
ou muçulmanos (Marrocos, Argélia,
Sudão e Síria).
Além da música étnica, interpretada com instrumentos tradicionais
do mundo árabe, haverá um espaço
denominado ‘Lounge’, no qual um
Dj passará os temas mais atuais de
música árabe, em particular temas
‘arabic chill out’.
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Lagoa eventos
cultura
ABR 6 17h00
Convento S. José

ABR 11 21h30
Biblioteca Municipal

ABR 27 16h30
Auditório Municipal

Concerto
de Páscoa

Tertúlia
‘A Gastronomia
e o Mar’

Concertos
Promenade
‘A Menina
do Mar’

Um concerto da Associação Ideias
do Levante. Carla Pontes (soprano),
Francisco Brazão (baxio-barítone),
Daniela Tomaz (flauta e travesso) e
Elsa Mathei (cravo). Interpretação de
obras de Monteverdi, Bach, Buxtehude e Telemann.

ABR 8 18h00
Biblioteca Municipal

Conferência
‘Landscape
Management
in the Algarve

desporto

ABR 12 17h00
Biblioteca Municipal

Inauguração
Exposição de
Pintura e Poesia
ATÉ 12 ABR
Convento S. José

Exposição ‘O
Imaginário dos
Irmãos Grimm’

Olimpíadas
Seniores
(Etapa de Lagoa)

A Câmara Municipal de Lagoa vai
realizar, entre 7 e 17 de abril, mais
uma edição das Férias Desportivas
da Páscoa. O objetivo desta iniciativa
é incentivar o convívio entre os mais
novos, através de atividades lúdicas e
desportivas. As Férias Desportivas da
Páscoa desenvolvem-se das 09h00 às
13h00h e das 14h00 às 18h00. O público-alvo são as crianças dos 6 aos
14 anos de idade. Mais informações
através do 282 380 437.

As Olimpíadas Seniores fazem
parte do plano de atividades do
Programa Municipal Viva+ que
tem o intuito de promover hábitos
de vida saudáveis na comunidade.
No total estarão presentes cerca
de 200 alunos que vão participar
em diversas atividades lúdicas de
cariz desportivo.
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‘25 de Abril:
1974 – 2014,
que olhar?…
1974 – 2054,
que futuro?…’
Pavilhão Municipal

21h50: Inauguração do Mural
pintado por alunos
das escolas do concelho
Largo do Município
22h00: Espetáculo
com as Associações
Largo do Município

ABR 25
00h00: Hastear da bandeira,

Conferência
‘The political
prison of de
Estado Novo’

Férias
Desportivas
da Páscoa

ABR

ABR 24
20h00: Marcha da Liberdade

ABR 29 18h00
Biblioteca Municipal

ABR 30 10h00
Estádio da Bela Vista

Motonáutica
Fórmula
Futuro 14

Comemorações
do 25 de abril

Um concerto da Orquestra
Clássica do Sul, com Cesário
Costa como Maestro.

ABR 7 a 17
Município de Lagoa

ABR 12 13
Praia Grande Ferragudo

Lagoa eventos

ABR

seguido de corte do bolo do
40º aniversário do 25 de abril
Largo do Município
Comemorações nas
freguesias do concelho
21h00: Espetáculo,
com intervenções dos alunos
das escolas do concelho

40º Aniversário do 25 de Abril
DR. ÁGUAS DA CRUZ
Presidente da Assembleia Municipal

Este ano comemora-se o 40º aniversário do 25 de Abril, da “Revolução
dos Cravos“, marco histórico da conquista da liberdade e da fundação da
nossa democracia politica.
O Município de Lagoa associa-se
a esta comemoração, revisitando as
memórias do 25 de Abril, proclamando os seus ideais e valores, e perspetivando, no imaginário das novas
gerações, como serão esses valores
daqui a 40 anos.
“25/40 – 25/80” foi o desafio
lançado às nossas crianças, através
das escolas, para representarem pictoricamente a imagem que têm do
25 de Abril de 1974 e como veem os

valores da liberdade e da democracia
em 2054. Estes trabalhos darão lugar
a uma obra de arte urbana – um mural - alusivo às comemorações, pintado pelas nossas crianças.
As crianças estarão no centro das
comemorações, serão os seus principais protagonistas.
Representando o 25 de Abril uma
ruptura com o passado e uma janela
aberta para o futuro, em homenagem a esta ideia iremos romper este
ano com o figurino tradicional das
comemorações.
As mensagens alusivas ao 25 de
Abril, tradicionalmente apresentadas pelos titulares dos órgãos do

Município e os representantes dos
partidos políticos, serão desta feita
apresentadas pelas nossas crianças,
a quem cabe guardar e preservar os
valores de Abril.
As comemorações do 40º
aniversário do 25 de Abril, pelo seu
significado, vão ser um momento alto
da nossa vida coletiva, envolvendo os
cidadãos, as escolas, as associações,
as instituições, o Município, as Freguesias, enfim a toda comunidade,
unida em torno dos valores e ideais
de Abril.
Participe nas comemorações, fazendo do 25 de Abril uma grande Festa Popular.
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Lagoa eventos

Lagoa eventos

MAI

cultura
MAI

PROGRAMA

7 18h00 Biblioteca Municipal

Lançamento do livro
‘A Sombra da Guerra.
A História de Paul Freundlich’‘
MAI 17 a 24
Entrada gratuita

MAI 16 17 18
Auditório Municipal

mai 17 17H00

mai 18 17H00
Ideias do Levante
Igreja de Ferragudo

mai 24 17H00

Teatro
Boa Esperança
‘Quem
Mais Gamou
Melhor ficou’

MAI ? 00h00
Biblioteca Municipal

MAI 25 18h30
Auditório Municipal

Inauguração
da Exposição
‘Lagoa
dos Peixes’

Ciclos
de Concertos
Promenade
O Pedro e o Lobo
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desporto

Um evento que vai contar com
a participação de cerca de 1400
crianças nos três dias. O formato
da atividade será um circuito com
diversas atividades multidisciplinares.

Concerto de Abertura
Convento S. José

Encerramento
Auditório Municipal
Coral Ideias do Levante
The Chapel Choir
The International School Choir

Montra
de Livros
‘O Mar’

Encontro Final
da Escola Ativa

PROGRAMA

mai 23 20H30

ATÉ MAI 31
Biblioteca Municipal

MAI 21 22 23
Pavilhão Municipal

Semana Coral
de Lagoa

‘The Chapel Choir’ (Inglaterra)
Igreja de Porches

mai

Piscinas
Municipais

MAI 22 23 24 Ferragudo

Festival Sons
do Atlântico

mai 22
Ricardo Ribeiro
Diabo na Cruz

mai 23
Souls of Fire
Chambao

mai 24
Vicente Amigo
Kumpanhia Algazarra

Aberto à ‘world music’, à música
tradicional e ao folk, o festival músicas do mundo Sons do Atlântico estende as suas fronteiras estilísticas
ao jazz, aos blues e aos novos encontros da tradição com a modernidade.
Vicente Amigo, Diabo na Cruz e
Chambão são alguns dos destaques
deste evento, que tem ainda no cartaz Ricardo Ribeiro, ‘Souls of Fire’
e Kumpanhia Algazarra. A praia da
Angrinha, em Ferragudo, é o cenário
deste evento, que promete animação
e noites de ótimos espetáculos.
Para além da música, o evento
conta também com uma componente gastronómica baseada no peixe,
artesanato e atividades económicas relacionadas com o mar. A Associação de Pescadores da Pesca
Tradicional estará presente e irão
confecionar caldeirada e cataplana à
moda dos pescadores de Ferragudo.

As Piscinas municipais têm
uma oferta diversificada de
atividades aquáticas nos
seus quatro planos de água:
- Aulas de natação
para todas as idades
- Aulas de hidroginastica
e Hidrodeep
- Aulas de hidroterapia
- Natação adaptada
- Pólo aquático
- Natação sincronizada
- Utilização livre
- Spa municipal, com jatos
interiores, exteriores
e jacuzzi
- Festas de anos
ou atividades em grupo

Vicente Amigo

Kumpanhia Algazarra

Diabo na Cruz
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Lagoa eventos

PROGRAMA

Lagoa eventos

JUN

JUN 5
JUN	 5

PianoBatuque (Argentina/Portugal)
Pablo Lapidusas (Argentina) – piano
Joel Silva (Portugal) – bateria
Thierry Eliez (França)
Torunsky Brothers

6 7 Sítio das Fontes (Estômbar) 21h30

Festival
Lagoa Jazz

JUN 6
Thierry Eliez (França)
Thierry Eliez – piano, orgão e voz
Daniel Ouvrard – baixo
Philippe Eliez – bateria

JUN 7

Marta Hugon

Marta Hugon (Portugal)
Marta Hugon – voz
Filipe Melo – piano
Mário Delgado – guitarra
Bernardo Moreira – contrabaixo
André Sousa Machado – bateria

PROJETOS
Torunsky Brothers
Duo formado em 2011 na Suiça. Uma
combinação única entre a sonoridade
grave e percussiva do clarinete baixo
tocado por Piotr Torunski e o fraseado e
improvisação do saxofone alto de Greg
Torunsky.

Thierry Elliez
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como: Stanley Jordan(USA), Richard Galliano(França), Concha Buika(Espanha), New York Voices(USA), Lokomotiv (Portugal), Antonio
Faraò(Itália), Omar Akim(USA), Maria João e Mário Laginha(Portugal),
Edmar Castaneda(Colômbia), entre
muitos outros.

Marta Hugon
Marta Hugon é uma referência de
prestígio, uma voz e uma presença distinta no panorama do Jazz nacional.
Um percurso sólido de conhecimento
e tradição no Jazz, Marta Hugon privilegia a empatia com o público e manifesta uma necessidade de constante
reinvenção musical com intuito de surpreender.
Thierry Eliez
Considerado por muitos como um dos
mais notáveis pianistas europeus, Thierry Eliez é como pianista, organista,
teclista, cantor, compositor, arranjador
e um excelente improvisador, um músico completo e versátil capaz de tocar ou
integrar projetos nos mais variados estilos musicais, da música brasileira ao
jazz passando pela ‘chanson francaise’,
blues ou rock progressivo.

Torunsky Brothers

O Lagoa Jazz é um festival internacional que se foi afirmando como um
evento reconhecido nacional e internacionalmente, com um público fiel,
num local único e mágico, o Sítio das
Fontes em Estômbar.
Ao longo das nove edições realizadas tivemos o privilégio de ter a
participação de grupos e músicos

JUN	 21 Carvoeiro 20h00 às 04h00

Piano Batuque

PianoBatuque Argentina/Portugal
PianoBatuque é o resultado do encontro do piano de Pablo Lapidusas e da
bateria de Joel Silva. O duo interpreta
maioritariamente temas originais onde
a improvisação tem um lugar preponderante.

Noite Black & White
As praças, ruas, cantos e recantos
da Praia do Carvoeiro, redesenhados
numa ambiência muito particular,
apaixonada e única com os concertos, os performers, músicos, dança-

rinos e artistas de rua, na noite mágica, toda vestida de branco e preto. Na
Noite Black & White, a arte salta para
a rua, com tudo e todos em branco e/
ou preto. A entrada é livre.

JUN 17 18h00
Biblioteca Municipal

JUN 27 21h30
Biblioteca Municipal

‘The Top 5
Portuguese
Writers’

Tertúlia
‘O Fado e o Mar’
Tertúlia ‘O Fado e o Mar’, por Daniel
Gouveia. Apresentação pela Dra. Maria Luísa Francisco, no âmbito de ‘Lagoa – Um Mar de Sentidos’.

desporto
jun 29 a 5 jul Centro de Congressos do Arade

Taça do Mundo de Dança
A taça do Mundo de Dança vai-se realizar em Lagoa, naquele que é dos
maiores eventos de dança do Mundo,
3.000 jovens bailarinos participarão

neste evento e terão a oportunidade
de se apresentar no palco do Centro
de Congressos do Arade
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Lagoa em revista

Apresentado
programa cultural
para 2014

Lagoa em revista
ABR
- Mercado de Culturas
à Luz das Velas
Mai
- Festival Sons do Atlântico
Festival de Músicas do Mundo
Jun
- Lagoa Jazz’2014
- Festa de Verão
‘Noite Black & White’
Jul
- Mostra do Doce Conventual
Ago
- FATACIL
Set
- Comemorações do Feriado
Municipal Festa da Nossa
Senhora da Luz
Out/Nov
- Festival de Música Antiga
Lagoa’2014
Dez
- ‘O Parque do Pai Natal’

Francisco Martins divulgou eventos do Ano do Mar
O Presidente da Câmara Municipal de
Lagoa, Francisco Martins, aproveitou
um espetáculo com a fadista Carminho, no passado dia 1 de fevereiro, no
Auditório Municipal, que teve lotação
esgotada, para dar a conhecer os
projetos, na área da cultura, que a
Câmara de Lagoa tem programados
para 2014 (Lagoa, um Mar de Sentidos), confirmando que 2015 será
dedicado ao Vinho.
Tratou-se de uma intervenção esclarecedora e objetiva. “O ano de 2014
vai seguir o sonho que sempre tive,
enquanto cidadão e político: levar a
cultura a todos, sem distinções, para
que todos e cada um de nós saibamos
um pouco mais que outros que não
tiveram iguais oportunidades, embora possa reconhecer que felizmente
não vivemos num Concelho com elevado índice de iliteracia. Afinal quero prosseguir um trabalho na área da
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cultura que já vinha desenvolvendo
noutros tempos mas que, agora, enquanto Presidente da Câmara tenho
outras condições para o concretizar,
a partir de eventos âncora que sirvam, sobretudo, para mostrar aquilo
que somos, enquanto povo pacífico e
hospitaleiro, mostrando que aqui se
vive com segurança e bem-estar”,
explicou Francisco Martins.
“Um Mar de Sentidos é, para
nós lagoenses e cidadãos do mundo, sinónimo de ‘Lagoa, Pérola do
Turismo Algarvio’, não só pelas
caraterísticas e polivalências desta região, mas também e sobretudo pela forma ordenada, cultural,
histórica e monumental, que oferece
em cada recanto do seu território,
freguesia-a-freguesia, assim como
o filantropismo das suas gentes,
enquadradas num ciclo de vivência
amistosa, generosa e acolhedora e

que reconhecidamente sabem receber bem”, acrescentou.
Associadas a todas essas características, “o Concelho de Lagoa
também oferece condições e tempo
para a diversão e para a cultura, por
via de um bem gizado programa cultural, de lazer e de ocupação de tempos livres, acessível e direcionado a
todas as pessoas, de todas as idades,
tendo havido o cuidado de incluir
alguns dos nossos locais mais carismáticos, quer em termos de monumentalidade, como, por exemplo,
o Convento de S. José, o Auditório
e a Biblioteca Municipal, o Parque
Municipal do Sítio das Fontes, as Piscinas Municipais, o Promontório de
Nossa Senhora da Rocha, Igrejas Matrizes e Ermidas e algumas das nossas mais significativas praias onde a
Câmara realizará eventos destinados
a grandes assistências”.

Ao serviço das populações
‘Presidência Aberta’ nas freguesias
Executivo ouviu munícipes de Lagoa, Porches, Parchal e Carvoeiro
O executivo da Câmara de Lagoa,
liderado por Francisco Martins,
prosseguiu no início deste ano as
visitas de trabalho às freguesias do
concelho, no sentido de auscultar as
populações, perceber no terreno os
problemas reais das pessoas e ouvir
sugestões.
Acompanhado pelos Vereadores e
devidamente assessorado por técnicos dos diversos serviços da Autarquia, Francisco Martins visitou
em janeiro as freguesias de Lagoa
e Porches. Em fevereiro, esteve no
Parchal e em março na vila de Carvoeiro.
“O objetivo da Câmara, quer do seu
Presidente quer dos Vereadores,
quer dos seus funcionários, é trabalhar para o bem-estar comum
dos munícipes. E isso será feito. As
sugestões recebidas são oportunas
e demasiadamente importantes para
não serem estudadas pelo executivo
e pelos nossos técnicos”, afirmou
Francisco Martins numa das visitas.
Visita a Lagoa
Na visita de trabalho à freguesia de
Lagoa, Francisco Martins reconheceu, entre outras, a urgência de uma
avaliação do trânsito, uma melhor
reutilização dos espaços de recolha
de resíduos, mais conhecidos por ilhas ecológicas, uma mais eficaz intervenção na requalificação de casas
degradadas, nomeadamente através
da notificação dos seus proprietários,
a pintura do bairro social Zeca Afonso
e uma especial e rápida atenção aos
espaços circundantes onde se acumulam vários detritos e ferro velho.
Numa visão mais ampla e um pouco complexa, vai ser equacionado o
estudo do reaproveitamento da zona
envolvente ao Pavilhão Jacinto Cor-

reia, Piscina Municipal e Polidesportivo, no que se incluirá um novo e mais
eficaz Plano Rodoviário para Lagoa.

e a limpeza de valetas, na estrada
Lameiras-Fontes da Matosa também
foram avaliados pelo autarca.

Visita a Porches
Na ‘Presidência Aberta’ realizada em
Porches, o Presidente da Autarquia
visitou o Promontório de Nossa Senhora da Rocha, tendo dado especial
atenção às condições das falésias.
Constatou a necessidade da reparação do acesso ao parque de estacionamento da Praia da Nossa Senhora
da Rocha e lembrou a necessidade
de se proceder à limpeza dos areais
com máquinas apropriadas e proceder à estabilização da fundação do
muro de pedra existente. O reajustamento da calçada, no centro da Vila

Visita ao Parchal
No Parchal, o executivo municipal
‘passou a pente fino’ a problemática da vila, e anotou, entre outras, as
seguintes questões: paragem na urbanização da Marinhas, com observação do abatimento por erosão das
manilhas de ligação das águas pluviais; remoção dos contentores e implementação de ilhas ecológicas num
outro lugar a definir com a Junta de
Freguesia; necessidade de prolongar
o revestimento do barranco de águas
pluviais que liga o sítio dos Corgos ao
Rio Arade.
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Lagoa em revista

Lagoa recebe visita do Reitor
da Universidade do Algarve

Evento reúne
1500 jovens
A Pista de Atletismo do estádio da
Bela Vista, na Vila do Parchal, foi
palco de mais uma concentração
do Projeto Mega Sprint (fase regional), com que teve início a fase
de preparação para os Campeonatos Nacionais de Atletismo, que
se realizaram também no estádio
da Bela Vista a 28 e 29 de março.
Durante todo o dia, 1.500 jovens
oriundos de todo o Algarve disputaram em Lagoa o apuramento
para os Campeonatos Nacionais
de Atletismo de Desporto Escolar,
denominado MegaSprint.

Objetivo foi estreitar relações entre autarquia e UALG
O Presidente da Câmara Municipal,
Francisco Martins, recebeu, a 14 de
março, nos Claustros do Convento
de São José, em Lagoa, o Reitor da
Universidade do Algarve, Professor
Doutor António Branco, a Vice-Reitora Ana Freitas e a Chefe de Gabinete,
Anabela Afonso, num périplo que teve
por objetivo estreitar as relações da
UALG com o concelho de Lagoa.
Num primeiro painel de conversas abordaram-se as grandes áreas
de atuação, objetivos e estratégias da
Universidade e do Município de Lagoa
e a procura de projetos comuns e de
cooperação, tendo o edil anunciado que a parceria teve início em setembro, altura em que tomou posse
como autarca, com um estudo da viabilidade da criação de uma empresa
intermunicipal para o setor da água,
resíduos e limpeza urbana, a qual
resultará da extensão da EMARP de

Portimão para Lagoa, bem como uma
auditoria à Fatasul.
Neste encontro, foi ainda anunciada oficialmente a constituição do
‘Observatório Municipal de Lagoa’ com o propósito de dotar o executivo
de informação adequada à tomada
de decisão estratégica a médio-longo

prazo - e feita a apresentação dos ‘Encontros de Fotografia de Lagoa 2014 Para Além do Azul do Mar’ - que se
perspetiva sejam anuais, sendo que
este antecede o tema para 2015 “Lagoa, A Vinha e o Vinho” e “Lagoa, A
Terra e o Vinho” - tendo sido assinado
o Protocolo de Cooperação.

Mais de cem canoístas
no Campeonato de
Canoagem Oceânica
Organização da Autarquia

Protocolo com Centro
de Recrutamento de Faro
No passado dia 5 de março, nos Paços
do Concelho, a Câmara Municipal de
Lagoa - representada pela seu Presidente Francisco Martins - e o Exército
Português - representado pelo Tenente-Coronel de Infantaria, José Alberto
dos Santos Marcos, chefe do Centro
de Recrutamento de Faro - assinaram
um Protocolo de Colaboração que
tem por finalidade o recrutamento
contínuo de voluntários, nos termos
de um sistema que visa assegurar a
disponibilidade de recursos humanos
qualificados e, também, a divulgação
da prestação de serviço militar nos
regimes de Voluntariado (RV) e/ou de
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Contrato (RC), bem assim como a realização de ações de esclarecimento
no âmbito das obrigações militares,
a dinamizar e desenvolver, gratuitamente, nas instalações da Câmara
Municipal.
Os cidadãos de ambos os sexos
em idade de serviço militar têm a vantagem de obter, na Câmara de Lagoa,
todo o tipo de informações, esclarecimentos e respostas a todas suas
dúvidas, no que respeita ao seu recrutamento, quer no regime RC quer
no RV, o mesmo se aplicando aos atuais e ex-militares, em relação ao seu
passado militar, sem terem necessidade de se deslocarem ao Centro de
Recrutamento de Faro.

Apoio à criação
de 100 postos
de trabalho
Nos meses de janeiro e fevereiro, o Gabinete de Inserção
Profissional (GIP) de Lagoa, em
parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional
(IEFP), realizou sessões coletivas onde foi divulgado o Plano
de Formação de 2014 do IEFP,
bem como a medida de Apoio à
Inserção de Jovens e Desempregados na Vida Ativa – Estágios
Emprego, tento abrangido um
total de 280 pessoas desempregadas do concelho de Lagoa.

A Câmara Municipal de Lagoa, através dos seus Serviços de Desporto
e Juventude, organizou o Campeonato Nacional de Mar – Canoagem, a 15
de março, com partida e chegada à
Praia Grande (Ferragudo), num percurso de 14 km, prova em que participaram mais de uma centena de
canoístas de todo o país.
A autarquia lagoense, através
desta e de outras provas desportivas semelhantes, tem como objetivo mostrar algumas das potencialidades naturais de um Concelho
moderno - com grandes aptidões
turísticas, culturais e desportivas,
recheado de todas as condições para
oferecer momentos de lazer e entretenimento, com qualidade e segurança - a todos os amantes deste

tipo de eventos ligados aos desportos náuticos, mas não só a esses.
Os desportos náuticos e o golfe
são, porventura, aqueles que mais
cativam pelas condições que oferecem para uma reconfortante e prolongada estadia no Concelho de Lagoa.
O convívio, a natureza e a prática
informal da canoagem, tendo o rio e
o mar como cenários, estiveram em
festa nesse dia, num Concelho onde
este desporto já tem raízes profundas e com elevada expressão a nível
nacional e internacional.
Os atletas do Kayak Clube Castores do Arade obtiveram um segundo, um terceiro e dois quartos
lugares.

Volta ao Algarve
passou em Lagoa
Por se tratar de um evento
desportivo de grande relevância,
gerador de mais-valias, a Câmara
de Lagoa apoiou a 40ª. Volta ao Algarve em Bicicleta. Assim, no passado dia 20 de fevereiro, a cidade
de Lagoa foi o palco da partida e
algumas das vilas e povoações do
Concelho foram integradas em
parte da 2ª. Etapa, num percurso
concelhio que passou pela EN125
(Escola Internacional do Algarve),
Benagil, Carvoeiro, Gramacho,
Ferragudo, Centro de Congressos
do Arade (Parchal) seguindo para
Monchique, onde terminou a etapa no total de 196 quilómetros - a
mais longa da prova - com bandeirada de partida dada pelo Vereador
do Desporto da Câmara, Luís Encarnação, junto ao Auditório Municipal.
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Lagoa em revista

Utilidades
turismo

Humorfest
lotou
Auditório
Municipal
A edição de 2014 do Festival de
Humor de Lagoa revelou-se um
sucesso. Casa cheia nos quatro
espetáculos que fizeram parte do
cartaz do evento e muita gargalhada marcaram este Humorfest,
que agradou ao público lagoense,
mas também a muitos espetadores que vieram de outras zonas do
Algarve e até do país. Pedro Tochas, Nilton, ‘Vou já Bazar Daqui’
e ‘Isto é que me dói’ garantiram
um festival ao seu melhor nível.

Lagoa promoveu-se
na BTL
Lagoa marcou presença na Bolsa de
Turismo de Lisboa (BTL) com grande
sucesso. O nosso concelho ficou na
retina e no pensamento de milhares
de pessoas, tendo a feira constituído
um enorme sucesso e servido para
reforçar o nome e a marca ‘Lagoa’
através da aposta na divulgação do
seu turismo e nos momentos de lazer e ocupação de tempos livres, com
os grandes eventos a realizar durante
este ano sob o mote ‘Lagoa um mar
de sentidos’.
O Município de Lagoa, em parce-

Em representação do Presidente
da Câmara Municipal de Lagoa, o
Vereador com o pelouro do Desporto, Luís da Encarnação, deu as
boas-vindas às cerca de 600 pessoas
de todas as idades que atenderam à
sugestão e ao convite da Autarquia,
tendo comparecido no passado a 12

de janeiro para participar na maior e
mais participada marcha/passeio realizada no Parque Municipal do Sítio
das Fontes (Estômbar).
Os participantes da Marcha/Corrida receberam palavras de apoio
do Vereador Luís da Encarnação
que não se cansou de incentivar os

caminhantes, afirmando que “…é
muito gratificante ver tanta gente, de
todas as idades - homens, mulheres
e crianças - unidos num evento que
para além de desportivo, também
é lúdico e cultural decorrendo num
espaço natural, como é o Sítio das
Fontes”.

Câmara apoiou ‘Dynamite Fight Night’
Mais de mil pessoas assistiram à 27ª
edição do Dynamite Fight Nigh (DFN),
que se realizou no Centro de Congressos do Arade (Parchal), no passado dia 22 de fevereiro, com o apoio
do Município de Lagoa.
A Dynamite Fight Night é a maior
promotora a nível nacional de even-
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tos e espetáculos de desportos de
combate e este reuniu os melhores
atletas praticantes de artes marciais
- a Batalha dos Titãs Portugueses quer a nível nacional, quer internacional.
A organização deu grande ênfase,
animação e espetacularidade ao

evento, criando um clima propício ao
êxtase do público com contribuição
das bailarinas, “ring girls”, jogos
de luzes, máquinas de fumo, DJ’s e
speaker, tornando este evento único. Foi com grande satisfação que a
Câmara de Lagoa se associou à DFN
e à sua 27ª edição do evento.

ria com dois produtores do concelho
- Quinta dos Vales e Adega Cooperativa do Algarve - proporcionou aos
visitantes duas ‘Provas de Vinho’, que
decorreram para além do esperado.

JUN	 22

A Feira de Velharias de Lagoa realiza-se ao 4º domingo de cada mês,
no horário das 7h00 às 14h00 para
os vendedores e das 8h00 às 14h00
para o público. A Feira de Velharias de Lagoa é considerada uma das
melhores da região do Algarve, com
a participação de cerca de 300 vende-

M/6

Cinema de
Palmo e Meio
Dia de Surf
ABR 11 SEX 21h30
Auditório Municipal

DOM 08h00 às 14h00 Recinto da FATACIL
MAI 25

ABR 13 DOM 15h30
Auditório Municipal

POR CONFIRMAR

feira de velharias
ABR 18

600 pessoas na Marcha/Corrida no Sítio das Fontes

cinema

dores. Os pedidos de participação na
Feira de Velharias de Lagoa podem
ser feitos diretamente no balcão do
Secretariado da Fatasul, que funciona no recinto da FATACIL todos os
dias úteis, entre as 9h00 e as 12h30 e
entre as 14h00 e as 17h30, ou através
do email: fatasul@mail.telepac.pt.

M/6

Cinema
à sexta-feira
Capitão
Phillips
POR CONFIRMAR

MAI 18 DOM 15h30 M/6
Auditório Municipal

Cinema de
Palmo e Meio
Chovem
Almôndegas 2
POR CONFIRMAR

CENTROS DE SAÚDE
Lagoa
Carvoeiro
Estombar
Parchal
Ferragudo
Porches

282 340 370
282 357 320
282 432 665
282 418 081
282 461 361
282 381 005

LINHAS DE APOIO
Linha do Cidadão Idoso
Linha de Apoio ao Turista

800 20 35 31
808 78 12 12

SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
CIDADE DE LAGOA
Câmara Municipal
282 380 400
Arquivo Municipal
282 380 435
Auditório Municipal
282 380 452
Biblioteca Municipal
282 380 436
Convento S. José
(geral) 282 380 434
(bilheteira) 282 380 473
Piscina Municipal
282 380 446
Junta de Freguesia
282 000 000

urgências
Número Nacional de Socorro
Bombeiros Voluntários
GNR
Posto Territorial Lagoa
Posto Territorial Carvoeiro
Brigada Fiscal Carvoeiro

112
282 352888
282 380 190
282 356 460
282 357 705

Piquete Águas
808202274
Nº Nacional Socorro p/ Incêndios
117
Intoxicações
808 250 143
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notícias do município

ACONTECE

Bispo de visita
no concelho

Município de Lagoa
em Cabo Verde

O Bispo do Algarve, D. Manuel Neto Quintas, visitou Lagoa,
acompanhado pelo Pároco de
Lagoa Padre José Nunes, de 19 a
26 de janeiro, na sua quinta visita
pastoral no Algarve. O Bispo teve
a cortesia de visitar a Câmara
Municipal de Lagoa, para apresentação de cumprimentos ao
novo executivo.

Aniversário da Câmara de S. Domingos
Uma delegação do Município de Lagoa, composta pela Vereadora Anabela Simão e pela representante da
Assembleia Municipal Ana Cristina
Martins, deslocou-se a Cabo Verde,
ao Município de S. Domingos com
quem mantém uma geminação des-

de 1997, para a comemoração do 20º
aniversário da sua criação em 1993
depois da desagregação das Freguesias de Nossa Senhora da Luz e
São Nicolau Tolentino do Concelho
da Praia.

Algarve Cup
em Lagoa
A XXI Algarve Cup, a terceira
prova mais importante do futebol feminino mundial disputou-se em Lagoa, entre 5 e 12 de
março, no Estádio da Bela Vista e
foi transmitida em 70 países.

Carnaval anima concelho
Lagoa conheceu este ano um Carnaval bem animado, nomeadamente
para os mais pequenos. Como é habitual, na chamada onda do Carnaval
Infantil de Lagoa, estiveram envolvi-
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dos os alunos (e respetivos professores) das Escolas E.B.1 e Jardins de
Infância do Concelho, realizando-se
no dia 28 de fevereiro o tradicional
desfile de máscaras.

Maria
de Belém
apresenta livro
A Presidente do Partido Socialista, Maria de Belém Roseira
esteve em Lagoa a 28 de março
para apresentar o seu primeiro
livro ‘Mulheres Livres’, Editado
pela Esfera dos Livros.

