nº6

ACONTECE

Limpeza Urbana

Recolha
de lixo
reforçada

Ação Social

Atribuídos
mais de 900 mil
euros às IPSS

JUL
AGO
SET
Distribuição Gratuita

2015

Eventos

20 mil na
‘Noite Black
& White’

Lagoa, Calvário, Parchal e Porches são os locais contemplados

Autarquia lança
projetos nas freguesias

destaque

editorial

FRANCISCO MARTINS
Presidente da Câmara de Lagoa

03 DESTAQUE
Hasteada Bandeira Azul
em seis praias
04 ESPAÇO PÚBLICO
Autarquia avança com
requalificações nas Freguesias
05 ESPAÇO PÚBLICO
Alteração de trânsito
em Carvoeiro
06 SEGURANÇA
Jornadas da Segurança
Laboral e Civil
08 AÇÃO SOCIAL
Câmara atribui
apoio às IPSS
09 EVENTOS
Enchente na
‘Noite Black & White’
11 EVENTOS
36ª FATACIL
apresenta novidades
12 TURISMO
‘Presidência Aberta’
no Turismo
12 DESPORTO
Festa do Desporto
junta 1200 atletas

FICHA TÉCNICA
Edição e propriedade: Câmara Municipal de Lagoa
Fotografia: Câmara Municipal de Lagoa
Coordenação: Gabinete de Comunicação e Imagem
Edição, Pré-impressão e Impressão: PressRoma, Lda.
Design e Paginação: Vanda Brazona
Tiragem: 5.000 Periodicidade: Trimestral
Distribuição: Gratuita Depósito Legal: 373907/14

2 LAGOA

:

Hasteada a Bandeira Azul
em seis praias do concelho

Exerço o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Lagoa (CML) com toda
a minha dedicação, sentido humanitário e de serviço, a par da agradável sensação e consciência de que, por vezes, aquilo em que me envolvo é ir muito
além das atribuições que a função pública e política me obriga.

Carvoeiro e
Nossa Sra. da Rocha
foram também
classificadas como
‘Praia Acessível’

É desse modo e com o mesmo pensamento que volto ao contato com os munícipes de Lagoa dando-lhes conta da atividade que a CML vem desenvolvendo
neste imenso espaço autárquico – muitas vezes difícil de gerir – ao qual dedico todo o empenho e vontade de trabalhar para que ele seja cada vez mais
uma referência no panorama do poder local algarvio e na grande vertente
económica e social, que é o turismo de qualidade.
É para isso que eu, o meu grupo de trabalho e os funcionários da Autarquia
nos empenhamos com sentido de responsabilidade e doação. Todos os dias.
Neste “Lagoa Acontece”, quero realçar um pouco daquilo que a Câmara e os
seus Serviços têm feito, recordando duas grandes iniciativas de caráter comunitário, as “Jornadas de Segurança” e o “Plano Igualdade e Cidadania” que
permitiram intensos e frutuosos debates. A nível de obras, a CML vai intervir
nos 4 espaços anteriormente determinados, requalificando-os; reforçámos a
recolha de lixo no período de verão; continuamos a apostar na contribuição da
população para a gestão orçamental, em sede de “Orçamento Participativo
para 2015”; mantemos o calendário cultural com os eventos âncora que já
são de presença obrigatória para quem nos visita; alegrámos as ruas da cidade de Lagoa com o Mercadinho de Rua; abrimos publicamente a revisão do
Plano Diretor Municipal, documento importantíssimo de gestão urbanística,
esperado há muito tempo; porque é preciso repensar Lagoa a longo prazo,
implementámos o “Plano Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável do
Concelho de Lagoa”, já debatido com a sociedade civil em 8 fóruns de discussão pública; temos promovido a prática do Desporto para todas as idades,
este ano com o ambicioso projeto de o levar também às praias; foi levada a
cabo uma Presidência Aberta sobre Turismo, na qual tivemos a oportunidade
de dialogar com 30 unidades hoteleiras. E, como estamos no “Ano do Vinho e
da Vinha”, a CML vai candidatar-se Lagoa a Cidade do Vinho.
Vamos continuar a trabalhar, eu e a minha equipa, sem regatear esforços,
para fazer de Lagoa um Concelho dinâmico, diferente da apatia que o caraterizava nos últimos anos.

No passado dia 3 de junho decorreu o
hastear da Bandeira Azul nas praias
do concelho de Lagoa galardoadas,
duas das quais também classificadas como Praias Acessíveis. As cerimó- nias iniciaram-se na praia dos
Caneiros, seguindo-se a do Pintadinho e a Praia Grande, todas localizadas em Ferragudo, freguesia que
este ano obteve metade dos areais
com ‘Bandeira Azul’. Seguiram-se as
praias de Carvoeiro, Nossa Senhora
da Rocha e Vale do Olival (ambas em
Porches). Estiveram presentes a Vereadora Anabela Simão, o Patrão-Mor
da Capitania do Porto de Portimão, a
representante da Agência Portuguesa
do Ambiente, bem como os presiden-

tes e representantes das Uniões e
Juntas de Freguesia do Concelho. De
assinalar que as praias de Carvoeiro
e de Nossa Sra. da Rocha ostentarão,
além da Bandeira Azul, a bandeira de
Praia Acessível, confirmando o cumprimento de um conjunto de normas
que facilitam o uso dos areais por
pessoas com mobilidade condicionada. Estes areais disponibilizam ainda
cadeiras anfíbias que permitem a ida
a banhos a este grupo especial de
utentes.

Melhoria nos acessos

Refira-se que a criação de melhores
acessos às praias tem sido uma preocupação o atual executivo liderado

por Francisco Martins. Nesse sentido,
o projeto ‘Carvoeiro – Acessibilidade
Inclusiva’ garantirá o acesso entre o
Largo da Praia e a área concessionada, por meio de uma plataforma
rígida modular em madeira, assente
no areal, bem como providenciará locais à sombra pensados para serem
confortavelmente transitáveis, mesmo por cadeiras de rodas. Para além
dos banhos de mar, os veraneantes
podem usufruir de passeios por caminhos sinalizados ou pelo passadiço
construído sobre as arribas, em Carvoeiro, entre o Forte de N. Sra. da Encarnação e o Algar Seco, que também
poderá ser utilizado por pessoas com
mobilidade condicionada.
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espaço público

Calvário

Parchal

Lagoa

Porches

Autarquia
avança com
requalificação
nas freguesias
Porches, Calvário, Parchal e Lagoa
vão receber projetos para zonas de lazer.
A preservação do espaço público e a
criação de novas zonas de lazer que
assegurem melhores condições à
população, é uma das preocupações
do Presidente da Câmara de Lagoa,
Francisco Martins, desde a sua tomada de posse.
Nesse sentido, vai avançar ainda
este ano a requalificação de quatro
espaços em Porches, Calvário, Parchal e Lagoa, com a construção de
zonas de lazer, abertas a toda a população e que permitirão diferentes
utilizações.
O processo está já entregue a
quatro arquitetos, que foram convi-
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dados pela autarquia para desenvolver projetos de áreas de lazer destinadas às pessoas e que confiram
aos espaços alvo de intervenção uma
nova paisagem urbana, mais cuidada
e apelativa.
Em Porches, a zona de intervenção é junto ao atual polidesportivo.
No Parchal, o novo projeto será construído precisamente no espaço onde
se encontra o antigo polidesportivo.
Já no Calvário, a área requalificada é
a do espaço de festas. Em Lagoa, o
novo espaço de lazer será construído
na zona entre a Escola de Trânsito e
o Parque Infantil.

espaço público

Reforçada
recolha
de lixo
este Verão
Os meses de Verão trazem ao concelho de Lagoa muitos milhares
de turistas, situação que obriga a
autarquia a precaver-se e a tomar
algumas medidas para o normal
funcionamento da vida dos cidadãos. Por isso, ao longo dos meses de junho, julho, agosto e setembro está em vigor um reforço
da recolha de Resíduos Sólidos
Urbanos (RSU), medida que a Câmara Municipal de Lagoa implementou face aos bons resultados
obtidos no ano passado.
Assim, para suprir as insuficiências do período normal de
recolha, a autarquia estabeleceu o
seguinte calendário: 6 a 30 de junho: recolha de segunda a sextafeira das 5h00 às 12h00 e ao sábado das 5h00 às 11h00 (6 viaturas);
1 de julho a 13 de setembro: recolha ininterrupta, incluindo sábados e domingos (5 viaturas), das
5h00 às 12h00.
Para garantir um melhor serviço, e no âmbito do programa
de substituição das viaturas de
recolha que se iniciou em 2014,
em julho será entregue à Câmara de Lagoa uma nova viatura de
recolha equipada com grua que
reforçará de forma significativa os
meios materiais necessários ao
bom desempenho do serviço.
Este aumento da frequência
de recolha de resíduos implicará a
realização de cerca de 2500 horas
extraordinárias pelos trabalhadores afetos a este trabalho, o que
corresponderá a um custo adicional na ordem dos 15 mil euros.

Alteração de trânsito
em Carvoeiro
avança em julho
Vila vê melhorada a
mobilidade interna
com mudança
no sentido do
trânsito em artérias
principais.
É já em julho que a Praia do Carvoeiro vai contar com uma alteração no
sentido do trânsito em algumas das
principais artérias, numa mudança
que visa aliviar a pressão na circulação viária existente no cento da vila e
que vai de encontro à anterior solução que, de forma unânime, melhores resultados apresentou.
Assim, a rua do Paraíso passa a
ter um sentido ascendente e a rua
Manuel Afonso Maia passa a ter os

dois sentidos. Por sua vez, a Rua do
Casino, onde era permitido ascender,
passa agora a ter apenas sentido
descendente.
A imagem ao lado permite perceber, em concreto, as alterações que
entrarão em vigor e é consensual
que esta solução vai reduzir o con-

gestionamento normalmente verificado na baixa de Carvoeiro, na sequência de estudos realizados pela
autarquia. Refira-se ainda que esta
é, desde há vários anos, uma reivindicação da população e comerciantes, que Câmara Municipal de Lagoa
agora concretiza.

Inaugurado Espaço do Cidadão em Ferragudo
Decorreu a 15 de junho a inauguração
do novo ‘Espaço do Cidadão’ em Ferragudo, numa cerimónia que contou
com a presença do secretário de Estado da Modernização Administrativa,
Joaquim Pedro Cardoso da Costa, do
Presidente da Câmara Municipal de
Lagoa, Francisco Martins, do presidente da Assembleia Municipal,
Águas da Cruz, e do presidente da
Junta de Freguesia de Lagoa, Luís
Alberto.

Esta é uma parceria entre a Câmara Municipal de Lagoa e a Agência
para a Modernização Administrativa,
sendo que a nova valência vai a funcionar no edifício da Junta de Freguesia, onde foram feitas obras de
adaptação e colocado o equipamento
necessário ao seu funcionamento. A
nova estrutura pretende proporcionar
à população uma maior facilidade na
resolução de problemas burocráticos do dia-a-dia como, por exemplo,

renovação ou alteração de cartas de
condução, alteração de morada nos
cartões do cidadão, pedidos de 2ª via
de cartões da ADSE, etc.
Refira-se que na sequência deste
protocolo está prevista ainda a abertura de mais um ‘Espaço do Cidadão’
durante este ano, em Porches no
Centro Cultural D. Dinis, que será sujeito a obras de remodelação em todo
o edifício, custeadas pela Câmara
Municipal.
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segurança

cidadania

1ª Jornada da Segurança
Laboral e Civil
Autarquia quer
incentivar a
prevenção contra
os acidentes
de trabalho.
Assinalando o Dia Internacional da
Segurança e Saúde no Trabalho, comemorado a 28 de abril, o Município
de Lagoa, em parceria com a Autoridade para as Condições do Trabalho,
promoveu entre 27 e 29 e abril a 1ª
Jornada da Segurança Laboral e Civil,
que contou com a presença dos presidentes da Assembleia Municipal,
Águas da Cruz e da Câmara Municipal de Lagoa, Francisco Martins, dos
vereadores, deputados municipais,
presidentes das Uniões de Freguesia
e Juntas de Freguesia e autoridades
civis e militares, registando-se um
total de cerca de 300 participantes,
mais de 500 alunos e 30 oradores.
‘Segurança e Saúde no Trabalho – Cultura de Sensibilização e
Prevenção’, ‘Medidas de Segurança
Contra Risco de Incêndio’ e ‘Meios
de Segurança e do Socorro’, foram
as temáticas debatidas. O último dia
foi dedicado a um público-alvo muito
particular: os alunos das Escolas Básicas do concelho, que tiveram oportunidade de visitar e contactar com
os meios disponibilizados pela Proteção Civil, Bombeiros Voluntários de
Lagoa, Cruz Vermelha, Instituto de
Socorros a Náufragos, Polícia Marítima, Associação de Paraquedistas do
Algarve e GNR. Os alunos puderam
conhecer de perto um veículo de planeamento, o comando e comunicação da Proteção Civil, embarcações
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O Plano Municipal para a Igualdade e Cidadania transpõe para a realidade local todas as diretivas internacionais

A iniciativa contou com forte adesão de público

Apresentado Plano
Municipal para
a Igualdade e Cidadania
Para promoção de uma igualdade efetiva e melhor resposta
às necessidades dos diferentes cidadãos.

No zona exterior ao Auditório houve oportunidade de contactar com os meios dos Bombeiros

de socorro, viaturas de intervenção
e de combate a incêndio, patrulha da
Escola Segura, ambulâncias, motosquatro, motas de água, hospital de
campanha, posto médico avançado e
ainda uma equipa de intervenção de
engenhos e explosivos.
“Esta 1ª Jornada da Segurança
Laboral e Civil em Lagoa é um investimento com um enorme retorno, não
financeiro mas outro, muitas vezes
mais importante para que todos nós
tenhamos a consciência que pode-

mos contar com todas as forças de
segurança e de socorro. A ideia da
realização deste evento nasceu da
necessidade de prevenir e evitar os
múltiplos acidentes de trabalho, pois,
como se sabe, a minha área profissional é a saúde e já me passaram
pelas mãos milhares de pessoas com
graves problemas de doenças profissionais resultantes de acidentes de
trabalho”, afirmou na ocasião o presidente da Câmara de Lagoa, Francisco Martins.

Com a presença das mais diversas
personalidades da vida civil, pública
e política local, a Câmara Municipal
de Lagoa promoveu, a 22 de abril, no
Auditório Municipal, a apresentação
do Plano Municipal para a Igualdade
e Cidadania 2015/2017, cerimónia e
sessão de trabalho que contou com
muita assistência.
O presidente da Câmara, Francisco Martins, iniciou a sessão apresentando a estratégia e princípios que
estão subjacentes ao Plano Municipal para a Igualdade e Cidadania, que
constitui um instrumento de política
global orientadora no quadro da definição, da execução e da avaliação das

ações desenvolvidas pela autarquia
de uma forma transversal e generalizada.
A implementação desta estratégia não só contribuirá para promover
uma igualdade efetiva e responder
melhor às necessidades e às aspirações dos diferentes cidadãos, mas
também terá como consequência
uma melhor utilização dos recursos
humanos e financeiros do Município,
bem como uma melhor qualidade da
tomada de decisão e um melhor funcionamento da democracia, com consequentes ganhos nos resultados da
entidade e do público que serve.
Refira-se que o Plano Munici-

pal para a Igualdade e Cidadania
2015/2017 transpõe para a realidade
local as diretivas internacionais e nacionais em matéria de direitos humanos e de promoção de uma cidadania
participativa e proactiva, de valorização das pessoas.
Francisco Martins destacou ainda
a existência de uma Comissão para a
Igualdade e Cidadania, coordenada
pela Conselheira Local para a Igualdade, cuja missão é a operacionalização e a monotorização anual deste
instrumento de planeamento inclusivo e promotor de uma maior proximidade aos cidadãos que será, de facto,
para concretizar.
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Ação Social

Eventos

Câmara atribui apoio
de mais de 900 mil euros
a nove IPSS
Os Protocolos
CAIF – Centro de Apoio
a Idosos de Ferragudo

56.300,00€

ACD-CHE Lagoense		

112.200,00€

Instituições de Solidariedade Social
do concelho recebem verbas
para o triénio 2015/2017.

Santa Casa da Misericórdia
de Estômbar

Nove IPSS (Instituições Particulares
de Solidariedade Social) do concelho
vão receber 961.473,67€ da Câmara
de Lagoa no triénio 2015/2017, na sequência da assinatura dos protocolos
assinados no passado dia 11 de junho,
no Auditório do Convento de José.
O Presidente da Câmara Municipal, Francisco Martins, acompanhado
pela Vereadora Anabela Simão, que
detém o Pelouro da Ação Social, presidiu à cerimónia de assinatura dos
documentos que estabelecem o apoio
àquelas instituições.
“Estes protocolos foram elaborados com base nas reuniões entre mim
e as direções de cada uma das Instituições, que visitei pessoalmente, no
sentido de auscultar, ao vivo, as suas
carências e necessidades correntes,
assim como as suas dificuldades de

CASP – Centro de Apoio
Social de Porches
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investimentos de capital, face à diminuição, nos últimos anos, de medidas
de auto proteção, que também cabem
ao Estado. Com estes protocolos, assumimos o financiamento às IPSS
para todo o nosso mandato, o que
permite dar-vos alguma estabilidade para possam gerir e programar a
vossa atividade.”, afirmou Francisco
Martins.
“Os protocolos não foram feitos
a régua e esquadro, bem pelo contrário: são o reflexo de uma análise
séria, atenta e profunda à realidade
de cada área do nosso Concelho e do
labor das suas IPSS que têm ajudado,
tantas vezes sem meios financeiros,
mas sempre de coração aberto ‘inventando mais um espaço’ para receber ou ajudar um cidadão!”, salientou
presidente da autarquia.

70.400,00€

CASC – Centro de Apoio
Social de Carvoeiro

42.200,00€

111.760,00€

Centro Paroquial
de Estômbar

124.130,00€

ADR – Quinta de S. Pedro

92.200,00€

Amigos para o Desenvolvimento
da Mexilhoeira da Carregação

30.173,56€

CPL – Centro Popular
de Lagoa

322.110,00€

‘Noite Black & White’
foi um sucesso
Cerca de 20.000
pessoas encheram
as ruas de
Carvoeiro, num
ambiente de festa.
A vila de Carvoeiro recebeu, a 20 de
junho, cerca de 20.000 pessoas para
a ‘Noite Black & White’, num ambiente alegre, de grande diversão, com
todos vestidos a rigor – de acordo
com o mote do evento. Com os estabelecimentos comerciais e as esplanadas abertas, esta foi uma iniciativa
pensada com o objetivo de dinamizar
e transformar, por uma noite, a antiga aldeia de pescadores num espaço
cosmopolita de diversão, numa organização da Câmara Municipal de
Lagoa, em parceria com a Ibérica
Eventos & Espectáculos.
Foi, assim, assinalado o início do
verão, na praça e ruas do centro do
Carvoeiro, com música dos últimos
100 anos, em que o burlesco e o vintage foram os grandes protagonistas.
Do programa constou animação
de rua, espetáculos de humor, ‘tango canción’, jazz, música dos cabarés da Europa e América, temas de
dança retro dos anos 20 a 50, música
dos anos 60, 70, 80 e 90, tendo terminado no areal da praia, transformado numa mega pista de dança, com
os mais relevantes temas da ‘dance
music’ que fizeram furor de 2000 a
2015.
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Eventos

Eventos

Autarquia
recebe
campeãs
do andebol

Lagoa Jazz
atraiu muito
público ao
Sítio das Fontes

O Presidente da Câmara Municipal de Lagoa recebeu as campeãs do Lagoa Académico Clube
(LAC), que conquistaram, a 21 de
junho, em Leiria, o título nacional
de andebol em infantis femininos.
Este foi mais um troféu para o
LAC e para o concelho e Francisco
Martins, acompanhado de alguns
membros do seu executivo, fez
questão de receber e dar os parabéns às talentosas atletas, manifestando o seu apoio e entusiasmo
por esta vitória do LAC.

Mais de 500 pessoas viram Patáx
no segundo dia do evento.

Jogo
Solidário
recolhe
alimentos

Um bom cartaz e noites bastante
quentes levaram muitos espetadores
ao Sítio das Fontes, em Estômbar,
para assistir a mais uma edição do
Lagoa Jazz, que decorreu nos dias
26, 27 e 28 de junho. Tal como se esperava, o sábado (dia 27), com a atuação do projeto Patáx, foi a noite mais
concorrida, somando uma grande
enchente, com mais de 500 pessoas
a lotarem o recinto do evento.
O primeiro dia do festival contou
com as atuações de Oliver Ker Ourio
e Manuel Rocheman, bem como dos
‘ The Postacard Brass Band’, numa
noite de muito bom jazz e assinalável presença de público. A ‘estrela’
do evento foi o projeto Patáx, o nome

O Jogo Solidário no Estádio da
Bela Vista, realizado a 20 de junho,
juntou Estrelas de Portugal contra os Amigos do Pedro Faustino,
numa ‘peladinha’ carregada de
grandes craques. Com a presença
em campo de Francisco Martins,
Presidente da Câmara, e da cantora Katia Aveiro, foi por eles dado o
pontapé de saída. Estava em causa
a contribuição de todos para uma
ação solidária de angariação de
alimentos a que a Câmara de Lagoa aderiu desde logo. Funcionários da Ação Social da autarquia
recolheram os mais de 200 quilos
de alimentos, que foram distribuídos pelas famílias já sinalizados
nos serviços.
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mais sonante do cartaz, que fez as
delícias dos fãs de jazz, numa noite
em que os termómetros chegaram
perto dos 30 graus. A fechar o Lagoa
Jazz de 2015, subiram ao palco o trio
de João Barradas e também David
Helbock, outro trio, proporcionando
ótimos momentos de música, numa
atmosfera muito agradável. O evento contou ainda com animação de
rua, exposições e uma feira do disco,
além de um agradável espaço lounge.
O público estrangeiro voltou a
marcar forte presença, num evento
que ultrapassa largamente as fronteiras do concelho, atraindo pessoas
de diferentes zonas do Algarve.

Fun Zone é novidade
na FATACIL 2015
36º edição da feira decorre de 21 a 30 de
agosto. Cartaz musical conta com nomes
como Carminho, Amor Electro, Anselmo
Ralph e Ritchie Campbell, entre outros.
A FATACIL de 2015 vai ter como tema
a ‘Vinha e o Vinho’ e apresenta algumas novidades que vão de encontro
às expetativas dos visitantes. Um
forte e diversificado cartaz musical,
mais expositores, mais artesãos a
trabalhar ao vivo e deslumbrantes
espetáculos equestres são alguns
dos cartões-de-visita do certame
deste ano. Uma ‘Fun Zone’, com cerca de 1.600m2, com equipamentos
de diversão, exclusivamente dirigida
para as crianças, é uma das grandes novidades e promete ser mais
uma oferta complementar de um dos
maiores e mais visitados eventos do
sul do país.
O recinto vai contar com uma iluminação decorativa especial, dedicada à ‘Vinha e Vinho’ e por ser este o
tema da feira haverá um maior destaque nesta área com uma Grande
Mostra de Vinhos nacionais, provas
diárias de vinhos complementadas
por degustações gastronómicas serão os destaques nesta área da feira,

entre outras iniciativas.
O Palco FATACIL (Principal) apresenta um cartaz musical ainda mais
forte que no ano passado, com artistas como Carminho, David Carreira,
Quim Barreiros, Amor Electro, Richie
Campbell ou Anselmo Ralph (ver
quadro). E terá este ano maior capacidade para público, uma vez que o
palco será montado uns metros mais
atrás, abrindo assim mais espaço
para a assistência.
Mas o evento vai contar com mais
dois palcos: o Lagoa, no recinto das
tasquinhas, que vai ter um cartaz
com artistas locais e regionais e o
Palco Cultura, situado junto ao restaurante principal, que vai ter como
cartaz a atuação de ranchos folclóricos e outras manifestações de música tradicional portuguesa.
O horário da feira ao longo dos
10 dias vai ser das 18h00 à 1h00, terminando o horário de fim-de-semana, em que o evento abria portas às
16h00.

Alguns números
da FATACIL 2015
40% expositores novos
em relação a 2014
Aumento de 5000m2
da capacidade dos parques
de estacionamento
700 expositores,
mais 100 que no ano anterior
Horário único das 18h00 à 1h00.
Cartaz Musical
Dia 21: Carminho
Dia 22: Os Azeitonas
Dia 23: David Carreira
Dia 24: The Black Mamba
Dia 25: Quim Barreiros
Dia 26: Amor Electro
Dia 27: João Pedro Pais
Dia 28: Richie Campbell
Dia 29: Daniela Mercury
Dia 30: Anselmo Ralph

Voz de Lagoa arranca a 31 de julho
A Câmara Municipal de Lagoa volta
a organizar este ano o evento ‘Voz
de Lagoa’, destinado à descoberta
de talentos na área musical, num
concurso de versões com banda de
suporte dirigido a cidadãos entre os

12 e os 30 anos. O concurso começa
com a primeira eliminatória a 31 de
julho (21h00) no Largo de Carvoeiro. Seguem-se novas atuações a 14
de Agosto (21h00) em Ferragudo,
no Largo D. Leonor. A terceira eli-

minatória terá lugar a 28 de agosto
(21h00) na FATACIL. A final, que vai
eleger a ‘Voz de Lagoa’ está agendada para 6 de setembro (21h00), no
Largo da Igreja de Lagoa. As inscrições estão abertas até 9 de julho.

LAGOA 11

:

turismo

Presidência
Aberta’
no Turismo
Francisco Martins ficou a conhecer
de perto os problemas e dificuldades
do setor hoteleiro do concelho.
Depois de ter efetuado visitas a todas
as freguesias do concelho para contactar com a população e perceber os
seus anseios e problemas, o Presidente da Câmara de Lagoa, Francisco
Martins, deu sequência ao programa
de ‘Presidências Abertas’ e realizou,
em junho, visitas de trabalho a todas
as unidades hoteleiras do concelho.
O autarca contactou com diretores dos hotéis e alguns administradores dos empreendimentos turísticos,
ficando a conhecer de perto a oferta
hoteleira existente, os seus problemas, e as mais-valias, auscultando
os profissionais do setor para perceber como está a decorrer a operação
‘turismo de qualidade’ e quais os desafios que enfrentam atualmente.
O objetivo destas reuniões de
trabalho é, num quadro de reforço
pró-ativo, definir posteriormente as
áreas de atuação conjuntas da sociedade civil, empresarial e laboral,
sabendo que o turismo é uma atividade que desempenha um papel fundamental na economia local, regional
e nacional. Carvoeiro Sol, Vila Vita,
Vilalara, Pestana Palm Gardens, Pestana Viking, Tivoli Carvoeiro, Suites
Alba, Vale das Oliveiras, foram apenas algumas das unidades hoteleiras
que Francisco Martins visitou.
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Gruta
de Benagil
reconhecida
A gruta de Benagil foi considerada pelo jornal inglês The Guardian
como uma das ’10 maravilhas
naturais do mundo… que provavelmente nunca ouviu falar’. A publicação refere que esta é uma de
“várias reentrâncias nas arribas
perto da vila piscatória de Benagil, que podem ser visitadas de
barco”, o que no caso constitui a
única opção, destacando também
“praias isoladas ao longo da costa
de Lagoa”.

Festa do Desporto Lagoa
2015 junta 1200 atletas
A época desportiva encerrou no concelho com muitas atividades
e saudável convívio em diferentes modalidades.

Praia
da Marinha
entre as
mais belas
A Praia da Marinha, situada no
concelho de Lagoa, foi considerada pela revista Visão como uma
das 25 mais belas do País. Recorde-se que esta é uma das praias
portuguesas mais distinguidas
e mais reconhecidas, tendo sido
considerada como uma das 10
mais belas praias da Europa e
uma das 100 mais belas do Mundo
pelo Guia Michelin, tendo chegado
inclusivamente a ser distinguida
com o galardão “Praia Dourada”
pelo Ministério do Ambiente, em
1998, devido aos seus valores naturais singulares.

Para assinalar o fim da época desportiva nas diferentes modalidades
praticadas no concelho, a Câmara
de Lagoa promoveu a ‘Festa do Desporto Lagoa 2015’, entre os dias 11
e 14 de junho. Durante quatro dias,
juntaram-se cerca de 1200 atletas e
respetivas famílias, para um saudável convívio, que mostrou a diversidade de desportos que se praticam
em Lagoa.
Assim, realizaram-se um conjunto de atividades e competições desportivas como natação sincronizada,
hidroginástica com DJ, um festival de

natação para as crianças, uma demonstração de desportos de combate, um passeio de BTT, uma marcha/
corrida, uma aula de zumba, ‘stand
up padlle’, patinagem de velocidade, andebol, um torneio de futebol
de veteranos e outro de futebol de
formação, um torneio de polo aquático, a festa do atletismo do concelho
de Lagoa, basquetebol, o torneio de
badminton ‘Cidade de Lagoa’ e ainda um passeio de canoagem entre a
Mexilhoeira da Carregação e o Sítio
das Fontes.
Na noite de 13 de junho decorreu

um convívio no recinto da FATACIL,
que envolveu os participantes de todas as atividades e os seus familiares.
Esta foi uma atividade que mostrou todo o dinamismo do concelho
na área desportiva, que é uma aposta
forte do executivo camarário.
A participação de mais de 1.200
atletas em todas estas atividades
prova o sucesso da iniciativa e comprova o bom trabalho e bons resultados desportivos alcançados pelos
atletas, clubes e associações na época que agora findou.
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Animação Desportiva
na Praia Grande
Até 31 de agosto,
Ferragudo conta
com muitas
atividades desportivas e animação
para residentes
e turistas.
A Câmara Municipal de Lagoa vai
promover o Projeto de Animação
Desportiva de Verão, que decorre
nos meses de julho, agosto e setembro, na Praia Grande, em Ferragudo,
onde serão montados um campo de
futevolei, um de voleibol, um de andebol (20x30 m), um campo de desporto de raquetas e outras atividades
(18x25 m), um campo de futebol de
praia (35x45 m) e um circuito de atividade física.

ço para a prática das atividades será
livre. Os ‘pontos altos’ a realizar permitirão que a vertente da competição
sirva de estímulo não só para todos
aqueles que quiserem participar nas
iniciativas, como também para os
que tiverem a oportunidade de assistir às atuações, algumas delas de
nível Nacional.

Apostando na época de verão de
2015, durante esses meses serão
proporcionados aos ‘desportistas de
praia’ o divertimento e distração e
o convívio através da prática de atividades desportivas, com um horário de funcionamento elaborado no
sentido de maior aproveitamento e
rentabilidade dos recursos. De 1 de
julho a 31 de agosto, de segunda a
sábado, as atividades decorrem das
10h00 às 19h00. A utilização do espa-

Eventos de Verão
na Praia Grande
11 JUL Passeio dos Gambuzinos
12 JUL Encontro Nacional
de Kayaks de Mar
JUL Etapa Regional
de Andebol de Praia
AGO Prova de Natação de Mar
8 E 9 AGO Campeonato
Nacional de Futevólei
12 SET Campeonato
Nacional de Canoagem

Jovens são estrelas
no ‘Concurso de Ideias’
Desafio lançado
pelo Município aos
jovens do concelho
O Município de Lagoa pretende incentivar os jovens a criarem projetos
sobre aquilo que querem que seja ou
gostariam que fosse o concelho no
futuro. Por isso, lançou o ‘Concurso
de Ideias’, onde não há limites à imaginação e a autarquia garante que as
melhores ideias serão implementadas.
O projeto pretende envolver as
novas gerações, para que a motivação e a criatividade instituída predominantemente nos mais novos seja o
encorajamento para a concretização
de projetos que integram o rumo em
direção à resposta global das preocupações e inquietudes.
O projeto ‘Concurso de ideias’ é
um desafio que o Município lança aos
jovens do concelho, quer sejam grupos informais, associações juvenis,
associações de estudantes e outras

Duas mil crianças
comemoram
o seu dia

Férias desportivas
envolvem 270 jovens

informação útil

O Dia Mundial da Criança foi intensamente vivido em Lagoa por cerca de duas mil crianças,
com inúmeras atividades a serem promovidas
pela Câmara Municipal, entre 31 de maio a 2
de junho, junto ao Auditório Municipal. A Feira de Jogos do Gaspar, no âmbito do Projeto
municipal Escolas Empreendedoras de Lagoa
e uma cerimónia de entrega dos prémios aos
alunos dos Agrupamentos de Escolas Rio Arade e Padre António Martins de Oliveira de Lagoa e Escola Internacional do Algarve, foram
duas das muitas atividades organizadas.

270 Jovens, divididos por três horários, um único período (manhã
ou tarde), dois períodos e dois períodos com almoço, bem como 18
monitores, participam desde 29 de Junho e até 21 de Agosto nas Férias Desportivas de Verão do Município de Lagoa. O principal objetivo desta iniciativa é incentivar o convívio através de atividades lúdicas e desportivas, tendo em conta que uma ocupação saudável dos
tempos livres constitui um contributo inequívoco para a formação e
desenvolvimento das crianças e jovens. Durante as oito semanas de
atividades, as crianças vão à praia, onde farão várias ações de sensibilização e realizarão atividades lúdicas. Haverá canoagem (Sítio
das Fontes), natação e jogos aquáticos (Piscinas Municipais), bem
como outra atividades na Escola de Artes e na Escola de Trânsito.

Lagoa
Carvoeiro
Estombar
Parchal
Ferragudo
Porches
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CENTROS DE SAÚDE
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

Águas Residuais
na Bemposta
A Câmara de Lagoa aprovou o projeto de execução de rede de saneamento de águas residuais numa
extensão de 800 ml de conduta,
incluindo 23 ramais domiciliários,
na Urbanização da Bemposta, no
Sobral. O custo é de 66.980,00€.

Estação elevatória
nos Alporchinhos
Foi aprovada em reunião de Câmara o projeto para a instalação
de uma estação elevatória no reservatório de Alporchinhos e uma
conduta elevatória até ao depósito
elevado de Porches. A obra terá um
custo de 22.000,00€.

Abraço ao Mestre
Fernando Rodrigues
estruturas juvenis, para criar projetos de acordo com os seus interesses.
Esta aproximação entre os jovens e a
autarquia permitirá conhecer a sua
realidade e, consequentemente, fazer
uma análise dos interesses e necessidades, bem como dar a conhecer o
potencial dos jovens.

SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
CIDADE DE LAGOA
Câmara Municipal
Arquivo Municipal
Auditório Municipal
Biblioteca Municipal
Convento S. José
Piscina Municipal

282 380 400
282 380 435
282 380 452
282 380 436
282 380 434
282 380 446

Decorre até 14 de agosto, na Escola de Artes, a Exposição ‘Abraço
ao Mestre Fernando Rodrigues’. A
inauguração da mostra aconteceu
a 27 de junho com entrega de prémios e apontamento musical de
Cabrita (Fados de Coimbra) e Duas
Guitarras (projeto de Carlos Tapadinhas e Bruno Davide).

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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Às sextas, das 18h00 às 23h00, a partir de julho

Maior adesão ao
‘Mercadinho de Rua’

ACONTECE

Curso livre
de desenho
em julho
A Câmara de Lagoa promove,
entre 6 e 12 de julho, na Escola
de Artes - Mestre Fernando Rodrigues, um curso livre de Verão dedicado ao desenho, sob a
orientação do artista/formador
Carlos Miguel Gonçalves. No final do curso, será realizada uma
mostra dos trabalhos na Escola
de Artes, com inauguração a 12
de julho e que ficará patente ao
público até 7 de agosto.

Reabilitação
do Bairro
de Porches
Depois dos bons resultados obtidos
em 2014, o ‘Mercadinho de Rua’ regressou este ano à Rua 25 de Abril,
estando a registar uma maior adesão, quer de vendedores, quer de visitantes e clientes.
Até final de junho, esta iniciativa
decorreu ao sábado, mas em julho
e agosto vai realizar-se à sexta-fei-

ra, das 18h00 às 23h00, animando e
trazendo a população até esta zona
da cidade.
Produtos biológicos e tradicionais e artesanato são os pratos fortes da iniciativa, que conta também
com muita animação para todas as
idades: música, atividade lúdicas,
insufláveis, ateliês e pinturas faciais.

Ano do Vinho e da Vinha

Viveiro Municipal
produz
‘negra mole’
Na sequência das comemorações do
Ano do Vinho e da Vinha, a Câmara
de Lagoa promoveu através do Viveiro Municipal a produção de cerca de
quatro mil mudas de parreiras negra
mole, uma casta tradicional do Algarve. As parreiras, suportadas em espaldeiras, servirão para assinalar os
eventos deste ano da autarquia, como
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a FATACIL, mas também para oferta,
de forma a sensibilizar para a aposta
na plantação de futuras videiras.

Em reunião de Câmara foi aprovada uma intervenção nos 13 de
edifícios do Bairro Municipal de
Porches para proceder à sua reabilitação e beneficiação, num investimento total de 183.799,50€,
encargo financeiro repartido pelos anos de 2015 e 2016.

Orçamento
participativo
nas freguesias
Ferragudo (28 maio), Parchal
(4 junho), Estômbar (18 junho),
Lagoa (25 junho) e Carvoeiro (2
julho) já receberam as suas reuniões do Orçamento Participativo (OP), com a população a ter
a oportunidade de apresentar
as suas propostas de contribuição para a valorização das suas
freguesias e o seu concelho. A
freguesia de Porches recebe o
próximo encontro do OP, a 16 de
julho, no Centro Cultural D. Dinis
(20h30).

JUL
AGO
SET

AGENDA

JUL
AGO
SET

AGENDA

Festas Religiosas

JUL
AGO
SET

AGENDA

SET 12

SET 18 19 20

JUL 4 E 5

SET 6

Praia Grande (Ferragudo)

Estádio da Bela Vista

Parchal

Porches

Campeonato
Nacional de
Canoagem de Mar

II Mundialito
de Futebol Veteranos

Festa em Honra
de Franciso de Assis

Festa em Honra da
Nossa da Encarnação

AGO 1 E 2

SET 6

Porches

Estômbar

Festa em Honra
da Nossa Srª da Rocha

Festa em Honra
da Nossa Srª
das Dores e S. Tiago

2015

JUL 6 A 12
JUL 1 21h30

Escola de Artes

Carvoeiro - Largo da Praia

Fado ao Luar

Curso Livre de Verão
Desenho

JUL 1 20h45

JUL 7 21h30

Lagoa – Junto ao Pavilhão

Lagoa - Jardim 5 de Outubro

AGO 15
Ferragudo

Festa em Honra
da Nossa Srª
da Conceição

SET 13 20 27
Diferentes Espaços culturais

2º Festival
Internacional
de Guitarra de Lagoa
SET 16 A 30

Caminhada ao Luar

Jam Session
Orquestra
Jazz Algarve
SET 27 8h00 e as 14h00;

Feira das Velharias
de Lagoa

Fado ao Luar
JUL 8 20h45

SET 25

Escola de Artes

Exposição de pintura
coletiva do grupo
PIQUE ALUNOS

Municipal

JUL 3

AGO 30

Comemorações do Dia
Nacional do Vinho

Carvoeiro

Festa em Honra
da Nossa Srª
da Encarnação

SET 8
Lagoa

Festa em Honra
da Nossa Srª da Luz

Porches (Junto Ermida Sr. Rocha)

Caminhada ao Luar
JUL 9 10 11 12

JUL 3 21h30
Carvoeiro - Largo da Praia

Sinfonia ao Luar

Junto ao Convento S. José

Mercado de Culturas
à Luz das Velas

JUL
AGO
SET

AGENDA

JUL
AGO
SET

AGENDA

JUL
AGO
SET

AGENDA

JUL 11

JUL 19 21H30

JUL 29 20h45

AGO 2 21H30

AGO 8

AGO 28 21h00

Praia Grande (Ferragudo)

Ferragudo - Adro da Igreja

Ferragudo

Estombar - Adro da Igreja

Praia Grande (Ferragudo)

Recinto da FATACIL

Canoagem Passeio
dos Gambuzinos

Fado ao Luar

Caminhada ao Luar

Fado ao Luar

Prova de natação
de Mar

Concurso
Voz de Lagoa

JUL 21 21H30

JUL 31 21H30

AGO 2

Porches - Adro da Igreja

Ferragudo - Adro da Igreja

Fado ao Luar

Sinfonias ao Luar

Raid BTT - Rota
da Sardinha 2015

AGO 13 14 15 21h30

SET 6

Porches - Sra. da Rocha

Lagoa – Largo da Igreja

JUL 22 23 24 25 26

JUL 1 A 31

AGO 4 21H30

Festival
Sons do Atlântico

Concurso
Voz de Lagoa Final

Convento S. José

Escola de Artes

Parchal - Jardim

13ª Mostra do Doce
Conventual de Lagoa

Exposição
‘Abraço ao Mestre
Fernando Rodrigues’

Fado ao Luar

AGO 14 21h00

SET 7 E 8

Ferragudo

Lagoa

Concurso
Voz de Lagoa

Festividades do
Feriado Municipal
e Festa em Honra
Nª Srª da Luz

JUL 12
Praia Grande (Ferragudo)

Encontro nacional
de Kayaks de mar
JUL 15 20h45
Estômbar

Caminhada ao Luar

JUL 22 20h45
JUL 15 21H30
Estômbar

Sinfonias ao Luar

Carvoeiro

Caminhada ao Luar

Parchal

Caminhada ao Luar

AGO 20 21H30
8 E 9
AGO		

JUL 26 8h00 às 14h00
JUL 18 21h30
Srª Da Rocha

Orquestra
Jazz Algarve

AGO 5 20h45

Praia Grande (Ferragudo)

Recinto da FATACIL

Feira das Velharias
de Lagoa

JUL 31 21h00
Praia do Carvoeiro

Concurso
Voz de Lagoa

Campeonato
Nacional de Futevolei

21h00

Porches - Adro da Igreja

Sinfonias ao Luar

SET 11
Biblioteca Municipal

AGO 21 A 30 18h00 à 1h00

36ª FATACIL

Conferência
com Orquestra
Jazz Algarve

