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Todas as informações contidas nesta agenda são 
da inteira responsabilidade das entidades que as 
forneceram.
The LMC does not take responsability and can’t 
guarantee that all the information contained in this guide 
is accurate, complete or up-to-date.

Todas as entidades que queiram enviar os seus 
eventos para a Agenda Municipal de loulé, podem 
fazê-lo até ao dia �5 através do seguinte e-mail:
All organisations that wish to send information about 
their events to the Loulé Municipal Agenda can do so 
until the 15th, using the following e-mail adress:

agenda.municipal@cm-loule.pt

Celebrando o tempo do natal
time to Celebrate Christmas

» »

Coincide este número da nossa agenda com 
este tempo de celebrar o natal. neste acto de 
comemoração, em que elejo a generosidade e a 
verdade como princípios basilares da acção que 
nos deve nortear na condução dos destinos do 
Município, quero transformar esta agenda num 
meio de comunicação e partilha da nossa cultura, 
dos nossos valores e da nossa tradição com a 
diáspora louletana, tantas vezes esquecida.
Por isso, nesta quadra que representa o ‘nascer’ 
e que poderá ser um ponto de partida para 
pensarmos, de forma determinada e convicta, na 
chegada de novos desafios, no abraçar de melhores 
oportunidades, na partilha de afectos com os que 
estão mais próximos, ouso partilhá-los com os 
que estão distantes e que reencontram, no seio das 
suas famílias, o espírito de amizade e fraternidade, 
valores tão condizentes com a época natalícia.

this is a Christmas time celebration edition. in this 
act of commemoration, i elect the generosity and 
truth as basic principles of action which should 
guide us in the conduct of the destiny of this 
Municipality, wishing to turn this agenda into a 
means of communication and sharing of our culture, 
our values and our tradition with Loulé’s diaspora, so 
often forgotten.
therefore, in a time which represents the “nativity” 
and that can be a starting point for us to think, in 
a determined and convinced way, the arrival of 
new challenges, embrace the best opportunities, 
sharing affection with those who are closest, i 
dare share them with those who are far-away and 
whom rediscover, within their families, the spirit of 
friendship and brotherhood, as matching principles 
with this holiday season.
filled with joy and friendship i want to hereby leave 
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é, assim, com alegria e muita amizade que quero 
deixar aqui bem expressa uma forte saudação a 
cada louletano, a cada família louletana que, ao 
longo de gerações, continua a recordar a nossa 
cidade, o nosso concelho, com um carinho que 
muito nos sensibiliza e nos torna cada vez mais 
unidos enquanto comunidade, numa verdadeira 
lição de ‘louletanidade’.
Mas porque viver e celebrar o natal é também viver 
a essência das pessoas, não as iremos esquecer. 
antes, é para elas que estamos a trabalhar com 
o propósito primeiro de contribuir para a sua 
felicidade e para o bem comum, porque acreditamos 
nas potencialidades do nosso património colectivo. 
tal como tinha referido na anterior edição, 
acentuando a nossa perspectiva de trabalhar com 
artistas locais, gostaria de destacar este mês a 
presença, em concerto, de dino d’santiago e de 
nuno guerreiro com a ala dos namorados, dois 
exemplos de artistas autóctones de ampla projecção 
nacional.
Uma última nota para reforçar, junto de todos 
os cidadãos, o sentido da nossa responsabilidade 
pública e empenho em fazer bem e fazer o que é 
preciso para a divulgação de uma informação de 
qualidade que sirva de guia também aqueles nos 
visitam.
desejo a todos, em nome de Loulé, um santo natal 
e um 2014 repleto de desejos concretizados.

expressed a strong greeting to each local, to each 
local family which, for generations, continues to 
remind our city, our council, with an affection that 
much sensitizes us and makes us even more united 
as a community, a real lesson in “being from Loulé”.
because to live and celebrate Christmas is also the 
essence of living people, we will not forget them. 
instead, it is for them that we are working with the 
primary purpose of contributing for their happiness 
and for the common good, because we believe in 
the potential of our collective heritage.
as was mentioned in the previous edition, 
emphasizing our commitment to working with local 
artists, this month we highlight the presence in 
concert of dino d’ santiago and nuno guerreiro with 
ala dos namorados, two examples of local artists 
with broad national projection.
finally a note to reinforce amongst all citizens, the 
sense of public responsibility and of commitment 
to doing well, of doing what it takes to disseminate 
quality information, to serve as a guide to those who 
visit us.
i wish you all, on behalf of Loulé, a holy Christmas 
and a 2014 full of achieved wishes.
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exposição “seM TíTulo” 
de dAniel VieirA
Curadoria: nuno faria
até 07 dez 
Galeria de arte do Convento 
espírito santo - loulé
segunda a sexta: 
9h-13h e 14h-18h
sábado: 9h-14h e 15h-18h
org.: Câmara municipal de loulé

exhibiTion “unTiTled” 
by dAniel VieirA
Curatorship: nuno faria
Until dec 07
Galeria de arte do Convento do 
espirito santo - loulé
mon to Fri: 9h-13h and 14h-18h
sat: 9h-14h and 15h-18h
org: municipality of loulé

exposição de foTogrAfiA 
“geAdA” de doris ogrin
até 15 dez
Galeria de arte da praça do mar, 
Quarteira
ter. a sáb.: 09h00 - 13h00 e 
14h00 - 18h00 
org.: Câmara municipal de loulé

phoTogrAphy exhibiTion 
“frosT” by doris ogrin
Galeria de arte da praça do mar, 
Quarteira
Until dec 15
tue to sat: 09h00 - 13h00 and 
14h00 - 18h00
org: municipality of loulé

exposição 
“conVersA, 
inforMAção, 
coMunicAção” 
de AnTónio diAs 
e chArlie holT 
até 25 Jan
CeCal – Centro de 
experimentação e Criação 
artística de loulé – parque 
municipal - loulé
org.: Casa da Cultura de loulé

exhibiTion 
“conVersATion, 
inforMATion, 
coMMunicATion” by 
AnTonio diAs And 
chArlie holT
Until Jan 25
CeCal - Centro de 
experimentação e Criação 
artística de loulé – parque 
municipal - loulé
org: Casa da Cultura de loulé

exposição de pinTurA 
“pArcours” de rodrigo 
ferreirA
05 nov a 11 dez - Galeria de 
arte de Vale do lobo - almancil
org.: Galeria de arte de Vale do lobo 
e Galeria são mamede

pAinTing exhibiTion 
“pArcours” by rodrigo 
ferreirA
nov 05 to dec 11 - art Gallery of 
Vale do lobo - almancil
org: art Gallery of Vale do lobo and 
Galeria são mamede

exposição 
de ArTesAnATo 
“dAMAs de AlfineTe”, 
TrApilhos e bijuTeriA 
de TeresA MAchAdo
pólo museológico Cândido 
Guerreiro e Condes de alte - alte
04 nov a 31 dez
segunda a sexta: 09h00 -18h00
org.: Câmara municipal de loulé

hAndicrAfT exhibiTion 
“dAMAs de AlfineTe”, 
by TeresA MAchAdo
pólo museológico Cândido 
Guerreiro e Condes de alte
nov 04 to dec 31
mon to Fri: 09h00- 18h00
org: municipality of loulé

exposição de 
presépios dA colecção 
de AnAbelA guerreiro
pólo museológico Cândido 
Guerreiro e Condes de alte
- alte
07 dez a 06 Jan
seg a sex: 09h00 - 18h00
org.: Câmara municipal de loulé

exhibiTion of cribs 
froM AnAbelA 
guerreiro’s 
collecTion
pólo museológico Cândido 
Guerreiro e Condes de alte
dec 07 to Jan 06
mon to Fri: 09h00 – 18h00
org: municipality of loulé

exposição do presépio 
TrAdicionAl
Cozinha tradicional – alcaidaria 
do Castelo - loulé
09 dez a 06 Jan
org.: Câmara municipal de loulé

exhibiTion of A 
TrAdiTionAl crib
Cozinha tradicional – alcaidaria 
do Castelo
dec 09 to Jan 06
org: municipality of loulé

exposição do presépio 
TrAdicionAl
pólo museológico da Água 
- Querença
09 de dez a 06 Jan
org.: Câmara municipal de loulé

exhibiTion of A 
TrAdiTionAl crib
pólo museológico da Água, 
Querença
dec 09 to Jan 06
org: municipality of loulé

exposição de pinTurA 
e insTAlAção 
“pAlAVrAs à deriVA” 
de nicole cAllebAuT
Curadoria: nuno faria
Galeria de arte do Convento 
espírito santo
inauguração 14 de dezembro 
às 18h00
14 dez a 22 Fev
segunda a sexta: 09h00-18h00
sábado: 9h-14h e 15h-18h
org.: Câmara municipal de loulé

pAinTing And 
insTAllATion 
exhibiTion “pAlAVrAs 
à deriVA” by nicole 
cAllebAuT
Curatorship: nuno faria
Galeria de arte do Convento do 
espirito santo
opening  on december 14 at 
18h00
dec 14 to Feb 22
mon to Fri: 09h00-18h00
sat: 9h-14h and 15h- 18h
org : municipality of loulé

exposição “75 Anos. 
grupo folclórico dA 
cAsA do poVo de AlTe”
pólo museológico Cândido 
Guerreiro e Condes de alte
- alte
seg a sex: 9h00 - 18h00
org.: Câmara municipal de loulé

exhibiTion “75 Anos. 
grupo folclórico dA 
cAsA do poVo de AlTe”
pólo museológico Cândido 
Guerreiro e Condes de alte
mon to Fri: 9h00-18h00
org : municipality of loulé

exposição 
“uM olhAr sobre 
As ATiVidAdes dA 
AlMArgeM”
01 a 31 dez
Galeria londot
- almancil
org.: Galeria londot

exhibiTion “uM olhAr 
sobre As ATiVidAdes dA 
AlMArgeM”
dec 01 to 31
londot Gallery - almancil
org: londot Gallery
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�� dez A 08 MAr
Galeria de arte do Convento espírito santo
loulé
segunda a sexta: 09h00-18h00
sábado: 9h00-14h00 e 15h00-18h00 
inauguração dia 13 de dezembro às 18h00
org.: Câmara municipal de loulé

esta exposição de nicole Callebaut é uma 
interrogação sobre as palavras, sobre a escrita e 
sobre a articulação do pensamento. é como se as 
palavras passassem da página de um livro para a 
tridimensionalidade de um quadro. inspirada na arte 
Pop nova-iorquina dos anos 60, a artista apresenta-
-nos um discurso crítico da sociedade globalizada. 
esta exposição mostra-nos o esquema da pirâmide 
financeira que domina a arte actual. Estigmatiza 
os perigos de um mercado que se distancia 
do objectivo inicial da arte para se apropriar 
completamente da lógica mercantilista. através da 
repetição de palavras, esta série de quadros coloca 
na pintura as dúvidas da própria artista que se 
interroga acerca do seu papel no sistema actual da 
arte contemporânea. Curadoria: nuno faria

exposição de pinTurA e insTAlAção | pAinTing And insTAllATion exhibiTion

“palaVras à deriVa” de niCole CallebaUt
“palaVras à deriVa” (driFtinG words) by niCole CallebaUt

ATé 06 jAn �0�4
ermida de nª. srª. da Conceição 
Zona histórica - loulé 
org.: Câmara municipal de loulé  

a Câmara Municipal de Loulé levou a efeito um 
Concurso de Presépios que pretende estimular a 
criatividade dos participantes, ao mesmo tempo 
que procura relembrar uma das mais tradicionais 
expressões da cultura popular associada à quadra 
natalícia – a construção do presépio.
dos presépios admitidos a concurso, resultou uma 
exposição, que está patente ao público nas salas da 
ermida da nª. srª. da Conceição, na Zona histórica 
de Loulé, entre os dias 23 de novembro de 2013 
e 6 de Janeiro de 2014. 
o horário de funcionamento de segunda a sexta 
é das 09h00 às 13h00 e das 14h00 as 18h00. ao 
sábado, o horário é das 09h00 às 14h00 e das 
15h00 às 18h00.
a entrada é gratuita.
aguardamos a vossa visita.

exposição do ConCUrso de presépios
Crib Contest exhibition froM dec �4 To feb ��

Galeria de arte do Convento espírito santo
loulé 
mon to Fri: 09h00-18h00
sat: 9h00 -14h00 and 15h00-18h00
opening december 14 at 18h00
org : municipality of loulé

this exhibition by nicole Callebaut is a query about 
words, about writing and about the articulation of 
thought. it’s as if words passed from a book’s page 
onto the three-dimensionality of a picture. inspired 
by new york’s Pop art of the 60’s, the artist presents 
us with a critical speech of the globalized society. 
This exhibition shows us the layout of the financial 
pyramid which dominates art currently. stigmatizes 
the dangers of a market drifting away from its 
original purpose and completely embraces the logic 
of mercantilism. through repetition of words, this 
series of pictures puts into her works the artist’s 
own doubts and wonders about her role in the 
current system of modern art. 
Curatorship: nuno faria

unTil jAn 06, �0�4
ermida da nª. srª. da Conceição
historical Center - loulé
org: municipality of loulé

the Municipality of Loulé held a Crib Contest in 
order to stimulate the creativity of the participants, 
while seeking to recall one of the most traditional 
expressions of popular culture associated with the 
Christmas season - the assembling of the crib.
the Cribs received for the competition, resulted 
in an exhibition, which is open to the public in the 
adjacent rooms to ermida da nossa senhora da 
Conceição located in the historical Center of this 
town, between november 23, 2013 and January 06, 
2014.
the opening hours are:
Mon to fri: 09h00 to 13h00 and 14h00 to 18h00.
sat: 09h00 to 14h00 and 15h00 to 18h00.
free entrance.
we look forward to your visit.
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Título: Grupo Folclórico da Casa do povo de alte. 
75 anos de vida: ora agora mando eu!
Autor: helder Faustino raimundo
edição: Casa do povo de alte

helder raimundo, professor da escola de 
educação e Comunicação da Universidade do 
algarve, investigador, fundador de cooperativas 
e associações nas áreas da cultura popular e do 
folclore, com importante obra publicada nestes 
domínios, narra nesta sua obra sobre o grupo 
folclórico da Casa do Povo de alte “os momentos 
mais decisivos do percurso e da vida deste grupo”.
trata-se de uma apurada investigação que se 
faz de muitos momentos de conversa, de lazer e 
de pesquisa e que valoriza muito a nossa cultura 
popular e tradicional, deixando ao futuro um 
repositório de ideias para os estudiosos da história 
local e da etnografia.
é um trabalho de relevo de um investigador 
apaixonado por esta “aldeia cultural”, onde muitas 
tradições ainda se conservam e onde o folclore 
continua presente na alma destas gentes.

GrUpo FolClÓriCo da Casa do poVo de alte
75 anos de Vida: ora aGora mando eU!
helder FaUstino raimUndo

Title: Grupo Folclórico da Casa do povo de alte. 
75 anos de vida: “ora agora mando eu!”
Author: helder Faustino raimundo
edition: Casa do povo de alte

helder raimundo, teacher at escola de educação 
e Comunicação of Universidade do algarve, 
researcher, founder of cooperatives and associations 
in the areas of folk culture and folklore, with 
important published works in these areas. in this 
book he describes this groups’ work with highlights 
of its life course.
it is an accurate research based on many moments 
of conversation, of leisure and of research, 
greatly valuing our popular and traditional culture, 
bequeathing the future a repository of ideas for 
researchers of local history and of ethnography.
it is a prominent work of a researcher in love with 
this “cultural village “, where many traditions are 
still preserved and where folklore remains present in 
its people’s souls.

Melhor leiTor do Mês 
infAnTil, juVenil e 
AdulTo
a biblioteca Municipal de Loulé 
vai premiar os melhores leitores 
infantis, juvenis e adultos do mês.
o Melhor Leitor do mês de 
outubro 2013 foi atribuído ao 
leitor João francisco dias filipe, 
com 18 empréstimos de livros do 
sector de adultos durante o mês 
de outubro 2013.
se gosta de ler requisite os 
nossos livros. Ler é Poder

besT reAder of The 
MonTh: child, youTh 
And AdulT
the Municipal Library of Loulé 
will reward the best readers of 
the month.
the best reader of the month of 
october 2013 was assigned to 
João francisco dias filipe, with 
18 loans from the adults section.
if you enjoy reading please 
request our books. reading is 
Power

inTerneT sénior
no Projecto internet sénior i 
possibilitamos o acesso e a 
aprendizagem da internet e 
alguns conceitos básicos de 
tecnologias de informação a 
indivíduos pertencentes a uma 
faixa etária igual ou superior aos 
55 anos. Continuamos a receber 
inscrições para participação nas 
próximas sessões de formação. 

senior inTerneT
in senior Project 1 we enable 
access and learning of some 
basic concepts of technological 
information to people aged 
55 years or over. we continue 
to accept applications for 
participation in the next training 
sessions.

AuTores dA seMAnA
02 a 07 dez. – alberto Moravia
09 a 14 dez. – goethe
16 a 21 dez. – ana nobre de 
gusmão
23 a 28 dez. – shakespeare
30 dez. a 04 jan. – antónio alves 
redol

AuThors of The week
dec 02 to 07 - alberto Moravia
dec 09 to 14 - goethe
dec 16 to 21 - ana nobre de 
gusmão
dec23 to 28 - shakespeare
dec 30 to Jan 04 - antónio alves 
redol

ATiVidAdes de 
escriTA criATiVA e de 
expressão plásTicA
03, 05, 10, 12, 17 e 19 - terças e 
quintas-feiras - 10h30 e 15h00
trabalhos alusivos ao natal
destinatários: alunos do jardim de 
infância e do 1º Ciclo
Com marcação prévia

creATiVe wriTing And 
ArTisTic expression 
AcTiViTies
tue and thu (03 , 05 , 10 , 12 , 17 
and 19) - 10h30 and 15h00
works depicting Christmas
target audience: Kindergarten and 
primary school children
by appointment

ATiVidAdes 
de proMoção 
e MediAção dA leiTurA
04, 06, 11, 13, 18 e 20
quartas e sextas – feiras - 10h30 
e 15h00
histórias consoante a faixa etária
destinatários: alunos do jardim de 
infância e do 1º Ciclo
Com marcação prévia

reAding proMoTion 
And MediATion 
AcTiViTies 
wed and fri (04 , 06, 11, 13 , 18 
and 20) - 10h30 and 15h00
stories according to age group
target audience: Kindergarten and 
primary school children
by appointment
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Realizam-se visitas oRientadas à biblioteca
Guided touRs aRe held to the libRaRy

AlguéM cá dA cAsA
dias 04, 11 e 18 - quartas 
– feiras - 15h00
Para contar estas histórias iremos 
ter um convidado.
destinatários: alunos do jardim-de-
infância e do 1º Ciclo
Com marcação prévia

soMeone here froM 
hoMe
wed and thu (04 , 11 and 18) 
– 15h00
we will have a guest to tell the 
stories.
target audience: Kindergarten and 
primary school children 
by appointment

projecTo 
“poesiA Ao fiM diA”
sextas-feiras - 18h00 
O Projecto “Poesia ao fim do dia” 
é uma actividade de promoção 
da poesia, da leitura poética, 
da interacção entre o público, o 
leitor, o livro e a poesia.  
Cada sexta-feira a biblioteca 
receberá um convidado que lerá/
declamará poesia à sua escolha.
06 de dezembro - ivan Phillips
13 de dezembro - Manuel 
baptista
biblioteca Municipal de Loulé 
entrada livre
destinatários: público em geral. 

“poeTry in The 
AfTernoon” projecT
fri – 18h00
this project is an activity to 
promote poetry and interaction 
between the audience, the reader 
and the book. 
dec 06 - ivan Phillips
dec 13 - Manuel baptista
Municipal Library of Loulé
Free entrance

horA do conTo 
pArA pAis e filhos 
– especiAl nATAl coM 
isAbel TeixeirA pereirA 
7 – sábado – 15h00
novos contos de natal reúnem 
alguns bons escritores, de várias 
proveniências geográficas, no 
qual se encontra um conto de 
isabel teixeira Pereira. 

sTory TiMe for 
pArenTs And children 
– chrisTMAs speciAl 
wiTh isAbel TeixeirA 
pereirA
sat 07 – 15h00
“novos Contos de natal” (new 
Christmas tales) joins together 
some good writers from various 
geographical origins including 
isabel teixeira Pereira.

esTóriAs eM fAMíliA 
– especiAl nATAl
14- sábado - 15h30
Pretendemos com este projeto 
incentivar o gosto pela leitura em 
família e promover uma sessão 
diferente e agradável em torno do 
livro e das suas histórias. 
entrada livre

sTories in fAMily - 
chrisTMAs speciAl
sat 14 – 15h30
with this project we aim to 
encourage the taste of reading 
in family and promote a different 
and enjoyable session around the 
book and its stories.
Free admission

clube de leiTurA 
de loulé
19 - quinta-feira – 21h00
Livro em discussão: o tempo 
envelhece depressa de antónio 
tabucchi 
destinatários: público em geral 
informações e inscrições: biblioteca 
municipal de loulé
abertas as inscrições para maiores 
de 18 anos.

reAding club of loulé
thu 19 - 21h00
book in discussion: “the ages 
time quickly” by  antonio 
tabucchi
target audience: General public
information and bookings: municipal 
library of loulé
For people over 18 years.

horA do conTo 
pArA pAis e filhos 
21 e 28 - sábados - 15h30
dia 21 - o sonho de Mateus de 
Leo Lionni 
dia 28 - viste o Leão? de 
armando quintero 
entrada livre

sTory TiMe for 
pArenTs And children
sat 21 and 28 – 15h30
on the 21st  - Matthew ‘s dream 
by Leo Lionni
on the 28th  - did you see the 
lion? by armando quintero
Free entrance

pólo de QuArTeirA
QuArTeirA brAnch

horA do conTo 
o melhor natal de sempre de 
Marni Mcgee
segundas, quartas e sextas-feiras 
– novembro – 10h30
“faltava apenas um dia para o 
natal...
destinatários: alunos do jardim-de-
infância e do 1º ciclo
Com marcação prévia no pólo de 
Quarteira.

sTory TiMe 
the best Christmas ever by Marni 
Mcgee
nov - Mon, wed and fri - 10h30
“there was only one day to 
Christmas ...
target audience: Kindergarten and 
primary school children
by appointment at Quarteira branch.

horA do conTo 
– especiAl nATAl 
coM isAbel TeixeirA 
pereirA 
4 – quarta-feira – 10h30
novos contos de natal reúne 
alguns bons escritores, de várias 
proveniências geográficas, no 
qual se encontra um conto de 
isabel teixeira Pereira. 
Com marcação prévia no pólo de 
Quarteira.

sTory TiMe 
– chrisTMAs speciAl 
wiTh isAbel TeixeirA 
pereirA
wed 04 – 10h30
“novos Contos de natal” (new 
Christmas tales) joins together 
some good writers from various 
geographical origins including 
isabel teixeira Pereira.
by appointment at Quarteira branch

clube de leiTurA 
de QuArTeirA
17 - terça-feira – 21h00
Livro em discussão: o amor é 
difícil de helena sacadura Cabral
destinatários: público em geral 
informações e inscrições: pólo da 
biblioteca em Quarteira
abertas as inscrições para maiores 
de 18 anos.

reAding club of 
QuArTeirA
tue 17 – 21h00
book in discussion: Love is hard 
by helena sacadura Cabral
target audience: General public
information and bookings: Quarteira 
branch
For people over 18 years.

nATAl coM sAbor 
A pAlAVrAs
20 - sexta-feira - entre as 10h30 
e as 17h00 
vem saborear o natal connosco. 
traz os teus pais e amigos e 
juntos poderão construir uma 
prenda.
entrada livre

chrisTMAs flAVored 
words
fri 20 – 10h30 to 17h00
Come enjoy Christmas with us.
bring your parents and friends 
and together we can assemble 
a gift.
Free admission
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progrAMAção sujeiTA A AlTerAção
progrAMMe subjecT To chAnge

cine-TeATro louleTAno
inFoRmaÇÕes  289 400 820
venda de bilhetes | ReseRvas
(terça a sexta: 14h00 às 18h00) 
289 414 604
cinereservas@cm-loule.pt
mais inFoRmaÇÕes em
http://cineteatro.cm-loule.pt

visite o bar do Cine-teatro, aberto 
em dias de espectáculos.
you can now visit our bar, open 
on show days only.

cineMA: 
os croods
01 dez - 15h30
sala de espetáculos  
duração: 1h38
Preço: 3 €
Faixa etária: m/6

MoVie: 
The croods
dec 01 - 15h30
auditorium  
duration: 1h38
Price: 3 €
age group: over 6 years old

dAnçA: 
o lAgo dos cisnes
03 e 04 dez - 21h00
sala de espetáculos  
duração: 2h20
Preços: Plateia e 1º Balcão 25 €; 
2º Balcão 22 € 
Faixa etária: m/3

dAnce: 
swAnlAke
dec 03 and 04 - 21h00
auditorium  
duration: 2h20
price: audience and 1st counter: 25 
€; 2nd counter 22 € 
age group: over 3 years old

cineMA: 
lisboeTAs
05 dez - 21h00
sala de espetáculos  
duração: 1h45
preço: Gratuito
Faixa etária: m/12

MoVie: 
lisboeTAs
dec 05 - 21h00
auditorium 
duration: 1h45
price: Free entrance
age group: over 12 years old

MúsicA: 
MAzgAni
07 dez - 21h30
sala de espetáculos  
duração: 1h15
Preço: 6 €
Faixa etária: público em geral

Music: 
MAzgAni
dec 07 - 21h30
auditorium 
duration: 1h15
Price: 6 €
age group:general public

cineMA: 
kiss Me
12 dez - 21h00
sala de espetáculos  
duração: 2h00
preço: Gratuito
Faixa etária: m/12

MoVie: 
kiss Me
dec 12 - 21h00
auditorium  
duration: 2h00
price: Gratuito
age group: over 12 years old

MúsicA: 
dino d’sAnTiAgo
13 dez - 21h30
sala de espetáculos  
duração: 1h15
Preço: 8 €
Faixa etária: público em geral

Music: 
dino d’sAnTiAgo
dec 13 - 21h30
auditorium  
duration: 1h15
Price: 8 €
age group:general public

MúsicA: 
AlA dos nAMorAdos 
- concerTo de nATAl 
21 dez - 21h30
sala de espetáculos  
duração: 1h15
Preço: 8 €
Faixa etária: público em geral

Music: 
AlA dos nAMorAdos 
- chrisTMAs concerT 
dec 21 - 21h30
auditorium   
duration: 1h15
Price: 8 €
age group:general public
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informações 289 400 820 | http://cineteatro.cm-loule.pt 
bilhetes / reservas (terça a sexta: 14h00 às 18h00) 289 414 604 | cinereservas@cm-loule.pt 
Visite o bar do Cine-teatro, aberto em dias de espectáculos.  you can now visit our bar, open on show days only.
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informações 289 400 820 | http://cineteatro.cm-loule.pt 
bilhetes / reservas (terça a sexta: 14h00 às 18h00) 289 414 604 | cinereservas@cm-loule.pt 
Visite o bar do Cine-teatro, aberto em dias de espectáculos.  you can now visit our bar, open on show days only.

�� dez - ��h�0
Cine-teatro louletano - loulé
org.: Câmara municipal de loulé

no dia 13 de dezembro, pelas 21h30, o Cine-teatro 
Louletano recebe o concerto de apresentação do 
novo trabalho do quarteirense dino d’santiago. no 
dia em que celebra o seu 31º aniversário, o cantor 
fará ecoar os sons de “eva” no Concelho que o viu 
nascer, naquele que será o primeiro espetáculo em 
Portugal após o lançamento do seu novo disco. 
na busca pelo conhecimento das suas origens, a 
visita à ilha de santiago em Cabo verde acabou por 
delinear um novo rumo na carreira do artista. em 
jeito de homenagem à sua família e raízes, surge 
“eva”, resultado da interiorização e maturidade, 
que só uma alma plena de amor pode mover de 
inquietude e experiência.
a acompanhar dino d’santiago vão estar em palco 
ivan gomes na guitarra, renato Chantre no baixo, 
gileno no trompete, Miroca Paris na percussão, 
e Lígia Pereira e elísio Pereira, nos coros.
o preço dos bilhetes para este espetáculo é de 8 euros.

dino d’santiaGo apresenta sons de “eVa”
dino d’santiaGo presents soUnds oF “eVa”

�� dez - ��h�0
Cine-teatro louletano - loulé
org.: Câmara municipal de loulé

no dia 21 de dezembro, pelas 21h30, a ala dos 
namorados vai estar no Cine-teatro Louletano para 
apresentar o “Concerto de natal”. o cantor nuno 
guerreiro, emblemático vocalista do grupo, volta a 
pisar o palco da sala de espetáculos da cidade que 
o viu nascer e irá entoar algumas canções de natal, 
bem os grandes êxitos da ala.
a ala dos namorados forma-se algures em 1993, 
à volta de uma série de canções com letras do João 
Monge e música do João gil. 
este ano, os ala apresentam uma nova gravação, 
“razão de ser”, em que revisitam 15 canções, 
convidando instrumentistas e cantores, como 
antónio Zambujo ou Jorge Palma. 
o preço dos bilhetes para este espetáculo é de 8 euros.

ala dos namorados em ConCerto de natal
Christmas ConCert by ala dos namorados

dec �� – ��h�0
Cine-teatro louletano - loulé
org.: municipality of loulé

on december 13, Cine-teatro Louletano will 
host the presentation concert of dino d’santiago’s 
new album (a local from quarteira). on the day he 
celebrates his 31st birthday, the singer will echo the 
sounds of “eva” in the council where he was born, 
being this the first show in Portugal after the release 
of his new album. in the quest for knowledge of his 
origins, the visit to the island of santiago in Cape 
verde eventually outlined a new course in the artist’s 
career. by way of tribute to his family and roots, 
“eva” comes as a result of the internalization and 
maturity which only a soul full of restlessness and 
experienced love can move.
together with dino d’santiago, ivan gomes on the 
guitar, renato Chantre on bass, gileno on trumpet, 
Miroca Paris in percussion, and Ligia Pereira and 
elísio Pereira, the choruses, will also be on stage.
The ticket for this show is 8 €.

dec �� - ��h�0
Cine-teatro louletano - loulé
org: municipality of loulé

on december 21, at 21h30, ala dos namorados will 
be at Cine-teatro Louletano to present “Christmas 
Concert”. nuno guerreiro, the emblematic vocalist 
of the group, will once again be stepping onto the 
stage of the auditorium of his hometown where he 
will sing some Christmas carols as well as other hits 
of the group.
ala dos namorados appears sometime around 
1993, with a series of songs with lyrics of João 
Monge and music by João gil. this year, the group 
will present its new album “razão de ser” (reason 
for being) in which they present 15 cover versions, 
inviting instrumentalists and singers such as antónio 
Zambujo and Jorge Palma.
The ticket for this show is 8 €.



loulé AgendA MunicipAl�8 AgendA MunicipAl loulé �9

CULTURA - MúSICA  |   CULTURE - MUSIC

informações 289 400 820 | http://cineteatro.cm-loule.pt 
bilhetes / reservas (terça a sexta: 14h00 às 18h00) 289 414 604 | cinereservas@cm-loule.pt 
Visite o bar do Cine-teatro, aberto em dias de espectáculos.  you can now visit our bar, open on show days only.

maZGani

07 dez - ��h�0
Cine-teatro louletano - loulé
org.: Câmara municipal de loulé

a 07 de dezembro, pelas 21h30, o cantor de 
origem iraniana, Mazgani, vai estar de volta a Loulé 
para um espetáculo que terá lugar no Cine-teatro 
Louletano. escritor de canções, cantor e guitarrista, 
Mazgani deu início à sua carreira com a edição do 
álbum “Song of the new heart” no final de 2007. 
Um início aclamado pela crítica especializada, 
com grandes canções, de belas melodias e uma 
poesia que dificilmente se enquadraram no facto 
de ser somente um primeiro disco. a revista de 
renome “Les inrockuptibles”, em frança, deu logo 
a sua opinião: Mazgani foi considerado um dos 20 
melhores novos artistas musicais da europa. 
em abril de 2013, o artista lançou o seu novo 
disco, “Common ground”, produzido por John 
Parish (habitual colaborador de PJ harvey), com a 
colaboração de Mick harvey (ex-nick Cave & the 
bad seeds, e também colaborador de PJ harvey), 
e integralmente gravado e misturado em bristol, 
inglaterra.
o preço dos bilhetes para o concerto é de 6 euros.

ConCerto de natal em QUarteira
Christmas ConCert in QUarteira

CULTURA - MúSICA  |   CULTURE - MUSIC

�5 dez - �6h00
igreja são pedro do mar - Quarteira
org.: Câmara municipal de loulé

a orquestra Clássica do sul apresenta em quarteira 
um programa especial dedicado à época natalícia, 
em que o público será presenteado com obras dos 
compositores françois-Joseph gossec, giuseppe 
sammartini, arcangelo Corelli e ainda de Piotr 
ilitch tchaikovsky, com a famosíssima suite de “o 
quebra-nozes”. Um reportório especial e festivo 
dirigido pelo Maestro titular, Cesário Costa.
a orquestra Clássica do sul (oCs) é herdeira do 
percurso de sucesso da orquestra do algarve, 
cuja carreira nos principais palcos nacionais e 
internacionais (passando por países como áustria, 
Luxemburgo, brasil, espanha, itália, inglaterra) foi 
elogiada pela crítica especializada, enaltecendo a 
sua elevada qualidade artística e excelência.

dec 07 – ��h�0
Cine-teatro louletano - loulé
org : Municipality of Loulé

on december 7th, at 21h30, the songwriter of 
iranian origin, Mazgani, will be back in Loulé for a 
show that will take place at Cine - teatro Louletano.
songwriter, singer and guitarist, Mazgani began his 
career with the release of the album “song of the 
new heart” in late 2007. a beginning acclaimed by 
critics; with great songs, beautiful melodies and 
poetry that hardly fitted in the fact of being a first 
album.
the renowned magazine “Les inrockuptibles”, 
in france, soon gave its opinion: Mazgani was 
considered one of the 20 best new musical artists 
from europe.
in april 2013, the artist released his new album, 
“Common ground”, produced by John Parish (PJ 
harvey’s usual collaborator), in collaboration with 
Mick harvey (former nick Cave & the bad seeds, 
and also collaborator of PJ harvey), and fully 
recorded and mixed in bristol, england.
The ticket for the concert is 6 €.

dec �5 - �6h00
são pedro do mar Church - Quarteira
org: municipality of loulé

the orquestra Classica do sul presents a special 
program devoted to the holiday season, in which 
the audience will be presented with works of the 
following composers: françois-Joseph gossec, 
giuseppe sammartini, arcangelo Corelli and also 
Piotr ilitch tchaikovsky, with the very famous suite 
of “the nutcracker”. a special and festive repertoire 
led by Cesário Costa as Principal Conductor.
this orchestra (oCs) inherited the successful course 
of the algarve orchestra whose career in major 
national and international stages (through countries 
such as austria, Luxembourg, brazil, spain, italy, 
england) was praised by critics and admired for its 
high artistic quality and excellence.
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0� e 04 dez - ��h00
Cine-teatro louletano - loulé
org.: Câmara municipal de loulé

nos dias 3 e 4 de dezembro, pelas 21h00, o Cine-
-teatro Louletano recebe um dos maiores bailados 
de todos os tempos - o “Lago dos Cisnes” -, 
interpretado pela russian Classical ballet, liderada 
por evgeniya bespalova, numa nova produção 2013.
trata-se de uma narrativa encantadora com 
sumptuosos cenários, maravilhosos figurinos e um 
deslumbrante leque de melodias que compõem esta 
grande obra-prima do ballet clássico.
o “Lago dos Cisnes” é considerado o mais 
espetacular dos bailados clássicos, repleto de 
romantismo e beleza, é epítome dos bailados 
clássicos; a coreografia exige dos bailarinos 
destreza e aptidão técnica na representação das 
personagens da história.
o Cine-teatro Louletano regressa, assim, às grandes 
noites de bailado num espetáculo com coreografia 
de Marius Petipa e Lev ivanov.

CULTURA - DANÇA  |   CULTURE - DANCE

informações 289 400 820 | http://cineteatro.cm-loule.pt 
bilhetes / reservas (terça a sexta: 14h00 às 18h00) 289 414 604 | cinereservas@cm-loule.pt 
Visite o bar do Cine-teatro, aberto em dias de espectáculos.  you can now visit our bar, open on show days only.

o laGo dos Cisnes
swan laKe

dec 0� And 04 – ��h00
Cine-teatro louletano - loulé
org : municipality of loulé

on december 03 and 04, at 21h00, Cine-teatro 
Louletano will host one of the greatest ballets of 
all times - the “swan Lake” - interpreted by the 
russian Classical ballet, led by evgeniya bespalova 
in a new 2013 production.
this is a charming narrative with sumptuous 
sceneries, wonderful costumes and a dazzling 
array of tunes composing this great masterpiece of 
classical ballet.
the “swan Lake” is considered the most spectacular 
of all classical ballets, full of romance and beauty; 
it is the epitome of classical ballets, the dancers’ 
choreography requires skill and technical expertise 
in the representation of the story’s characters.
this way Cine - teatro louletano returns to its great 
nights of ballet in a show choreographed by Marius 
Petipa and Lev ivanov.
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Festas/Feiras e romarias
Festivals/Fairs and religious Feasts

bAile coM 
rosA MArTins
07 dez – 21h00
sociedade recreativa e Cultural 
de Vale Judeu
org.: sociedade recreativa e 
Cultural de Vale Judeu

dAnce wiTh rosA 
MArTins
dec 07 – 21h00 sociedade 
recreativa e Cultural de Vale 
Judeu
org.: sociedade recreativa e 
Cultural de Vale Judeu

noiTe de fAdos 
coM sArA gonçAlVes
07 dez – 21h30
taberna dos Frades - loulé
org.: taberna dos Frades

fAdo eVening wiTh 
sArA gonçAlVes
dec 07 – 21h30
taberna dos Frades - loulé
org.: taberna dos Frades

bAile coM riTA Melo
07 dez - 21h00
Centro social e Cultural 
parragilense - parragil
org.: Centro social e Cultural 
parragilense

dAnce wiTh riTA Melo
dec 07 – 21h00
Centro social e Cultural 
parragilense - parragil
org.: Centro social e Cultural 
parragilense

bAile do bolo rei 
coM luis godinho
14 dez – 21h00
Clube Cultural e recreativo 
monte seco - monte seco
org.: C. C. r. monte seco

chrisTMAs cAke bAll 
wiTh luis godinho
dec 14 – 21h00
Clube Cultural e recreativo 
monte seco
org.: C. C. r. monte seco

bAile sociAl sénior
14 dez – 15h00
salão de Festas - loulé
org.: Câmara municipal de loulé

sociAl senior bAll
dec 14 – 15h00
salão de Festas - loulé
org: municipality of loulé

MercAdinho escoTisTA
14 e 15 dez – 09h00 às 18h00
Jardim das Comunidades
almancil 
org.: ass. escoteiros de portugal

scouTs MArkeT
dec 14 and 15 – 09h00 to 18h00
Jardim das Comunidades de 
almancil - almancil
org : ass. escoteiros de portugal

bAile de nATAl coM 
joão do cArMo
25 dez - 21h00
Centro social e Cultural 
parragilense - parragil
org.: Centro social e Cultural 
parragilense

07 dez - �0h00 às �8h00
av. José da Costa mealha - loulé
org.: Câmara municipal de loulé

no dia 7 de dezembro, realiza-se mais uma edição 
da feira da serra de Loulé, que pelo segundo ano 
consecutivo se realiza na avenida José da Costa 
Mealha tornando este evento mais atrativo pela sua 
centralidade.
Cerca de 80 expositores de artesanato e produtores 
agroalimentares vão representar o que de mais 
genuíno se faz na serra algarvia, desde a cestaria, 
latoaria, olaria, trabalhos em esparto, ervas 
aromáticas, doçaria tradicional, enchidos, entre 
outros produtos. os visitantes poderão assistir aos 
trabalhos ao vivo.
Para além da promoção e valorização da riqueza 
cultural serrana, com este evento a Câmara 
Municipal de Loulé tem por objetivo dar a conhecer 
aos visitantes a diversidade da cultura popular das 
freguesias da serra do Caldeirão. 
a entrada é livre.

Feira da serra 2013
reGional prodUCts Fair

dec 07 - �0h00 To �8h00
avenida José da Costa mealha - loulé
org: municipality of loulé

on december 7th, another edition of feira da serra 
of Loulé will take place and for the second year 
it will be held at avenida José da Costa Mealha 
making this event more attractive because of its 
centrality.
about 80 exhibitors of crafts and agri-food 
producers will represent the most genuine products 
made in the algarvian countryside, from basketry, 
metalwork, pottery, works in esparto, herbs, 
traditional sweetmeats, sausages to other products. 
visitors can watch live crafts-making.
in addition to the promotion and enhancement of 
the country culture, with this event the Municipality 
of Loulé aims to provide visitors with the diversity 
of the popular culture of the villages of serra do 
Caldeirão.
Free entrance.

chrisTMAs bAll 
wiTh joão do cArMo
dec 25 – 21h00
Centro social e Cultural 
parragilense - parragil
org.: C. s. C. parragilense

noiTes de fAdos
07, 14, 21 e 28 dez - 21h00
restaurante dallas - Quarteira
org.: restaurante dallas

fAdo eVenings
dec 07, 14, 21 and 28 – 21h00
dallas restaurant - Quarteira
org: dallas restaurant

feirA de ArTesAnATo 
nA corTelhA
2º domingo do mês - Cortelha
org.: associação amigos da Cortelha

corTelhA crAfTs fAir
2nd sunday of the month 
- Cortelha
org.: associação amigos da Cortelha

fesTA de nª srª dA 
conceição eM loulé
8 dez - loulé
10h00 Missa na igreja de 
s. francisco
11h30 Missa na igreja Matriz
15h00 Missa da festa na igreja 
Matriz
16h00 Procissão até à ermida de 
nª srª da Conceição
org.: paróquias de loulé

fesTiViTies in honor 
of our lAdy of 
concepTion - loulé
8 dez - loulé
org.: paróquias de loulé
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07 e 08 dez
Quarteira
org.: paróquia de Quarteira 
apoio.: Junta de Freguesia de Quarteira e Câmara 
municipal de loulé

a Padroeira dos pescadores de quarteira e também 
de Portugal sai à rua no próximo dia 7 de dezembro 
naquela que é a festa religiosa mais importante da 
cidade. 
progrAMA
07 dez 
21h00 - Procissão de velas com imagem de 
n. s. Conceição 
em direção à igreja de s. Pedro do Mar
08 dez 
09h00 – alvorada
14h00 – Celebração da eucaristia na igreja de s. 
Pedro do Mar
15h00 – Procissão solene com a imagem de nossa 
senhora da Conceição em direção ao mar (Porto de 
abrigo)
- saudação a nossa senhora
- bênção do mar e das embarcações – regresso à 
igreja n. s. Conceição
- a imagem pequena do Porto de abrigo regressa à 
sua capelinha
20h00 – venda de ramos e leilão de ofertas
22h00 – variedades
22h30 – exibição do grupo folclórico de faro
- exibição fogo de artifício

Festa em honra de nossa senhora da ConCeição
FestiVities in honor oF oUr lady oF ConCeption

dec 07 And 08
Quarteira
org.: parish of Quarteira
support: Civil parish of Quarteira and municipality of 
loulé

The patroness of the fishermen of Quarteira as well 
as of Portugal will be out in the streets on december 
7th in which is the most important religious festival 
of this city. 
progrAM
dec 07 
21h00 - Candlelight Procession with the image of 
our Lady of Conception towards the Church of são 
Pedro do Mar
dec 08
09h00 - reveille
14h00 – Mass Celebration at são Pedro do Mar 
Church
15h00 - solemn Procession with the image of our 
Lady of Conception towards the sea (Port shelter)
- salutations to our Lady
- blessing of the sea and boats - back to nossa 
senhora da Conceição Church.
- the small image of the Port shelter returns to its 
little chapel.
20h00 - auction of offerings
22h00 – entertainment
22h30 – Performance of the folklore group of faro
- fireworks

CULTURA - DIVERSOS   |   CULTURE - MISCELLANEOUS

diversos
miscellaneous

MercAdo dA pulgA 
(ArTigos noVos e eM 
segundA Mão)
pólo museológico Cândido 
Guerreiro e Condes de alte - alte
01 dez - 11h00 às 17h00
org.: Câmara municipal de loulé

fleA MArkeT (new And 
second-hAnd ArTicles)
pólo museológico Cândido 
Guerreiro e Condes de alte - alte
dec 01 - 11h00 to 17h00
org: municipality of loulé

concerTo solidário 
coM luis conceição
01 dez – 18h00
Galeria londot - almancil
org.: associação almargem

solidAriTy concerT 
wiTh luis conceição
dec 01 – 18h00
londot Gallery - almancil
org: associação almargem

lAnçAMenTo do liVro 
“cândido guerreiro 
– obrAs i” coM edição 
de joão MinhoTo 
MArQues ApresenTAdo 
por pere ferré
salão nobre dos paços do 
Concelho - loulé
03 dez - 18h30
org.: Câmara municipal de loulé

releAse of The book 
“cândido guerreiro 
- obrAs i” wiTh ediTion 
of joão MinhoTo 
MArQues presenTed by 
pere ferré
salão nobre in the main building 
of the town hall
dec 03 – 18h30
org: municipality of loulé

concerTo de nATAl 
coM dArko
06 dez – 21h30
Cine-teatro louletano - loulé
org.: associação existir

chrisTMAs concerT 
wiTh dArko
dec 06 – 21h30
Cine-teatro louletano - loulé
org : associação existir

roTeiro de presépios 
nA AldeiA de AlTe
inauguração dia 07 dez - 15h00
(local a definir)
07 dez a 06 Jan - pelas ruas 
de alte
org.: Câmara municipal de loulé

guide-lisT of cribs in 
The VillAge of AlTe
Village of alte
opening on dec 07  at 15h00 
(place to be established)
dec 07 to Jan 06
org : municipality of loulé
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06 dez A 06 jAn
alte
org.: Câmara municipal de loulé

esta iniciativa pretende tornar a aldeia de alte numa 
galeria de arte popular e religiosa, recuperando 
as tradições do natal e estimulando a criatividade 
das diversas forças vivas da aldeia (associações, 
escolas, paróquia, particulares…), com a realização 
de presépios tradicionais em locais com visibilidade 
pública que irão ser identificados num mapa a ser 
distribuído localmente.
a aldeia de alte por si só representa; pela sua 
localização e pela sua tipicidade, um local impar 
para que um projeto desta natureza seja um 
sucesso. este roteiro será também uma forma de 
trazer gentes de muitas zonas do nosso país e 
também do estrageiro, numa altura do ano onde 
o turismo na nossa região sofre uma quebra 
assinalável.

roteiro de presépios na aldeia de alte
GUide-list oF Cribs in the VillaGe oF alte

dec 06 To jAn 06
alte
org: municipality of loulé

this initiative aims to turn the village of alte into 
a popular and religious gallery, recovering the 
traditions of Christmas and stimulating the creativity 
of the locals (associations, schools, parish, private 
individuals...), with the execution of traditional cribs 
in public places which will be identified on a map to 
be distributed locally.
the village of alte itself is, for its location and its 
typicality, a peculiar place towards the success of 
this kind of project. this initiative is also a way of 
bringing people from many parts of our country and 
also from abroad at a time of year when tourism in 
our region suffers a considerable decrease.

residir, TrAbAlhAr e 
diVerTir eM loulé
07 dez – 15h00
alcaidaria do Castelo - loulé
org.: Casa da Cultura de loulé

liVe, work And plAy in 
loulé
dec 07 – 15h00
alcaidaria do Castelo - loulé
org: Casa da Cultura de loulé

workshop de 
chocolATe, coM dorA 
bArrAdAs
pólo museológico Cândido 
Guerreiro e Condes de alte
alte
08 dez - 14h00 às 18h00
apoio: Câmara municipal de loulé

chocolATe workshop 
wiTh dorA bArrAdAs
pólo museológico Cândido 
Guerreiro e Condes de alte
dec 08 - 14h00 to 18h00
support: municipality of loulé

TeATro: “gAspAr e A 
AVenTurA de nATAl”
08 dez – 15h30
Casa da Cultura de loulé
loulé
org.: Casa da Cultura de loulé

TheATer: “gAspAr 
And The chrisTMAs 
AdVenTure”
dec 08 – 15h30
Casa da Cultura de loulé
loulé
org: Casa da Cultura de loulé

conferênciA: esTudo 
ArQueofAunísTico 
do cAsTelo de sAlir 
(loulé)
conTribuição pArA o 
conheciMenTo dA dieTA 
AliMenTAr islâMicA, por 
sorAiA MArTins
14 dez – 15h00
arquivo municipal de loulé
org.: Câmara municipal de loulé

conference: 
ArcheofAunAl sTudies 
on cAsTle of sAlir 
(loulé)
leArning AbouT islAMic 
dieT, by sorAiA MArTins
dec 14 – 15h00
Árquivo municipal de loulé
org : municipality of loulé

TeATro: 
conTos de nATAl 
pelo TeATro Análise de 
loulé
22 dez – 11h00
Casa da Cultura de loulé
loulé
org.: Casa da Cultura de loulé

TheATre:
chrisTMAs TAles
by TeATro Análise de loulé
dec 22 – 11h00
Casa da Cultura de loulé
loulé
org: Casa da Cultura de loulé

concerTos no 
bAr bAfo de bAco 
- loulé
07 dez: 
Miss lAVA + An x TAsy 
13 dez: 
becky lee & drunkfooT 
(usA)
14 dez:
fiVe To one 
(TribuTo Aos The doors)
20 dez:
digAMMA
21 dez: 
cApiTão fAnTAsMA
org.: bar bafo de baco

concerTs AT 
“bAfo de bAco” bAr 
- loulé
dec 07th:
Miss lAVA + An x TAsy
dec 13th:
becky lee & drunkfooT 
(usA)
dec 14th:
fiVe To one 
(TribuTe To The doors)
dec 20th:
digAMMA
dec 21st:
cApiTão fAnTAsMA
org: bafo de baco bar
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desporto
sport

golFe
golF

coMpeTição MensAl
07 dez - 08h00
Campo laguna - Vilamoura

MonThly coMpeTiTion
dec 07 - 08h00
laguna Golf Course - Vilamoura

coMpeTição sénior
12 dez - 08h00
Campo millennium - Vilamoura

senior coMpeTiTion
12 dec 12 - 08h00
millennium Golf Course 
- Vilamoura

Torneio de 
encerrAMenTo
14 dez - 08h00
Campo Victoria - Vilamoura

closing TournAMenT
dec 14 - 08h00
Campo Victoria - Vilamoura

rugby
rugby

cAMpeonATo nAcionAl 
�ª diVisão seniores 
MAsculinos 
rc loulé / sl benficA
21 dez - 15h30
Campo nº 3 - loulé
nATionAl chAMpionship �sT 
diVision senior MAle 
rc loulé / sl benficA
21 dez - 15h30
pitch number 3 - loulé

andebol
handball

cAMpeonATo regionAl 
Andebol – iniciAdos
cAsA culTurA de loulé 
/ cd olhAnenses
08 dez - 11h30
pavilhão desportivo municipal 
de loulé
hAndbAll regionAl 
chAMpionchip – under �5
cAsA culTurA de loulé 
/ cd olhAnenses
dec 08 - 11h30
loulé municipal sports pavillion

artes marciais
martial arts

5º conVíVio de nATAl
21 dez - 09h00 às 14h00
pavilhão desportivo municipal 
de loulé

5Th chrisTMAs 
gAThering
dec 21 - 09h00 to 14h00
loulé municipal sports pavillion

ténis de mesa
table tennis 

js cAMpinense 
/ cTM seTúbAl 
C. nacional 2ª divisão masc.
07 dez - 15h00 - pavilhão 
desportivo municipal de loulé

js cAMpinense / cTM 
seTúbAl 
2nd division male n. Championship
dec 07 - 15h00
loulé municipal sports pavillion

DESPORTO  |   SPORT

ténis
tennis

��º Torneio de nATAl 
juVenil �0��
07 e 08 dez - Campos 
municipais de ténis de loulé
dia 7- 09h00 às 20h00
dia 8- 08h00 às 13h00

��Th youTh chrisTMAs 
TournAMenT �0��
dec 07 and 08
loulé municipal tennis Courts
dec 07 - 09h00 às 20h00
dec 08- 08h00 às 13h00

Torneio de nATAl 
(singulAres MisTos)
08 dez - Campos municipais de 
ténis de Quarteira

chrisTMAs 
TournAMenT 
(Mixed singles)
dec 08
Quarteira municipal tennis 
Courts

Torneio de MAsTers 
�0��
14 e 15 dez - Campos 
municipais de ténis de loulé

MAsTers TournAMenT 
�0��
dec 14 and 15
loulé municipal tennis Courts

hÓQuei em patins
roller hocKey

cd boliQueiMe 
/ pArede fc 
Camp. nacional 3ª divisão seniores
01 dez - 17h00 
pavilhão desportivo municipal 
de boliqueime

cd boliQueiMe 
/ cf esTreMoz 
torneio de abertura de escolares
07 dez - 16h00 
pavilhão desportivo municipal 
de boliqueime

cd boliQueiMe / hc 
VAsco dA gAMA 
Camp. regional sub. 15
08 dez - 11h00 - pavilhão 
desportivo municipal boliqueime

cd boliQueiMe 
/ MourA dc 
Campeonato regional sub. 13
14 dez - 15h00
pavilhão desportivo municipal 
de boliqueime

cd boliQueiMe 
/ gds cAscAis 
Camp. nacional 3ª divisão seniores
22 dez - 17h00
pavilhão desportivo municipal 
de boliqueime

btt
mountain biKe

pAsseio de bTT – dA 
serrA Ao MAr
07 dez - 10h00
ameixial

natação
swimming

Torneio de VelocidAde 
de cAdeTes
14 e 15 dez
piscinas municipais de loulé
dia 14 - das 14h00 às 20h00
dia 15 - das 09h00 às 13h00

cAdeTs speed 
TournAMenT
dec 14 and 15
loulé municipal swimming 
pools
14 th - 14h00 to 20h00
15 th - 09h00 to 13h00

xiii - concurso 
inTernAcionAl 
de pescA desporTiVA 
de MAr
08 dez – 08h00
praia do Garrão - almancil

pesca desportiva
game Fishing
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cenTro AlTe 
/ inTer ViVos
Campeonato distrital Juvenis
01 dez - 17h00
pavilhão desportivo municipal 
de loulé

cenTro AlTe 
/ chelAgoense 
Campeonato distrital Juniores 
Femininos
08 dez - 17h00
pavilhão desportivo municipal 
de loulé

louleTAno / gejupce 
Campeonato distrital iniciados
14 dez - 15h30
pavilhão desportivo municipal 
de loulé

louleTAno / bAroniA 
Campeonato nacional 3ª divisão 
seniores
14 dez - 17h30
pavilhão desportivo municipal 
de loulé

Futsal
Futsal

cenTro de AlTe 
/ c. benficA V. reAl 
Campeonato distrital infantis
15 dez - 10h30
pavilhão desportivo municipal 
de loulé

cenTro de AlTe / lAgos 
e benficA 
Campeonato distrital Juvenis
15 dez - 15h00
pavilhão desportivo municipal 
de loulé

cenTro de AlTe 
/ pechão 
Campeonato distrital Juniores
15 dez - 17h00
pavilhão desportivo municipal 
de loulé

cenTro de AlTe 
/ pechão 
Campeonato distrital Juniores
22 dez - 17h00
pavilhão desportivo municipal 
de loulé

cd boliQueiMe 
/ csl benficA VrsA 
Campeonato distrital seniores
01 dez - 19h00
pavilhão desportivo municipal 
de boliqueime

cd boliQueiMe 
/ louleTAno dc 
Campeonato distrital iniciados
08 dez - 18h00
pavilhão desportivo municipal 
de boliqueime

cd boliQueiMe 
/ cd checul 
Campeonato distrital seniores
15 dez - 19h00
pavilhão desportivo municipal 
de boliqueime

c d checul 
/ bonjoAnense 
Campeonato distrital seniores 
Fem
07 dez - 17h00
pavilhão prof. Carlos Gravata

c d checul 
/ olhAnense 
Campeonato distrital seniores 
masc
07 dez - 19h00
pavilhão prof. Carlos Gravata

c d checul 
/ AlbufeirA fuTsAl 
Campeonato distrital seniores 
Fem
14 dez - 17h00
pavilhão prof. Carlos Gravata

c d checul 
/ chelAgoense 
Campeonato distrital seniores 
Fem
21 dez - 17h00
pavilhão prof. Carlos Gravata

c d checul 
/ gejupce porTiMão 
Campeonato distrital seniores 
masc
21 dez - 19h00
pavilhão prof. Carlos Gravata

QuArTeirA “TubArões” 
/ sc fArense 
Campeonato regional sub. 14 Fem
01 dez - 11h30
pavilhão drª laura ayres

QuArTeirA “TubArões” 
/ sc fArense 
Campeonato regional sub. 16 Fem
01 dez - 15h00
pavilhão drª laura ayres

QuArTeirA “TubArões 
b” / ginásio co “b” 
Campeonato regional sub. 16 masc
01 dez - 17h00
pavilhão drª laura ayres

QuArTeirA “TubArões” 
/ s b AlbufeirA 
Campeonato regional sub. 14 Fem
07 dez - 15h00
pavilhão drª laura ayres

QuArTeirA “TubArões 
b” / iMorTAl “b” 
Campeonato regional sub. 14 masc
08 dez - 15h00
pavilhão drª laura ayres

basQuetebol
basKetball 

QuArTeirA “TubArões” 
/ bAskeT Queluz 
Campeonato nacional 2ª divisão 
seniores Fem
08 dez - 17h00
pavilhão drª laura ayres

QuArTeirA “TubArões 
A” / iMorTAl “A” 
Campeonato regional sub. 14 masc
14 dez - 15h00
pavilhão drª laura ayres

QuArTeirA “TubArões” 
/ bejA bc 
Campeonato nacional 1ª divisão 
seniores masc
14 dez - 17h00
pavilhão drª laura ayres

QuArTeirA “TubArões” 
/ s b TAVirA 
Campeonato regional sub. 16 Fem
15 dez - 15h00
pavilhão drª laura ayres

QuArTeirA “TubArões 
A” / sc fArense 
Campeonato regional sub. 16 masc
15 dez - 17h00
pavilhão drª laura ayres

Futebol
Football

ligA ibéricA sub 8
estádio municipal loulé
01 – a partir das 14h30
Fase Final do torneio de outono

louleTAno b 
/ MAríTiMo
Campo nº 2 - loulé
01 – 09h00
(iniciados – 2ª divisão distrital)

louleTAno b 
/ s. luís 
Campo nº 2 - loulé
01 – 11h00
(Juvenis – 1ª divisão distrital)

louleTAno c 
/ Messinense
Campo nº 2 - loulé
01 – 15h00
(iniciados – 2ª divisão distrital)

checul 
/ porTiMonense b
Campo nº 2  - Quarteira
01 – 09h00
(iniciados – 2ª divisão distrital)

QuArTeirense 
/ fArense
Campo nº 2 - Quarteira
01 – 11h00
(Juvenis – 1ª divisão distrital)
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inTer AlMAncil 
/ guiA fc 
estádio municipal - almancil
01 – 11h00
(Juvenis – 2ª divisão distrital)

cAMpinense 
/ iMorTAl
Campo nº 2 - loulé
07 – 09h30
(infantis – Campeonato distrital)

louleTAno / ferreirAs
Campo nº 2 loulé
07 – 11h00
(infantis – Campeonato distrital)

louleTAno / guiA fc
Campo nº 2 loulé
07 – 11h00
(benjamins b – Campeonato 
distrital)

QuArTeirense / inTer
Campo nº 2 - Quarteira
07 – 09h30
(infantis – Campeonato distrital)

checul / QuArTeirense
Campo nº 2 - Quarteira
07 – 11h00
(infantis – Campeonato distrital)

QuArTeirense 
/ ArMAcenenses
Campo nº 2 - Quarteira
07 – 11h00
(benjamins a – Campeonato 
distrital)

QuArTeirense / guiA fc
Campo nº 2 - Quarteira
07 – 15h00
(Juniores – Campeonato distrital)

inTer AlMAncil 
/ QuArTeirense 
estádio municipal - almancil
07 – 11h00
(infantis – Campeonato distrital)

inTer AlMAncil 
/ MonchiQuense 
estádio municipal - almancil
07 – 15h00
(seniores – Campeonato distrital)

louleTAno 
/ juVenTude éVorA
Campo nº 2 loulé
08 – 11h00
(Juvenis – Campeonato nacional)

QuArTeirense 
/ bArreirense
estádio municipal - Quarteira
08 – 15h00
(seniores – Campeonato nacional)

QuArTeirense b 
/ louleTAno b
Campo nº 2 - Quarteira
08 – 09h00
(iniciados – 2ª divisão distrital)

QuArTeirense / lAgoA
Campo nº 2 - Quarteira
08 – 11h00
(iniciados – 1ª divisão distrital)

inTer AlMAncil 
/ guiA fc 
estádio municipal - almancil
08 – 11h00
(iniciados – 1ª divisão distrital)

louleTAno / olhAnense
estádio municipal loulé
14 – 15h00
(Juniores – 2ª divisão nacional)

louleTAno b 
/ gerAção génios
Campo nº 2 loulé
14 – 11h00
(infantis – Campeonato distrital)

QuArTeirense 
/ louleTAno
Campo nº 2 - Quarteira
14 – 11h00
(infantis – Campeonato distrital)

QuArTeirense 
/ iMorTAl
Campo nº 2 - Quarteira
14 – 11h00
(infantis – Campeonato distrital)

QuArTeirense 
/ lusiTAno Vr
Campo nº 2 - Quarteira
14 – 15h00
(Juniores – Campeonato distrital)

inTer AlMAncil 
/ iMorTAl 
estádio municipal - almancil
14 – 09h30
(infantis – Campeonato distrital)

inTer AlMAncil 
/ louleTAno 
estádio municipal - almancil
14 – 11h00
(benjamins a – Campeonato 
distrital)

inTer AlMAncil b 
/ louleTAno b 
estádio municipal - almancil
14 – 11h00
(benjamins b – Camp. distrital)

AlMAncilense / guiA fc
estádio municipal - almancil
14 – 15h00
(seniores – Campeonato distrital)

louleTAno c / silVes
Campo nº 2 - loulé
15 – 09h00
(iniciados – 2ª divisão distrital)

louleTAno / s. luís 
Campo nº 2 - loulé
15 – 11h00
(iniciados – Campeonato nacional)

louleTAno b 
/ lusiTAno Vr
Campo nº 2 - loulé
15 – 15h00
(Juvenis – 1ª divisão distrital)

checul / MonchiQuense
Campo nº 2  - Quarteira
15 – 09h00
(iniciados – 2ª divisão distrital)

QuArTeirense / s. luís
Campo nº 2 - Quarteira
15 – 11h00
(Juvenis – 1ª divisão distrital)

inTer AlMAncil 
/ ginásio TAVirA 
estádio municipal - almancil
15 – 11h00
(Juvenis – 2ª divisão distrital)

louleTAno / checul
Campo nº 2 loulé
21 – 09h30
(infantis – Campeonato distrital)

louleTAno / ferreirAs
Campo nº 2 loulé
21 – 11h00
(benjamins b – Campeonato 
distrital)

louleTAno b 
/ QuArTeirense
Campo nº 2 - loulé
21 – 11h00
(benjamins b – Campeonato 
nacional)

QuArTeirA sc 
/ MonchiQuense
estádio municipal - Quarteira
21 – 15h30
(seniores – Campeonato distrital)

QuArTeirense 
/ fArense
Campo nº 2 - Quarteira
21 – 09h30
(infantis – Campeonato distrital)

QuArTeirense 
/ gerAção génios
Campo nº 2 - Quarteira
21 – 11h00
(infantis – Campeonato distrital)

QuArTeirense / guiA fc
Campo nº 2 - Quarteira
21 – 11h00
(benjamins a – Campeonato 
distrital)

inTer AlMAncil 
/ fArense 
estádio municipal - almancil
21 – 11h00
(infantis – Campeonato distrital)

inTer AlMAncil 
/ lusiTAno Vr
estádio municipal - almancil
21 – 15h00
(seniores – Campeonato distrital)

QuArTeirense 
/ u, MonTeMor
estádio municipal - Quarteira
22 – 15h00
(seniores – Campeonato nacional)

AlMAncilense 
/ �� esperAnçAs
estádio municipal - almancil
28 – 15h00
(seniores – Campeonato distrital)

louleTAno / 
QuArTeirense
estádio municipal loulé
29 – 15h00
(seniores – Campeonato nacional)

nota: 
as datas e horas dos jogos são os agendados pela Federação portuguesa de 
Futebol ou pela associação de Futebol do algarve podendo, por acordo entre 
os Clubes intervenientes, ser alteradas.
please note: 
match dates and times are scheduled by the portuguese Football Federation 
or the algarve Football association and may be changed by mutual 
agreement between the clubs in question.

corresponding Age groups

Juniores 
Juvenis

iniciados
infantis

Under 19
Under 17
Under 15
Under 13
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08 dez – �0h00
estádio municipal de Quarteira 
pista de atletismo - Quarteira
org.: Centro desportivo de Quarteira
apoio.: Câmara municipal de loulé e a associação de 
atletismo do algarve

o Centro desportivo de quarteira, em colaboração 
com a Câmara Municipal de Loulé e a associação 
de atletismo do algarve, irá realizar no próximo 
domingo, dia 8 de dezembro, a décima segunda 
edição do km da Juventude – Memorial Manuel 
Correia. as provas decorrerão na Pista de atletismo 
do estádio Municipal de quarteira e terão início 
pelas 10 horas, podendo participar atletas 
federados.

Km da JUVentUde – memorial manUel Correia

dec 08 – �0h00
estádio municipal de Quarteira
pista de atletismo - Quarteira
org: Centro desportivo de Quarteira
support:. municipality of loulé and associação de 
atletismo do algarve

the sports center of quarteira, in partnership 
with the Municipality of Loulé and associação de 
atletismo do algarve, will hold on sunday, december 
8, the twelfth edition of km da Juventude - Memorial 
Manuel Correia. the competitions will take place 
at the City athletics track of quarteira stadium and 
will start at 10h00, enabling federated athletes to 
participate.

xiii ConCUrso internaCional de pesCa desportiVa 
de mar
13th international Game FishinG Competition

08 dez – 08h00
praia do Garrão - Quinta do lago
org.: Clube náutico e de pesca desportiva de Quarteira
apoio.: Câmara municipal de loulé e Junta de Freguesia 
de Quarteira

a praia do garrão vai receber mais uma vez um 
concurso internacional de pesca desportiva, esta 
competição de mar vai já na sua décima terceira 
edição e contará com pescadores de todo o algarve 
e ainda com alguns competidores nacionais e 
estrangeiros, especialmente da vizinha espanha.
esta prova baseada na regulamentação da 
federação Portuguesa de Pesca desportiva, terá 
prémios e troféus para os primeiros 25 classificados 
e ainda para o maior exemplar, maior quantidade, 
para o melhor concorrente jovem e o melhor sócio 
do clube.
a competição realiza-se no dia 8 de dezembro com 
início às 08h00 e termina às 12h00, seguindo-se 
um almoço convívio e a entrega de prémios.
este é mais um evento de prestígio organizado pelo 
Clube náutico e de Pesca desportiva de quarteira.

dec 08 – 08h00
Garrão beach - Quinta do lago
org: Club náutico e de pesca desportiva de Quarteira
support: municipality of loulé and Civil parish of 
Quarteira

garrão beach will once again host an international 
competition of game fishing. This sea competition is 
now on its thirteenth edition and will feature anglers 
from all over the algarve and also from other parts 
of the country as well as from abroad, especially 
from neighboring spain.
this competition based on the regulations of the 
Portuguese federation of game fishing, will have 
prizes and trophies for the top 25 ranked and also 
for the largest specimen, for the largest amount 
caught, for the best young competitor and best club 
member.
the competition takes place on december 8 
beginning at 08h00 and ending at noon, followed by 
lunch and fellowship awards ceremony.
this is another prestigious event organized by Club 
náutico e de Pesca desportiva de quarteira.
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Com a ida do Dr. Manuel Esquível para Setúbal, 
onde actualmente desempenha as funções de 
Governador Civil, o Engº Lopes Serra, presidente 
da Câmara Municipal de Loulé e, simultaneamente, 
Governador Civil Substituto do nosso distrito, ficou 
interinamente a chefiar o governo da Província 
algarvia, como já havíamos noticiado.
Por sua vez o sr. Filipe Leal Viegas, vice-
-presidente da Câmara de Loulé, no impedimento 
do Engº Lopes Serra, é quem dirige neste 
momento a Administração concelhia.
Está, portanto, bem entregue a um homem 
experiente e sabedor a direcção deste grande e 
progressivo concelho de Loulé.

(in “a Voz de loulé”, ano xx, nº 494, de 18 de Julho de 
1972; Fototeca e Hemeroteca da CMLoulé)

Filipe leal VieGas: ViCe-presidente da CÂmara em 
exerCÍCio
Filipe leal VieGas: CUrrent ViCe-president oF the mUniCipality

no concelho de Loulé existem ainda alguns moinhos 
de vento que constituem uma riqueza patrimonial 
e que traduzem a realidade da economia rural de 
outros tempos.
na Cumeada, encontrámos um moinho recuperado 
numa zona paisagística de extrema beleza. 
a agricultura de subsistência foi outrora o principal 
sustento das famílias do campo e a cultura 
dos cereais era fonte de alimento de pessoas e 
animais. os moinhos, movidos pela água ou pelo 
vento, desempenharam um papel importante 
como instalações tradicionais de moagem. a eles 
associados aparece a figura típica do moleiro, muito 
querida das gentes da terra.
na freguesia de salir, o moinho da Cumeada, todo 
pintado de branco, embora desativado chama 
a atenção de todos os que se interessam por 
conhecer ou descobrir as tradições que ainda estão 
presentes na memória das populações locais. 

os moinhos da nossa memÓria
the mills oF oUr memory

in the municipality of Loulé there are still some 
windmills which are a rich heritage and reflect the 
reality of the rural economy of the olden days.
in Cumeada, we found a restored mill in an area of 
great scenic beauty.
subsistence farming was formerly the main 
breadwinner of the country families and cereal 
cultivation was the main source of sustenance for 
people and animals. Mills, powered by water or 
wind, had an important role as traditional grinding 
facilities. the miller was the associated character, 
being also someone always very dear to the 
population.
in the village of salir the Cumeada mill, all painted in 
white, although deactivated, draws the attention of 
all those who care to know or discover the traditions 
which are still fresh in memory of the locals.

with the departure of dr. Manuel esquivel to 
setúbal, where he currently performs the functions 
of Civil governor, eng serra Lopes, President of 
the Municipality of Loulé and simultaneously Civil 
deputy governor of our district, was temporarily 
left in charge of the government of the algarvian 
Province, as we had already reported.
on the other hand, Mr. filipe Leal viegas, vice 
president of the town hall of Loulé, in the absence 
of eng serra Lopes, is the one whom is currently 
directing the Council administration.
this way, the direction of this great and progressive 
municipality
is in the good hands of an experienced and 
knowledgeable man.

(in “a Voz de loulé”, ano xx, nº 494, de 18 de Julho de 
1972; Fototeca e Hemeroteca da CMLoulé)
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missas   
mass times

loulé
centro paroquial
sábados | saturdays 18h00
igreja Matriz de s. clemente
sábados | saturdays 9h30
domingos | sundays 11h30
igreja de s. francisco
domingos | sundays 10h00
santuário de nª sra da piedade
sábados | saturdays 10h00
domingos | sundays 17h00
boA horA
igreja de nª sra da boa hora
domingos | sundays 12h30
goncinhA
ermida de santa catarina
3º domingo do mês
3rd sunday of the month 15h30
VAle judeu
igreja de nª sra do bom sucesso
domingos | sundays 11h00
QuArTeirA
igreja de nª sra da conceição
sábados | saturdays 19h00
domingos | sundays 8h00
igreja de são pedro do Mar
domingos | sundays 
10h00, 19h00

VilAMourA
igreja de nª sra da Alegria
domingos | sundays 11h00
pereirAs
domingos | sundays 12h15
AlMAncil
igreja de s. lourenço
domingos | sundays 
9h00, 11h00
são joão dA VendA
igreja de s. João da Venda
domingos | sundays 10h00
boliQueiMe
igreja de s. sebastião
sábados e domingos
saturdays and sundays 12h00
QuerençA
igreja de nª sra da Assunção
quintas-feiras | thursdays 15h00
domingos | sundays 9h00
Tôr
igreja de santa rita
1º e 3º domingos do mês
1st and 3rd sunday of the month 
10h30
sAlir
igreja de são sebastião
sábados | saturdays 9h30
domingos | sundays 12h00

bArrAnco do Velho
2º e 4º domingos do mês
3rd and 4th sunday of the month 
10h00
nAVe do bArão
3º domingo do mês
3rd sunday of the month
bArrosAs
1º domingo do mês
1st sunday of the month 10h00
AlTe
igreja de n.ª sr.ª da Assunção
domingos | sundays 12h00
benAfiM
igreja de n.ª sr.ª da glória
sextas-feiras | fridays  11h00
2º e 4º domingos do mês
2nd and 4th sunday of the month 
10h30
AMeixiAl
igreja de santo António
sábados (quinzenalmente)
saturdays (fortnightly) 15h00
corTelhA
escola primária da cortelha
elementary school
3º domingo do mês
3rd sunday of the month 15h00

TOPONÍMIA   |   PLACE NAMES

Manuel Maria Cristóvão Laginha, nasceu em Loulé 
a 9/04/1919, estudou arquitectura em Lisboa, 
mas diplomou-se pela escola de belas-artes do 
Porto em 1947, tendo sido bolseiro “ventura terra” 
(para os três melhores alunos) entre 1943 e 1945. 
efectuou o tirocínio no escritório de Cottinelli telmo. 
foi membro da direcção do sindicato nacional dos 
arquitectos no biénio 1952-1954.
No início do seu percurso profissional publicou, 
sempre na revista arquitectura, projectos de 
moradias em Loulé e Paderne. Para a sua terra natal 
projectou, para além do Centro de assistência social 
Polivalente e do bairro de Casas para Pobres, vários 
edifícios de habitação. foi funcionário da direcção 
de Serviços de Salubridade e Edificações Urbanas 
da Câmara Municipal de Lisboa entre 1948 e 1958, 
tendo realizado vários planos de urbanização, como 
o de quarteira e Loulé entre outros. Constituiu com 
arnaldo araújo e frederico george, uma das três 
equipas finalistas do concurso de 1959 para o 
projecto da sede e Museu da fundação Calouste 
gulbenkian, em Lisboa.
faleceu em Lisboa em 20/12/1985.

(Fonte: “dicionário toponímico – Cidade de loulé”, Jorge 
Filipe maria da palma)

aV. manUel maria laGinha 
(s. Clemente)

Manuel Maria Cristovão Laginha, was born in Loulé 
on april 09, 1919, studied architecture in Lisbon, 
but graduated from escola de belas-artes  of oporto 
in 1947, earning a scholarship “ventura terra “ 
(for the three best students ) between 1943 and 
1945 and carried out practical training at Cottinelli 
Telmo’s office. He was also member of the Board 
of the national Union of architects in the biennium 
1952-1954.
early in his career he published housing projects in 
Loulé and Paderne in the magazine “arquitectura”. 
for his homeland besides the “Centro de assistência 
social Polivalente” and social housing for the 
poor he also projected several other residential 
buildings. Was an official of the Direcção de 
Serviços de Salubridade e Edificações Urbanas of 
the Municipality of Lisbon between 1948 and 1958, 
having  conducted various development projects, 
such as quarteira and Loulé among others. together 
with arnaldo araújo and frederico george he 
formed one of the three finalist teams of the 1959 
competition for the design of the headquarters and 
the of  the Calouste gulbenkian Museum in Lisbon .
he died in Lisbon on december 20, 1985.

(source: “dicionário toponímico – Cidade de loulé”, 
Jorge Filipe maria da palma)
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teleFones úteis   
useFul phones

loulé
bombeiros Municipais
Câmara Municipal
Centro de saúde
edP - nº verde
estação de Correios
Portugal telecom
táxis de Loulé
Junta de freguesia de s. Clemente
Junta de freguesia de s. sebastião
instituto de emprego e f. Prof.
g.n.r.
Posto de turismo
sec. de águas da CML (Piquete)
repartição de finanças
biblioteca Municipal
Cine-teatro Louletano
galeria de arte Convento espírito santo
arquivo Municipal de Loulé
Centro de documentação
Museu Municipal
Centro interpretativo dos frutos secos
Cozinha tradicional algarvia
Centro de expressão artística
Loulé Concelho global
Mercado Municipal
Loja Mobilidade
Loulé Concelho global, eM
Parque estacionamento Municipal
CeCaL
hospital de Loulé

289 400 560
289 400 600
289 401 000
800 506 506
289 400 500
289 412 499
289 414 488
289 463 205
289 410 100
289 400 300
289 410 490
289 463 900
968 098 738
289 416 930
289 400 850
289 400 820
289 400 684
289 400 804
289 414 536
289 400 885
289 414 689
289 414 536
289 422 141
289 411 436
289 400 733
289 417 131
289 411 437
289 417 147
289 463 982
289 249 750

AlMAncil
Bombeiros Municipais
Centro de Saúde
Estação de Correios
Algartáxis
Táxis de Almancil
Algarve T
Junta de Freguesia de Almancil
G.N.R.
Parque das Cidades
Posto de Turismo
Loja do Munícipe
Infralobo, EM
Piquete Infralobo
Infraquinta, EM

289 400 560
289 351 190
289 390 490
289 394 238
289 399 998
289 352 525
289 395 404
289 351 530
289 893 200
289 400 860
289 400 887
289 352 430
918 201 783
289 390 030

QuArTeirA
bombeiros Municipais
Centro de saúde
Correios
Correios de vilamoura
táxis de quarteira
Junta de freguesia de quarteira
Centro autárquico
g.n.r.
galeria de arte Praça do Mar
Posto de turismo
repartição de finanças
inframoura, eM

289 400 560
289 303 160
289 300 363
289 323 561
289 315 650
289 315 235
289 400 868
289 310 420
289 313 275
289 389 209
289 381 740
289 310 600

AlTe
Junta de freguesia de alte
Posto de turismo 
Pólo Museológico

289 478 200
289 478 060
289 478 058

AMeixiAl
Junta de freguesia do ameixial 289 847 169

benAfiM
Junta de Freguesia de Benafim 289 472 402

boliQueiMe
Junta de freguesia de boliqueime
Centro de saúde de boliqueime

289 366 295
289 366 328

QuerençA
Junta de freguesia de querença
Posto de turismo

289 422 712
289 422 495

sAlir
gnr salir
Junta de freguesia de salir
Posto de turismo
Centro interpretativo de 
arqueologia de salir
Centro de saúde de salir
e.b.i. salir

289 489 136
289 489 119
289 489 137

289 489 137
289 489 516
289 489 520

Tôr
Junta de freguesia da tôr
Centro de saúde da tôr

289 414 908
289 462 748

Farmácias de serviço   
on-duty pharmacies

atendimento ao público 
do executivo

Feiras e mercados
Fairs and marKets

04-11-18-25
05
07
07-14-21-28
01-15
08-22
19
28
26

quarteira - fonte santa
ameixial
Benafim
Loulé
almancil
almancil (velharias)
alte
azinhal - alte
boliqueime

Vítor Manuel gonçalves Aleixo
presidenTe
quinta-feira, 14h30 - 19h00

hugo Miguel guerreiro nunes
Vice-presidenTe
Loulé: sexta-feira, 09h00 - 13h00
quarteira: última sexta-feira de cada mês, 
14h00 - 18h00, Centro autárquico

Ana isabel da encarnação carvalho Machado
VereAdorA
Loulé: sexta-feira, 09h00 - 13h00
quarteira: quinzenalmente às terças-feiras
14h00 - 18h00, Centro autárquico

pedro Maria neves de oliveira
VereAdor
quinta-feira, 14h30 - 17h30

joão Manuel de sousa Martins
VereAdor
quinta-feira, 14h30 - 17h30

os munícipes poderão fazer a sua inscrição 
para o atendimento ao público através do 
telefone 289400801 ou pessoalmente, nos 
Paços do Concelho. Poderão ainda fazê-lo 
através dos emails do secretariado: 
paula.murta@cm-loule.pt (vítor aleixo); 
ligia.correia@cm-loule.pt (hugo nunes); 
sonia.neves@cm-loule.pt (ana isabel Machado); 
luis.monteiro@cm-loule.pt (Pedro oliveira e 
João Martins).

reuniões de câMArA
quinzenalmente, às quartas-feiras, a partir das 
14h30, no salão nobre dos Paços do Concelho.
todas as sessões camarárias são públicas.

Pinto 289 420 240
01-06-11-16-21-26-31

avenida 289 462 164
02-07-12-17-22-27

Martins 289 414 859
03-08-13-18-23-28

Chagas 289 462 185
04-09-14-19-24-29

Pinheiro 289 462 033
05-10-15-20-25-30

loulé

Maria Paula 289 313 137
01 a 06; 21 a 27

Miguel Calçada 289 435 122
07 a 13; 28 a 31

algarve 289 314 884
14 a 20

Paula 289 358 952
01; 09 a 15; 23 a 29

nobre Passos 289 395 611
02 a 08; 16 a 22; 30 a 31

QuArTeirA

AlMAncil
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tabela das marés   
tidal table
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concerTo de Ano noVo coM A 
orQuesTrA clássicA do sul
01 Jan – 17h00
Cine-teatro louletano - loulé
org.: Câmara municipal de loulé
venha brindar a chegada de 2014 com o concerto 
da orquestra Clássica do sul, no dia 1 de janeiro, 
no Cine-teatro Louletano. Mantendo a tradição dos 
Concertos de ano novo, as famosíssimas polcas e 
valsas da família strauss estão em destaque neste 
programa. não faltará a célebre valsa “danúbio 
azul”, nem a “Marcha radetzky” que, ao compasso 
das palmas do público, encerra a tarde em clima de 
festa. 

new yeAr’s concerT by orQuesTrA 
clássicA do sul
Jan 01 - 17h00
Cine-teatro louletano - loulé
org : municipality of loulé
Come celebrate the arrival of 2014 with the concert 
of orquestra Clássica do sul, on January 01 at Cine 
-teatro Louletano. keeping the tradition of the new 
year’s Concert, the famous waltzes and polkas of 
the strauss family are featured in this program. the 
famous “blue danube” waltz and the “radetzky 
March” which, to the beat of the public’s clapping 
hands to end the evening will be enjoyed.

fesTA dAs chouriçAs 
eM honrA de são luís
19 Jan - 11h00
Querença
org.: Comissão Festas da paróquia e Junta de Freguesia 
de Querença
na típica aldeia de querença realiza-se no próximo 
dia 19 de Janeiro a tradicional festa das chouriças, 
em honra de são Luis, protetor dos animais.
nas zonas do interior algarvio, onde a matança 
do porco era uma tradição antiga, as famílias 
engordavam o seu animal que constituía a principal 
fonte de alimentação ao longo do ano.

sAusAge fesTiVAl 
in honor of sT. louis
Jan 19 – 11h00
Querença
org : Comissão Festas da paróquia e Junta de Freguesia 
de Querença
in the typical village of querença will take place on 
the January 19,  the traditional  sausage festival, in 
honor of st. Louis, protector of the animals.
in the algarvian inlands, where the pig butchery 
was an ancient tradition, families grew these 
animals which were the main source of sustenance 
throughout the year.
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