
 
Informação adicional sobre cada uma das atividades: 

 
 

 4 de novembro| 14h30 às 17h30| Convento de São José| II Encontro Cidadania 4.0: 
Lagoa em Ação – ação que pretende reforçar a importância dos e das jovens 
continuarem a intervir e a participar ativamente na vida do concelho onde vivem, 
estudam e/ou habitam, fazendo ressalva que todos são importantes no processo de 
participação. Para tal teremos cinco momentos distintos:Quizz- Cidadania em Lagoa, 
apresentação das propostas executadas nas escolas 2021/2022, apresentação do livro 
referente ao encerramento do Projeto My Polis: Cidadania 4.0 em Lagoa, mesa 
redonda sobre a importância dos jovens nas tomadas de decisão e apresentação dos 
primeiros passos para o Plano Estratégico da Juventude em Lagoa. 

 

 7, 14, 21, 28 de novembro, 5 e 12 de dezembro|18h| Biblioteca Municipal de Lagoa| 
Oficinas de tango por Júlio Piscarreta - São linguagens corporais com cujas técnicas os 
pares comunicam e transmitem emoções. O acesso às oficinas é gratuito, mas com 
vagas limitadas.  

 

 7 a 10 de novembro| 9h30 às13h00| Escola de Artes Mestre Fernando Rodrigues| 

Oficina intensiva em roda de oleiro, orientada pelo Oleiro Ricardo Lopes; 

A Escola de Artes de Lagoa - Mestre Fernando Rodrigues tem sido uma referência no 
concelho e na região, pelo trabalho que tem desenvolvido junto dos diferentes 
públicos na área das Artes Plásticas e Decorativas. 
É de longa data conhecida a estreita relação da cidade de Lagoa com a Olaria. Nesse 
sentido será dinamizada uma oficina intensiva em roda de oleiro orientada, pelo 
Mestre oleiro Ricardo Lopes, numa sequência de técnicas desde a conformação ao 
acabamento, encadeadas de modo progressivo e com complexidade crescente, 
permitindo explorar a criatividade individual. 
 

 9 de novembro|18h00|Biblioteca Municipal de Lagoa| Conferência “A História do 

Algarve vai à Biblioteca – João de Deus e a pedagogia do amor” pela Doutora Maria 

João Raminhos 

 10 de novembro| 18h00| Biblioteca Municipal de Lagoa|Conferência “A História do 
Algarve vai à Biblioteca – A Liberdade em Manuel Teixeira Gomes ou por prisão o 
infinito” pela Doutora Maria João Raminhos 
Ambas as conferências terão lugar na Sala Polivalente da Biblioteca Municipal de 

Lagoa, sendo de entrada livre e direcionadas à população em geral, alunos, docentes, 

agentes educativos e outras entidades. 

 

Este ciclo de conferências sobre a História Contemporânea do Algarve propõe «uma 

abordagem inovadora e instrumento de desenvolvimento pela investigadora, 

formadora e docente Maria João Raminhos Duarte». 

 



 

 10 de novembro|18h00| Escola de Artes Mestre Fernando Rodrigues|Inauguração 
da Exposição Marhaban bikom (Bem-vindos) de Nicole Dussauze 
Exposição que ficará patente até ao dia 30 de novembro, onde Nicole revela através 

dos seus quadros as suas experiências, emoções e lembranças dos tempos em que 

viveu em Marrocos.  

 
 

 11 de novembro|14h30|Auditório do Convento de São José|Apresentação do 

Relatório Índice de Sustentabilidade Municipal de Lagoa 

O Relatório do índice de sustentabilidade municipal é um documento de trabalho, em 

constante evolução, resultante da investigação desenvolvida pela equipa CESOP e da 

colaboração que os municípios parceiros quiseram dar em reuniões e em fóruns 

digitais criados para o efeito. Inspirado na metodologia SDG-Index3,é um índice que 

permite a cada município obter o diagnóstico do seu território concretizado em cada 

um dos 17 ODS e cada uma das metas e indicadores analisados. No dia 11 de 

novembro, os dados referentes ao concelho de Lagoa em 2022 serão apresentados no 

auditório do Convento de São José.  

 

 11 de novembro|18h00| Escola de Artes Mestre Fernando Rodrigues|Conferências 

Casa da Cidadania: Os oleiros de Lagoa (sécs. XVII-XXI) 

Através do projeto da Casa da Cidadania, que foi possível identificar dezenas de 

oleiros, ao longo de 360 anos, que se inicia com o oleiro João da Silva (Lagos:[1655]-

Lagoa1716), e termina com o mestre Fernando Rodrigues (Lagoa:1933-Lagoa:2013), o 

último oleiro tradicional de Lagoa, criador e mentor da escola de olaria, a atual Escola 

de Artes de Lagoa, que recebeu o seu nome como justa homenagem. 

 

 14 a 22 de novembro|das 10h00 às 12h30|Biblioteca Municipal de Lagoa| JobPass –

Curso intensivo Presencial de Orientação para a Empregabilidade 

O Job Pass tem como principal objetivo a capacitação de candidatos a emprego para o 

mercado de trabalho. Assenta numa metodologia de educação  não formal, resultando 

de uma combinação de metodologias:  Training  Match e  Job  Coaching e potencia   o 

desenvolvimento  de  soft  skills  para  o  mercado  de trabalho. O Job Pass pretende 

ainda apoiar a construção de projetos individuais e formativos, bem como fomentar o 

empreendedorismo. 



 

 16 de novembro| 9h30, 11h00 e 14h00| Auditório Carlos do Carmo 

Projeto pedagógico "O DIGITAL É REAL" com Jimmy P 

O projeto conta com a participação do cantor Jimmy P e tem como objetivo alertar e 

narrar experiências pessoais de relacionamentos abusivos online, (Cyberbullying, 

Cyberstalking) bem como abordar a sexualidade e comportamentos de Risco nos 

relacionamentos online (Sexting, Grooming e Sextortion), promovendo 

relacionamentos seguros e saudáveis nos canais digitais. Estas sessões dirigem-se 

especialmente para os alunos/as do 9º ano, CEF e Secundário dos agrupamentos de 

escola públicos e privado do concelho de Lagoa. 

 

 30 de novembro 

Gala da Educação 

 


