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A Casa do Povo

A Casa do Povo Concelho de Olhão é uma Instituição
Particular de Solidariedade Social que foi fundada em
28 Março de 1934 ficando a sua sede situada na Rua
Percursores da Restauração em Moncarapacho.
O Edifício foi inaugurado  a 30 de Julho de 1966 e 
 atualmente desenvolve projetos, programas e ações
de índole cultural, educativo, formativo, ambiental e
desportivo.
  

CONTEÚDOS 

Descrição da Casa do Povo
Atividades
Dias comemorativos 
Projeto “Património Vivo Para
Memória Futura” 
Projeto CAO
Banco Alimentar

O Newsletter da Casa do Povo é um
boletim informativo que é distribuído 
 mensalmente e geralmente aborda
vários temas de interesse comuns
como por exemplo atividades, dias
importantes e situações relacionadas
com a Casa do Povo. 

Casa do Povo do Concelho de Olhão 
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Politicamente foi um monárquico convicto. Por ser um orador influente, foi eleito deputado
franquista em 1906 e posteriormente foi Presidente da Câmara de Olhão. Após a
implantação da República, em 1910, ainda voltou a ser deputado pela minoria monárquica.

Grande apaixonado pelo Algarve, escreveu a sua obra poética mais conhecida: "O meu
Algarve" onde hiperboliza a luz, as cores, a terra e o mar do seu Algarve. 

Publicou ainda "Nas Asas do Sonho", uma ode à capacidade humana de sonhar para fugir à
realidade, e mais tarde, "Espalhando fantasmas", "Impressões de viagens" e "Vento de
Levante".

João Lúcio foi um poeta naturalista, romântico e sonhador, tanto na política, na escrita,
como noutras áreas da sua vida.

Após o acidente trágico que vitimou o seu filho, João Lúcio resolveu encontrar um local
onde conseguisse um maior isolamento espiritual. 

Iniciou por isso a construção em 1916 duma moradia perto de Olhão, o chamado Chalé de
Marim, escondido no pinhal da sua Quinta de Marim, local rico de lendas sobre mouras
encantadas, e que ainda hoje pode ser visitado junto ao Parque de Campismo de Olhão, pois
foi transformado em Ecoteca.

Pelo seu exotismo, é considerado como um exemplo máximo da arquitetura simbolista em
Portugal. Infelizmente, João Lúcio pouco tempo viveu nesta sua casa, pois uma gripe
pneumónica tirou-lhe a vida em 1918, apenas com 38 anos.
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Personalidade do mês: João Lúcio

João Lúcio nasceu em Olhão a 4 de julho de 1880 e
faleceu na mesma terra em 1918, apenas com 38 anos,
é conhecido como um dos maiores poetas algarvios. 

João Lúcio sempre revelou grande inclinação pelas
artes e poesia (seus primeiros versos foram publicados
no periódico "O Olhanense" com apenas 12 anos).
Decidiu cursar Direito em Coimbra, onde criou um
periódico estudantil - "Ecos da Academia" e para a
festa de fim de curso, em 1902, escreveu a peça "Até
que enfim!".

Após o curso, abriu escritório em Olhão e em poucos
anos ganhou fama de um dos melhores advogados do
Algarve.
 

Personalidade do mês:

https://www.olhaocubista.pt/Lendas/Lenda_de_Marim.htm


"O Dia Mundial da Paz é celebrado todos os anos na data de 1º de janeiro, tendo sido uma
criação vinculada ao catolicismo. No ano de 1967, o então Papa Paulo VI proclamou uma
mensagem na qual foi estabelecida essa data comemorativa, com o objetivo de promover o
sentimento da paz pelo mundo, então marcado pela Guerra Fria e pela instabilidade bélica."

Dias importantes do mês de Janeiro

1 de Janeiro - Dia Mundial da Paz
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6 de  Janeiro - Dia de Reis

O dia 6 de janeiro, como diz a tradição cristã, é Dia de Reis. Esta data marca, mesmo que
seja fictícia, que Jesus Cristo recém-nascido recebeu a visita de "três magos do Oriente",
segundo o Evangelho de Mateus. O dia ainda encerra o período natalino, quando enfeites
são guardados e presépios de Natal são desmontados.



Escalada ao cerro de S. Miguel

Realizou-se a XXXI Escalada ao Cerro de S. Miguel no dia 8 de dezembro. 

Participaram na prova cerca de 200 atletas de ambos os géneros. 

No final da prova, na Casa do Povo do Concelho de Olhão, houve convivo com almoço e
distribuição de prémios. 

Agradecemos a todos os patrocinadores e a todos os voluntários que nos ajudaram a, mais
um ano, concretizar este evento.

Atividades realizadas no mês de Dezembro
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Visita ao Presépio de Sal e Presépio de croché em Castro Marim

No dia 14 de dezembro dois grupos deslocaram-se a Castro Marim, um de manhã e o
outro no período da tarde afim de apreciarem dois presépios.

O Presépio de Sal, todo ele coberto de sal onde havia imensas imagens sobre o sal. 

Visitámos também o presépio de croché, onde todas as peças e edifícios eram feitos de
croché.

Ficámos todos maravilhados com as obras de arte.
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Visita ao presépio da Associação Humanitária de Bombeiros de Faro e vista
ao Mercado de Natal

No dia 20 dezembro fomos até ao quartel dos bombeiros de Faro para visitar o presépio
elaborado pelos bombeiros voluntários de Faro, fomos bem-recebidos e o presépio estava
muito bonito.

De seguida fomos até ao jardim Manuel Bivar onde estava a decorrer um mercado de
Natal, visitámos as exposições e provamos algumas iguarias disponíveis.
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Troca de Postais e presentes de Natal

Entre os participantes do Projeto foi feita troca de postais de Natal. 

Com cada postal foi oferecido um boneco decorativo, alusivo ao Natal, para ser colocado
por cada um na sua árvore de natal. 

As crianças na escola de Brancanes quiseram desejar as boas festas aos participantes do
Projeto com um postal de Natal elaborado pelos próprios.

Também alguns jovens da escola Dr. João Eusébio realizaram uns anjos em gesso para
oferecer a alguns participantes do projeto. 

Foi uma dinâmica agradável onde todos gostaram de ser mimados com postais de boas
festas e presentes.



(quarta-feira) - 15h - Dançar a vida sénior (CPCO)
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AGENDA
JANEIRO

4 (quarta-feira) - 15h - Dançar a vida sénior (CPCO)

5 (quinta-feira) - 13h - Almoço de Dia de Reis

6 (sexta-feira) - 15h - Café Criativo - Jogos de tabuleiro (CPCO)

13 (sexta-feira) - 15h - Café Criativo - Jogos de tabuleiro (CPCO)

18
20 (sexta-feira) - 15h - Café Criativo - Jogos de tabuleiro (CPCO)

24 (terça-feira) - 10h - Visita ao Museu Paroquial 
                          de Moncarapacho

27 (sexta-feira) - 15h - Café Criativo - Jogos
                          de tabuleiro (CPCO)
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Horário de Atividades

H o r á r i o  d e  F u n c i o n a m e n t o  d e  J a n e i r o
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Matiné Sénior
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Relativamente ao Projeto CAO o mesmo está em andamento.

Juntamos fotos dos trabalhos de construção civil onde poderão ter algum
conhecimento da OBRA que estamos a concretizar.

Projeto CAO



A Biblioteca da Casa do Povo, encontra-se
disponível para utilização dos sócios.
Nela encontrarão computadores com
ligação à internet e uma variedade de
livros em português e inglês, que podem
ser requisitados.
Também, na entrada da Casa do Povo
temos alguns livros em exposição, que
poderão ser adquiridos por um preço
simbólico de 0,50€.

"Ler é sonhar pela mão de outrem"
(Fernando Pessoa)

 

Biblioteca da Casa do Povo do Concelho de Olhão
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O Banco Alimentar da Casa do Povo 
do Concelho de Olhão

A nossa Instituição recebeu durante o mês
de Dezembro mais um generoso donativo
de bens alimentares e brinquedos por parte
do Município de Olhão, pelo Rotary Club de
Estoi, e pela Sra. Maria Freitas.
Um gesto solidário que reveste de grande
importância, no contexto de emergência em
que vivemos ao qual ficámos inteiramente
gratos.
Com o aumento de pedidos de ajuda
alimentar, torna-se vital todo o apoio.
Continuamos em parceria com o Banco
Alimentar do Algarve a fornecer às familias
mais carenciadas cabazes alimentares duas
vezes por mês.

Distribuímos cabazes alimentares para pessoas carenciadas de 15 em 15 dias.
 

Para mais informações contacte-nos:
 

 Email: casapovo.moncarapacho@gmail.com 
Chamada para rede fixa nacional: 289 798 521 

Chamada para rede movel nacional: 964 163 826
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Todas as semanas a Casa do Povo do
Concelho de Olhão, dispõe de cabazes
biológicos que poderão ser adquiridos
mediante encomenda.

 * Os produtos variam consoante a
época.

A Casa do Povo do Concelho de Olhão
continua a ter um protocolo com a
ervanária-dietética Almofariz da Vila em
Moncarapacho, onde estabelece que os
associados e seus familiares diretos
passam a ter um desconto de 10% em
todos os produtos e 5% desconto em
todos os serviços.
Os descontos não são aplicáveis a
produtos para incontinência e não
acumulável com saldos e com a
utilização de cartão de fidelização. Para
usufruir deste benefício basta
apresentar o cartão de sócio e ter as
quotas em dia.

Cabazes biológicos da Casa do Povo


