
A Casa do Povo do Concelho de
Olhão

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. A casa
do Povo atualmente desenvolve projetos, programas e
ações de índole cultural, educativo, formativo,
ambiental e desportivo. 
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Descrição da Casa do Povo
do Concelho de Olhão
 Atividades
 Dias comemorativos 
 Projeto “Património Vivo     
 Para Memória Futura”
 Projeto CAO 
 Banco Alimentar 

A Newsletter da Casa do Povo do
Concelho de Olhão é um boletim
informativo que é distribuído
mensalmente. Aborda vários temas de
interesse comum como por exemplo
atividades, dias importantes e situações
relacionadas com a instituição.

Siga-nos nas redes sociais
 

Instagram : @_cpco_ (Casa do Povo do Concelho de Olhão)
Facebook: Casa do Povo do Concelho de Olhão

 

TEL: 289 798 521 / 964 163 826
casapovo.moncarapacho@gmail.com



Atividades realizadas no mês de Agosto

Cofinanciado por:

O mês de agosto foi o período de férias e não foram realizadas atividades do Projeto
Património Vivo para Memória Futura.
No entanto, realizámos o concurso de compotas e doces como tem sido hábito neste
mês.
Este concurso teve como objetivo o aproveitamento das frutas e legumes da época.
Tiveram a concurso 10 compotas/doces de fruta e legumes:
Laranja, abóbora, pêssego, ameixa, tomate, morango e maçã.

As compotas/doces estiveram para prova na última semana de agosto.
Foram convidadas diferentes pessoas a provar e a votar para elegerem a melhor
compota/doce.
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Cofinanciado por:
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Agenda de Setembro 

 

CASA DO POVO DO CONCELHO DE OLHÃO  

Contatos: 289 798 521 / 964 163 826                                                                              E-mail:  casapovo.moncarapacho@gmail.com

Animação com o músico: Jaime Gomes e variedades
 

Venda de artigos artesanais 



Danzar la vida sénior

DANÇA LIVRE     MINDFULNESS

Atividades a decorrer no mês de Setembro

Cofinanciado por:
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7 E 21 DE SETEMBRO
15H

Siga-nos nas redes sociais
Instagram: @_cpco_ (Casa do povo do Concelho

de Olhão)
Facebook: Casa do Povo do Concelho de Olhão

 

Contactos:
casapovo.moncarapacho@gmail.com
Tel: 289798521 / 964163826

CASA DO POVO DO CONCELHO DE OLHÃO

CASA DO POVO DO CONCELHO DE OLHÃO

SETEMBRO 2022
TODOS OS DOMINGOS - 15H

 
 

Contactos: casapovo.moncarapacho@gmail.com 
 

 Tel: 289798521 / 964163826

Dia 4 - Marco António
 
 
 

Dia 11 - Filipe Romão
 
 
 

Dia 18 - Festa Branca- Jaime Gomes
 
 
 

Dia 25 - Sandrine
 



Horário de funcionamento de Setembro

Cofinanciado por:

Casa do Povo do Concelho de Olhão, Newsletter Setembro 2022



Café da Casa do Povo do Concelho de Olhão

  O nosso Bar está aberto aos dias de semana das 9h às 18h.
Durante a semana temos ao dispor dos nossos sócios vários "Petiscos". 
Consulte-nos que informaremos a ementa que dispomos.
Na rua, dispomos de uma pequena esplanada que poderão usufruir.
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Biblioteca da Casa do Povo do concelho de Olhão

  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 Povo do
Concelho de Olhão 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)
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Projeto "Património Vivo Para Memória Futura" 

  Este projeto tem como foco principal os idosos
isolados do Concelho de Olhão.
Pretende criar uma dinâmica de proximidade na
população com mais de 60 anos que se
encontra isolada e não isolada.
Para isso iremos efetuar diversas atividades que
promovam o convívio e a socialização entre os
participantes.
Serão preferencialmente atividades ligadas às
tradições, à cultura do Concelho e outras.
Em baixo encontram-se as atividades para este
mês. Venha participar e divulgue este Projeto.
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Cabazes biológicos da Casa do Povo 

  Todas as semanas a Casa do Povo do
Concelho de Olhão, dispõe de cabazes
biológicos que poderão ser adquiridos.
Se pretender encomendar o seu contacte-nos.

*Os produtos dependem da época.

A Casa do Povo do Concelho de Olhão passou
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.



Em 7 de Abril de 2022, pelas 11:30 horas, na sede da Casa do Povo, na Rua
Percursores da Restauração, em Moncarapacho, teve lugar o Acto de Assinatura do
Contrato Público referente à obra de Alteração e Ampliação do Edifício Sede da
Casa do Povo, para instalação do CAO.
Pela Casa do Povo, assinaram e rubricaram o contrato Joaquim Fernandes,
presidente da Direção, e Bernardete Carvalho, tesoureira da Direção.
Pelo empreiteiro, a empresa Ambartrans, Lda, com sede em Faro, o contrato foi
assinado e rubricado pelo Eng.º Paulo Barriga.
Pela Casa do Povo, estiveram também presentes no Acto de Assinatura do Contrato,
Amorim Estêvão, vice-presidente da Direção, e Manuel Pereira, presidente da Mesa
da Assembleia Geral.
O valor total da obra é de 659.462,37 euros, excluindo o IVA, sendo o prazo de
execução de 12 meses após consignação da obra.
Trata-se de um empreendimento relevante para a freguesia de Moncarapacho, e
para o concelho de Olhão, pois as novas instalações destinam-se a prestar apoio a
portadores de deficiência a partir dos 16 anos de idade.

Projeto CAO
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O Banco alimentar da Casa do Povo do Concelho de
Olhão

Distribuímos cabazes alimentares para pessoas carenciadas de 15 em 15
dias, para mais informações contacte-nos pelo número 

289 798 521 / 964 163 826

  A Casa do Povo do Concelho de Olhão
em 2007 celebrou um acordo com o Banco
Alimentar do Algarve contra a fome, em que
a nossa ajuda concerne na entrega de
cabazes de produtos alimentares a 120
pessoas carenciadas, duas vezes por mês.
Como a alimentação é um fator primordial
na rotina diária da humanidade, não apenas
por ser necessidade básica, mas
principalmente porque a sua obtenção se
tornou um problema para muitas pessoas, o
nosso objetivo é minimizar essa situação de
dificuldade nestas famílias. 
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