
REFORÇO DE CONSULTAS
DE PSICO-ONCOLOGIA

ALiga Portuguesa Contra oCancro e aNovartis vão disponibilizar em todo oPaís consultas de psico-oncolo-
gia a pacientes comcancro damama avançado, «como intuito de diminuir perturbações psicopatológicas».
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Cacifos foram
só idealizados
para guardar bens.
«Não estava prevista
esta dinâmica»

EM DEZ
SEGUNDOS

CATARINA VAZ PINTO
Vereadora da Cultura na CML
sobre novo percurso pedonal
na “cerca velha” de Lisboa

«Criar mais
elementos de
conhecimen-
to e de per-
tença das
pessoas so-
bre a sua pró-
pria cidade»

LOURES

Câmara teme
que ponte
aumente cheias
ACâmaraMunicipal de Loures
exige que a Estradas dePortugal
dê garantias de que a constru-
ção da nova ponte sobre o
rio Trancãonão venha a agravar
os conhecidos problemas
das cheias e do trânsito na
freguesia de Sacavém, reiterou
o vice-presidente da autarquia.

ESCOLAS DE ALVALADE

Projeto-piloto
de ensino
de ciclismo
Começahojeumanovaatividade
paraalunosdo1ºe2ºanosda
EscolaS. JoãodeBrito.Durante
trêssemanas,vãoaprendera
andardebicicleta, conheceras
regrasdetrânsitoeter liçõesde
conduçãodefensiva.AEscolaTei-
xeiradePascoaesseráapróxima.

Cacifos ajudam
os sem-abrigo

Está pendente na câmara um pedido de financiamento para mais 36 cacifos para Santa Apolónia, Oriente e Alcântara

PEDRO CATARINO

A viverem nas ruas da freguesia
deArroios,algunssem-abrigo,uti-

lizadores dos Cacifos Solidários, estão
areceberbilhetescompedidosde«pe-
quenos biscates para moradores e co-
merciantes»,disseàLusaopresidente
daAssociaçãoConversaAmiga(ACA).

REDAÇÃO
destak@destak.pt

Mudanças, eletricidade,
arranjos de fogões e
frigoríficos. ‘Movimento’
de biscates estreitou
laços com sem-abrigo.

SegundoDuartePaiva,os12cacifos
instaladosemoutubrodoanopassado,
em frente à igreja de Arroios, Lisboa,
foram idealizados para os sem-abrigo
guardaremos seus bens de formadig-
nae segura. «Não estavaprevistaesta
dinâmicaentreacomunidade»,referiu.

As pessoas com cacifo atribuído
assumiram-no como «uma referência
física, que utilizam também para con-
tactarcomacomunidade,oqueémui-
to positivo». A dormir pelas ruas de
Arroios há mais de 11 anos, após não
ter conseguido pagar a renda, Carlos
Caetano, de 57 anos, utiliza o seu caci-
fo, o 3, como caixade correio. «As pes-
soas quando me querem dar trabalho

deixam um papelinho no meu cacifo.
Têmaparecidoalgunsbiscates:carre-
garmóveisemmudanças,carregarsa-
cosdebatatasecebolasacasadaspes-
soas,ajudarvelhinhascomascompras.
Depoisdão-meumagorjeta.»JorgeTo-
ledo,ex-eletricista,fazdetudoumpou-
co, entre moradores e comerciantes.
Na câmara, está pendente um pedido
definanciamentoparamais36cacifos.

Turismo de Lisboa vai divulgar
histórias sobre a cidade

O Plano Regional de Turismo de
Lisboa2015-2019 projetaacriação de
roteiros temáticos intitulados Lisbon
Stories (Histórias de Lisboa), que vão
tercomo primeira«personagemcen-
tral» o fado. O documento – cuja ela-

boração foi encomendada pela Asso-
ciação Turismo de Lisboa e pela
Entidade Regionalde Turismo daRe-
gião de Lisboa –, propõe o desenvol-
vimento de ofertas culturais que jun-
tamLisboae osconcelhosperiféricos.

Empreendedores trocam crise
por projetos para vida melhor

Umacozinhacomsabores do mun-
do no Martim Moniz, um grupo de ar-
quitetosqueapresentacasaspararea-
bilitareumarevistadeintervençãode
parede são alguns projetos lisboetas
criados por empreendedores que tro-

caramacrisepelacoragemdecriarini-
ciativasquemelhoramavidadasuaco-
munidade.Oprojeto“WeTraders”,di-
namizadopeloGoetheInstitute,vaies-
taremexibição, de 3 de outubro a2 de
novembro, naLXFactory, emLisboa.


