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O Concelho de Oliveira do Bairro está de parabéns! Pelos 500 
anos da concessão da sua Carta de Foral, pela entrada em fun-
cionamento do Quartel das Artes Dr. Alípio Sol e, sobretudo, 
pelo envolvimento, capacidade e criatividade da sua população 
em comemorar estas duas datas históricas. Escolas, associações, 
entidades várias e empresas, para além de muitos munícipes 
anónimos, trabalharam durante alguns meses para que abril 
de 2014 fosse sinónimo de celebração do seu Concelho, das suas 
tradições e das suas gentes.
A resposta ao desafio que lancei no início deste ano, para que to-
dos participassem ativamente nas comemorações dos 500 anos 
da nossa Carta de Foral, excedeu as minhas expetativas e deixa-
-me, a mim e a todos os oliveirenses, bastante satisfeito com o 
trabalho, criatividade e capacidade de colaboração de todos os 
intervenientes.   
Exemplo dessa envolvência foi o Cortejo Histórico que, no dia 
6 de abril, levou mais de 1500 pessoas, vestidas com trajes da 
época, a percorrer as ruas da nossa cidade, num fantástico espe-
táculo a que se juntaram vários milhares de pessoas, espalhados 
por todo o percurso, que também passaram e encheram o espa-
ço do mercado medieval, centro das comemorações.
Para recordar este fim de semana de tantas emoções, apresenta-
mos nesta edição do Oliveira Informa – OI uma reportagem com 
os melhores momentos das Comemorações e da inauguração do 
Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, que contou com a honrosa pre-
sença do Senhor Ministro da Presidência e dos Assuntos Parla-
mentares, Dr. Luís Marques Guedes.
Nas próximas páginas, vamos também conhecer melhor este 
magnífico equipamento cultural, ferramenta indispensável para 
que o acesso à cultura, às artes e ao lazer esteja ao alcance de 
todos, como fator de desenvolvimento e liberdade, verdadeira 
alma de um povo.

De liberdade também se fala nesta edição do OI, a propósito dos 
40 anos do 25 de Abril de 1974. O programa que preparámos com 
a Assembleia Municipal, para celebrar tão importante e decisiva 
data, é algo que nos deixa a todos com indisfarçável satisfação. 
Não sabemos que palavras serão ditas daqui a 500 anos, quando 
se celebrar o milénio do Foral de Oliveira do Bairro, mas certa-
mente parte delas terão em si o trabalho e o empenho que cada 
um de nós entregar à nossa terra, porque é esse o legado que 
deixamos.
O meu profundo agradecimento a todos os que se envolveram 
nesse enorme e histórico evento, que nos encheu de orgulho e 
ficará, estou certo, para a história do nosso Concelho. }

Presidente
(Mário João Oliveira)

“Não sabemos que palavras serão ditas daqui a 
500 anos (...) mas certamente parte delas terão 
em si o trabalho e o empenho que cada um de nós 
entregar à nossa terra (...)

NOTA DE
ABERTURA.
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DESTAQUES.

“BORBOLINO” 
NA BIBLIOTECA 
Espetáculo para crianças 
entre os 4 e os 10 anos  

A Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro 
recebeu no dia 23 de abril, às 10h30 e 14h00, 
duas sessões da adaptação para o espetáculo 
de marionetas do livro infantil “Borbolino”, 
da autoria de Odete Ferreira e editado pela 
d’Eurídice, o braço editorial da d’Orfeu.
O espetáculo, dirigido a crianças entre os 4 
e os 10 anos, conta a história de uma formi-
dável amizade entre um grilo e uma criança, 
que descobrem juntos os valores mais im-
portantes da vida. Interpretado por Ricardo 
Falcão, “Borbolino” é um espetáculo sonoro 
e plástico que demonstra como podemos ser 
diferentes e criar laços infinitos e íntimos.

+ info | Biblioteca Municipal de Oliveira do 
Bairro / 234 740 330 / bmolb@cm-olb.pt

O Conselho Municipal de Juventude (CMJ) de 
Oliveira do Bairro reuniu pela primeira vez e 
elegeu os seus dois Secretários da Mesa bem 
como o seu representante no Conselho Muni-
cipal da Educação. Em reunião realizada no 
final do mês de março, que contou com repre-
sentantes de várias associações e órgãos au-
tárquicos, foi ainda discutido o Regulamento 
do CMJ, para além de outros assuntos de in-
teresse. Os representantes dos Agrupamentos 
de Escuteiros do Troviscal e da Palhaça, res-
petivamente Maricil Mota de Almeida e Amí-
lcar Mota, foram eleitos Secretários da Mesa 
do CMJ, enquanto que Patrícia Nunes, do 
Agrupamento de Escuteiros de Oiã, foi a es-
colhida para representar o CMJ de Oliveira do 
Bairro no Conselho Municipal de Educação.

+ info |  Unidade de 2.º Grau – Desporto e Ju-
ventude / 234 746 668

CONSELHO MUNICIPAL 
DE JUVENTUDE 
EM ATIVIDADE
Eleitos Secretários da Mesa

ESPETÁCULO JUVENTUDE

“CINEMA NO MUSEU”
Projeção de filmes para a 
população sénior

O Museu de Etnomúsica da Bairrada organi-
zou, entre 21 e 24 de abril, pelo 6.º ano con-
secutivo, mais um ciclo de cinema destinado 
à população sénior, com a rodagem de filmes 
portugueses sobre a temática da música. Com 
esta iniciativa pretende-se atrair o público 
sénior para “descobrir” o Museu e, com isso, 
continuar a reforçar os laços de proximidade 
com a comunidade. Foram projetados os fil-
mes “A Menina da Rádio”, “Cantiga da Rua”, 
“Fado”, “O Pátio das Cantigas”, “A Canção de 
Lisboa” e “Amália”, em duas sessões diárias, 
às 10h00 e 15h00, sendo que cada sessão teve 
uma duração média de 2 horas. As sessões fo-
ram gratuitas.

+ info | Museu de Etnomúsica da Bairrada / 
234 757 005 / memb@cm-olb.pt

MUSEU

CHÁ DANÇANTE – MATINÉ SÉNIOR 
No dia 27 de abril, foi a vez da sede dos Atómi-
cos, no Repolão, receber mais um Chá Dan-
çante. Os “melhores” dançarinos seniores do 
concelho puderam demonstrar toda a sua 
categoria!
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PROTEÇÃO CIVIL

ALUNOS DO CONCELHO 
A “LIMPAR PORTUGAL”
Iniciativa decorreu a 24 de abril

A autarquia em conjunto com o Agrupamento 
de Escolas de Oliveira do Bairro e o Institu-
to de Promoção Social de Bustos implemen-
taram, mais uma vez, a campanha “Limpar 
Portugal”, no dia 24 de abril. Em cada sala de 
aula o docente dialogou e entregou folhetos 
aos alunos acerca das regras ambientais e 
procedimentos a ter no dia-a-dia, em termos 
de limpeza de espaços públicos, gestos de ci-
dadania, gestão, recolha, seleção e deposição 
adequada dos resíduos. Após essa sensibiliza-
ção, os alunos procederam à recolha e seleção 
do lixo encontrado no recinto escolar e/ou 
no espaço circundante, que foi colocado em 
sacos apropriados e encaminhado para os de-
vidos locais. Esta campanha pretendeu conti-
nuar o trabalho desenvolvido em matéria de 
educação e sensibilização ambiental. 

+ info | Unidade de Manutenção e Serviços 
Urbanos / 234 732 173

“PÁSCOA VIVA” OCUPOU 
JOVENS NAS FÉRIAS
Campo de Férias com muitas 
atividades 

A Câmara Municipal promoveu, no período 
de interrupção letiva, o campo de férias “Pás-
coa Viva 2014”, que ocupou algumas dezenas 
de crianças com idades compreendidas entre 
os 6 e os 14 anos, com várias atividades de 
caráter cultural, desportivo e recreativo. Do 
programa de atividades fizeram parte diver-
sos jogos, workshops, sessões de cinema e visi-
tas à Serra do Caramulo e ao Parque Biológico 
de Gaia.  O objetivo desta iniciativa da autar-
quia, que se desenvolveu maioritariamente 
no Parque Desportivo e no Centro Escolar de 
Oliveira do Bairro, foi o de colaborar com as 
famílias, dando resposta a uma necessidade 
permanente dos encarregados de educação 
na ocupação lúdica das crianças neste perío-
do de interrupção letiva.

+ info | Unidade de 3.º Grau – Conhecimento e 
Coesão Social / 234 732 106

PLANO MUNICIPAL 
DE EMERGÊNCIA 
DE PROTEÇÃO CIVIL
Documento esteve em discussão 
pública

O Plano Municipal de Emergência de Proteção 
Civil de Oliveira do Bairro esteve em discus-
são pública até 17 de abril de 2014, tendo a 
Câmara Municipal convidado os munícipes, 
através do site institucional e da sua página 
de Facebook, a apresentarem sugestões ou 
contributos com vista a melhorar e aperfeiço-
ar o documento em causa. O Plano Municipal 
de Emergência de Proteção Civil de Oliveira 
do Bairro é um documento de âmbito muni-
cipal onde são definidas as orientações rela-
tivamente ao modo de atuação dos vários or-
ganismos, serviços e estruturas a utilizar em 
situações de emergência que possam ocorrer 
ou ter influência na área do município, pro-
curando dar resposta a todas as situações de 
riscos naturais, tecnológicos e mistos que 
ocorram neste território.

+ info | Unidade de Gestão Urbanística e Obras 
Municipais / 234 732 195

AMBIENTE EDUCAÇÃO

MERCADO MUNICIPAL
O Mercado Municipal de Oliveira do Bairro continua a acolher, todos os sábados entre as 6h00 e as 
13h00, os nossos produtores locais, que colocam à disposição da população uma grande diversi-
dade de produtos, como fruta, flores, hortícolas, charcutaria, pão e doçaria, entre muitos outros.
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EDUCAÇÃO/GEMINAÇÃO

DESTAQUE ESPECIAL.

JOVENS DE LAMBALLE VISITARAM O CONCELHO
Intercâmbio escolar no âmbito da geminação

Quarenta alunos oriundos de Lamballe, cidade francesa gemi-
nada com Oliveira do Bairro, estiveram sete dias no concelho 
para mais um intercâmbio escolar com estudantes do Agrupa-
mento de Escolas de Oliveira do Bairro (AEOB) e Instituto de 
Promoção Social de Bustos (IPSB).
Os alunos franceses chegaram a Oliveira do Bairro no dia 30 
de março e tiveram pela frente sete dias de intensa ativida-
de, com várias iniciativas escolares e desportivas, para além 
de visitas a alguns pontos de interesse cultural do concelho e 
também de cidades como Porto, Aveiro e Coimbra, antes de re-
gressarem a Lamballe, no dia 5 de abril. Durante a sua perma-
nência, a comitiva francesa ficou albergada em casa de alunos 
do AEOB e do IPSB. 
Desde 1998 que alunos do concelho de Oliveira do Bairro visi-
tam a cidade de Lamballe e recebem em suas casas estudantes 
daquela cidade francesa, num intercâmbio escolar que tem 
marcado não só a geminação entre os dois municípios, mas 
sobretudo todos aqueles que passaram por esta inesquecível 
experiência, que muitos não hesitam em repetir.
De referir que em 2013 foi comemorado o 15.º aniversário da 
geminação, que levou a Lamballe uma comitiva de 54 olivei-
renses, em representação da Câmara Municipal e do Comité de 
Geminação, a que se juntaram elementos de algumas associa-
ções do concelho.
A comunidade de Lamballe pertence à região da Bretanha e ao 
departamento de Côtes-d’Armor, uma região particularmente 
bela, hospitaleira, onde já se estuda português e se preza mui-
to os amigos de Oliveira do Bairro.
 (foto de arquivo)
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ASSOCIA.

A Associação dos Naturais e Amigos da Freguesia de Oliveira do 
Bairro (ANOB) surgiu em 29 de junho de 1998, fruto da preocu-
pação de alguns oliveirenses para com a sua freguesia. A ANOB 
tem como fundamento principal o primado do ser humano, a 
preservação e a promoção dos valores culturais e patrimoniais 
da freguesia. Comemora este ano o 15.º aniversário da sua 
existência. A ANOB tem realizado ao longo dos anos inúmeras 
atividades, para dar a conhecer a sua freguesia e para unir os 
fregueses em prol de causas comuns, desde a promoção dos 
moinhos, às caminhadas, ao cicloturismo, aos fóruns, como por 
exemplo “Venha jantar com…”, à “Feira à moda antiga”, passando 
pela edição do livro “Acúrcio Correia da Silva e a Bairrada”, ao 
galardão “O Falcão”, que visa distinguir personalidades que te-
nham contribuído para o desenvolvimento da nossa freguesia e 
bem-estar dos fregueses.
Tem como principais atividades de saúde, lazer, cultura e bem-
-estar, a Dança-terapia; o Espaço Fitness; o Breakdance e o 
Hip-Hop, e terá muito em breve mais uma atividade com o lema 
“Vem tocar connosco”, com o intuito de tirar alguns jovens da 
rua para tocarem algum instrumento musical. Todas estas ati-
vidades têm periodicidade semanal.
A última iniciativa da ANOB, em parceria com a Junta de Fregue-
sia de Oliveira do Bairro, é o projeto “Tem a Palavra”, cujo princi-
pal objetivo é a recolha das memórias vivas da nossa freguesia, 
para que perdurem pelos tempos e sejam exemplo para as ge-
rações atuais e futuras.
Este ano comemora-se o 150.º aniversário da passagem do 1.º 
comboio por Oliveira do Bairro, facto que foi alvo de uma grande 
comemoração por parte da ANOB, no dia 13 de abril, pois o de-
senvolvimento de Oliveira do Bairro está diretamente ligado aos 
comboios e esta data não pode passar em claro. Para finalizar,  
a ANOB está e estará sempre disponível para colaborar com to-
das as associações, entidades públicas e privadas da freguesia, 

para a dignificar, assim como para melhorar a qualidade de vida 
dos seus fregueses. 

Presidente. Victor Costa
Vice-Presidente. Vítor Pinto

R. António Oliveira Rocha, Edifício da CP, Apartado 145
3770-909 Oliveira do Bairro

T. 961 347 701
E. anobairro@gmail.com

Facebook. https://www.facebook.com/anob.oliveiradobairro }

NOTA: texto e foto cedidos pela Associação.

ANOB - ASSOCIAÇÃO DOS NATURAIS E AMIGOS 
DA FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO

2014 . ABRIL

CELEBRAM ANIVERSÁRIO ESTE MÊS... Orfeão Sol do Troviscal » 3.º aniversário, dia 21 de abril // Rancho Folcló-
rico S. Simão de Mamarrosa » 18.º aniversário, dia 29 de abril
Se quer partilhar no OI o aniversário da sua Associação informe-nos: gaas@cm-olb.pt



CONCEDA DESCONTOS AOS 
NOSSOS SENIORES 

CONSULTE O NOSSO SITE (ÁREAS DE ATIVIDADE 
> AÇÃO SOCIAL), PREENCHA A FICHA DE ADESÃO 
PARA ENTIDADES E ASSUMA A SUA RESPONSABILI-
DADE SOCIAL, AJUDANDO-NOS A PROPORCIONAR à 
POPULAÇÃO SéNIOR DO CONCELHO DE OLIVEIRA DO 
BAIRRO MELHORES CONDIÇõES DE VIDA, ATRAVéS 
DA ATRIBUIÇÃO DE REgALIAS/BENEFíCIOS NA 
AqUISIÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS E PRODUTOS. 
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GENTE COMUM.

Cláudia Maurício // 39 anos » Oliveira do Bairro

No passado dia 27 de março festejámos o Dia Mundial do 
Teatro a bordo da Penélope, uma caravana muito especial 
que alberga o Teatro Mais Pequeno do Mundo. A Penélope 
recebeu dezenas de miúdos e graúdos ao longo da tarde em 
que esteve estacionada junto à Câmara Municipal e ao Quar-
tel das Artes Dr. Alípio Sol. Os espetáculos duraram ape-
nas 15 minutos cada, com histórias deliciosas do agrado de 
todos os espetadores, independentemente da sua idade. À 
saída de um desses espetáculos encontrámos Cláudia Mau-
rício, uma professora que nos confessou a sua paixão pelo 
teatro e pela representação. 

Gosta de Teatro? 
Sim gosto muito e lamento não assistir a mais espetáculos. O 
teatro é um excelente veículo de comunicação e de expressão. 
É, por excelência, a arte do homem que exige a sua presença 
de forma completa, com o seu corpo, a sua fala, o seu gesto, 
manifestando a sua necessidade de expressão e comunicação. 
Como docente de artes, e sendo o teatro uma área artística, 
considero que é um instrumento fundamental de educação, 
pois proporciona experiências que contribuem para o cresci-
mento integrado da criança. Esse crescimento pode ser obser-
vado no plano individual, ao nível do desenvolvimento das capa-
cidades expressivas e artísticas, e no plano coletivo através do 
exercício das relações de cooperação, diálogo, respeito mútuo, 
liberdade de pensamento, aquisição de autonomia e flexibilida-
de de aceitação das diferenças.

O que achou do Teatro Mais Pequeno do Mundo?
Adorei, pois é um conceito de teatro completamente diferente 
do tradicional, nos aspetos de ser um teatro “ambulante”, que 
se pode deslocar facilmente para qualquer local, e da dimensão 
reduzida do local de espetáculo, que proporciona uma grande 
proximidade entre os atores e o espetador, assim como um am-
biente mágico e acolhedor. Também gostei muito da represen-
tação dos atores, pois conseguiram, através das suas histórias, 
abordar situações reais da vida, conseguindo assim uma envol-
vência com o espetador.

Tem alguma expectativa em relação ao Quartel das Artes 
Dr. Alípio Sol? 
Sim tenho bastantes expetativas, pois é um espaço de grandes 
dimensões, mas o mais importante será ter um bom cartaz cul-
tural, que envolva os habitantes das várias idades de Oliveira do 
Bairro e arredores, assim como ter bons organizadores do plano 
cultural e também dar destaque às associações culturais e ar-
tistas locais. }

2014 . ABRIL
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EM FOCO.

O Quartel das Artes Dr. Alípio Sol abriu portas no passado dia 6 de 
abril, em cerimónia que contou com o Ministro da Presidência 
e dos Assuntos Parlamentares, Luís Marques Guedes, que des-
cerrou a placa que marca o início da atividade de um equipa-
mento cultural de excelência, vocacionado para vários tipos de 
espetáculos e que inclui um moderno auditório com capacidade 
para acolher 415 pessoas.
Na cerimónia de inauguração, que integrou as Comemorações 
dos 500 anos da atribuição da Carta de Foral a Oliveira do Bairro, 
o Ministro Luís Marques Guedes afirmou que o concelho “pode 
orgulhar-se da gestão criteriosa e equilibrada dos dinheiros pú-
blicos” que a sua autarquia tem desenvolvido nos últimos anos, 
“respeitando os seus compromissos de endividamento e cum-
prindo com os fornecedores”, sem deixar de investir e apostar 
na cultura. Para o ministro, o Quartel das Artes Dr. Alípio Sol “é 
um excelente exemplo de gestão autárquica e da vontade dos 
munícipes de Oliveira do Bairro”.
O Presidente da Câmara Municipal, Mário João Oliveira, afirmou 
que “sem cultura, sem artes, não é possível assegurar a con-
tinuidade da nossa identidade, daquilo que somos”. O autarca 
recordou ainda o antigo Quartel dos Bombeiros que deu lugar ao 
novo equipamento, relembrando também o nome de Alípio Sol, 
que ficará eternamente associado a esta estrutura de cultura 
e cidadania. Para Mário João Oliveira, trata-se de uma “home-
nagem justa ao homem, munícipe e cidadão, cujo percurso de 
vida se confunde com a história de Oliveira do Bairro” e ainda 
“uma forma de manter viva a recordação de quem tanto fez pelo 
concelho”. Relembre-se que Alípio Sol, falecido em 2008, foi o 
primeiro Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro 
eleito após o 25 de Abril de 1974, tendo presidido ao executivo 
municipal entre 1977 a 1989. 
Para Manuel Nunes, Presidente da Assembleia Municipal de Oli-
veira do Bairro, o novo equipamento vai permitir que se man-

tenha o caminho traçado pelo executivo, “rumo ao progresso, 
à afirmação e ao sucesso”. O autarca oliveirense afirmou ainda 
que, em Oliveira do Bairro, “continuamos a inovar, a empreender 
e a investir”.
Ao novo palco subiu também a historiadora Maria Alegria Mar-
ques, que fez o enquadramento histórico dos Forais Manuelinos, 
a propósito das comemorações da atribuição da Carta de Foral 
a Oliveira do Bairro, a 6 de abril de 1514. } 

INAUGURADO QUARTEL DAS ARTES DR. ALÍPIO SOL
“Sem cultura, sem artes, não é possível assegurar a continuidade da nossa identidade, daquilo que somos.” 
Mário João Oliveira, Presidente da Câmara Municipal
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O cortejo histórico de comemoração dos 500 anos da atribuição 
da Carta de Foral de Oliveira do Bairro, que percorreu as ruas da 
cidade no passado domingo dia 6 de abril, contou com mais de 
1500 figurantes, vestidos com trajes à época, a que se soma-
ram outros vários milhares de pessoas que passaram e enche-
ram o espaço do mercado medieval.
Foram três dias de celebração do concelho, que culminaram no 
domingo com a inauguração do Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, 
pelo Ministro da Presidência e dos Assuntos Parlamentares, Luís 
Marques Guedes, e com o cortejo histórico de D. Manuel I, que 
juntou mais de um milhar e meio de pessoas, das muitas asso-
ciações, escolas e grupos organizados do concelho, para além 
de inúmeros oliveirenses anónimos que não quiseram perder 
a oportunidade de viajar até 1514 e fazer parte da história do 
município.
A tarde de domingo foi mesmo a mais concorrida das comemo-
rações, contando com vários milhares de pessoas que aprecia-
ram as várias atrações medievais do mercado instalado junto à 
Câmara Municipal, sempre ao som de vários grupos de música 
da época, que percorreram todos os cantos do espaço. Outros 
pontos altos do dia foram as teatralizações das inquirições e do 
outorgamento do Foral Manuelino a Oliveira do Bairro e de um 
“Torneio d’Armas a Cavalo”, que atraiu um grande número de 
pessoas para este espetáculo, que tal como todos os outros, foi 
gratuito.
Na sexta-feira e sábado, destacaram-se os vários espetácu-
los de malabares de fogo, de música e de dança, alguns destes 
preparados ao longo dos últimos meses por alunos das escolas 
do concelho, para além das arruadas pelas ruas da cidade e a 
vivência do mercado/exposição de artefactos bélicos, paneja-
mento e acampamento castrense. }

COMEMORAÇÕES DOS 500 ANOS DA CARTA DE FORAL 
DE OLIVEIRA DO BAIRRO
Mais de 1500 pessoas em cortejo histórico celebram carta de foral
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COMEMORAÇÕES DOS 500 ANOS 
DA CARTA DE FORAL 
DE OLIVEIRA DO BAIRRO
4, 5 e 6 de abril



ABRIL . 2014

018. OLIVEIRA INFORMA } N. 79



019. OLIVEIRA INFORMA } N. 79

2014 . ABRIL

COMEMORAÇÕES DOS 500 ANOS 
DA CARTA DE FORAL 
DE OLIVEIRA DO BAIRRO
4, 5 e 6 de abril
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FOI ASSIM...

FInAl COnCElhIA DO COnCurSO DE lEIturA EM VOz AltA – “OuVIr lEr...
QuE PrAzEr!”» 14 de março de 2014 » Auditório de Oiã
Realizou-se no passado dia 14 de março a Final Concelhia do Concurso de Leitu-
ra em Voz Alta – “Ouvir ler...Que prazer!”, organizada pela Rede de Bibliotecas 
do Concelho de Oliveira do Bairro com o apoio da Câmara Municipal, que juntou 
no Auditório de Oiã cerca de 250 pessoas.
O concurso “Ouvir Ler... Que Prazer!”, dirigido especificamente a todos os alu-
nos do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro (AEOB) e do Instituto de 
Promoção Social de Bustos (IPSB) - e que já vai na sua 6.ª edição - , tem como 
objetivo promover o gosto pelo livro e pela leitura entre os jovens, incentivar o 
contacto e o conhecimento de obras de autores de língua portuguesa, promover 
o convívio entre os participantes e educar para a salutar competitividade.
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“AO SABOr DA POESIA” » 17 a 22 de março de 2014 » Concelho
No âmbito do Dia Mundial da Poesia, que se celebrou a 21 de março, a Bibliote-
ca Municipal de Oliveira do Bairro, em conjunto com a Rede de Bibliotecas Es-
colares, lançou uma vez mais a campanha “Ao Sabor da Poesia”, que decorreu 
entre 17 e 22 de março e que celebrou a poesia escrita na infância através de 
várias atividades que mobilizaram os estudantes do Agrupamento de Escolas 
de Oliveira do Bairro e do Instituto de Promoção Social de Bustos. 
Declamação de poemas nas salas de aula, por parte de professores e alunos, 
decoração dos espaços escolares sob a temática da poesia, a exposição “Poe-
mas de Letras… Letras de Poemas”, patente na Biblioteca Municipal de Olivei-
ra do Bairro e a distribuição, por todas as padarias e pastelarias do concelho, 
de sacos de pão decorados com poesia foram apenas algumas das inúmeras 
atividades que marcaram esta semana que combinou a poesia com várias ou-
tras artes.
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tEAtrO MAIS PEQuEnO DO MunDO – DIA MunDIAl DO 
tEAtrO  » 27 de março de 2014 » Praça do Município
No passado dia 27 de março, data em que se assinalou o Dia 
Mundial do Teatro, Oliveira do Bairro recebeu a visita da 
Penélope, uma caravana muito especial que alberga o Tea-
tro Mais Pequeno do Mundo e que assentou arraiais entre o 
Quartel das Artes Dr. Alípio Sol e o edifício da Câmara Mu-
nicipal.
Foram várias dezenas de pessoas, desde crianças a adultos, que 
entraram na Caravana Penélope e que tiveram o privilégio de 
assistir a deliciosos espetáculos de 15 minutos, que transporta-
ram os espetadores/viajantes para um mundo mágico de sen-
sibilidade e delicadeza, decorado a música e sorrisos.



023. OLIVEIRA INFORMA } N. 79

2014 . ABRIL



ABRIL . 2014

024. OLIVEIRA INFORMA } N. 79

CÂMARA.

Resumo das principais deliberações 
das reuniões da Câmara Municipal 
de Oliveira do Bairro.

| 13 de março de 2014

Aprovar a Informação/Proposta n.º 15 – Mandato 
2013/2017, apresentada pelo Presidente da Câmara, 
referente ao “Parecer Prévio Vinculativo para cele-
bração de Contratos de Prestação de Serviços, em 
Regime de Avença – Área de Comunicação e Informá-
tica”, nos exatos termos exarados e que aqui se dá 
por reproduzida para todos os efeitos legais 

Ao abrigo do disposto no Regulamento Municipal so-
bre as Formas de Apoio às Freguesias, aprovar a ce-
dência do material solicitado pela Junta de Freguesia 
de Oiã.

Atribuir um subsídio no montante de 1.000,00 € 
(mil euros), à Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola Secundária de Oliveira do Bairro 
(APESOL), com vista a apoiar a deslocação de grupo 
de alunos do Projeto TBox a Los Angeles.

Aprovar a minuta de Protocolo, a celebrar entre o Mu-
nicípio de Oliveira do Bairro e a Confraria dos Rojões 
da Bairrada, com vista à cedência gratuita das insta-
lações do antigo refeitório da antiga Escola Primária 
de Oliveira do Bairro, com vista à instalação de sede 
social e que aqui se dá por integralmente reproduzi-
da para todos os efeitos legais.

1.º - Aprovar as alterações ao Licenciamento do Pro-
jeto de Loteamento; 
2.º - Fixar a Liquidação das Taxas no valor total de 
379,56 € (trezentos e setenta e nove euros e cin-
quenta e seis cêntimos).

Autorizar a cedência gratuita do “Espaço Inovação” 
no dia 29 de março ao IPSB-Colégio Frei Gil, para efei-
tos de realização do Jantar de Gala dos Alunos Fina-
listas do 12.º Ano.

Ratificar o despacho do Presidente da Câmara, da-
tado de 26 de fevereiro de 2014, em que autorizou 
a cedência do Ginásio da Escola Básica do Troviscal 
no dia 1 e 2 de março, à Escola de Artes da Bairrada.

Ratificar o despacho do Presidente da Câmara, data-
do de 6 de março de 2014, em que autorizou a redu-
ção do pagamento da Taxa de Ruído para o “Jantar do 
Dia da Mulher”.

Aprovar a minuta de Protocolo, a celebrar entre o Mu-
nicípio de Oliveira do Bairro, o Instituto de Educação e 
Cidadania da Mamarrosa e o Agrupamento de Escolas 
de Oliveira do Bairro, com vista à dinamização de ati-
vidades de Ciência Experimental dirigida aos alunos 
dos Centros Escolares de Bustos, Troviscal e Oliveira 
do Bairro e outros Centros Escolares que reúnam 
condições para o desenvolvimento daquelas ativi-
dades, a iniciar no ano letivo 2013/2014 e que aqui 
se dá por integralmente reproduzida para todos os 
efeitos legais.

1.º - Revogar o Regulamento Interno sobre o Controlo 
Preventivo do Consumo Excessivo do Álcool, aprova-
do pela Câmara Municipal em 05.11.2009; 
2.º - Aprovar a presente proposta de Regulamento 
sobre o Controlo Preventivo do Consumo Excessivo 
do Álcool, ao abrigo do disposto no artigo 241.º da 
Constituição da República Portuguesa e na alínea k) 
do n.º 1, do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, nos precisos termos do docu-
mento apresentado em anexo à Informação/Propos-
ta n.º 16 – Mandato 2013/2017; 
3.º - Promover a sua publicação nos termos legais.

Atribuir um subsídio após prévia cabimentação, no 
montante de 22.500,00 € (vinte e dois mil e quinhen-
tos euros) no ano de 2014 e 22.500,00 € (vinte e dois 
mil e quinhentos euros) no ano de 2015, à União Des-
portiva Cultural e Recreativa do Silveiro, para apoiar 
aquela Associação no pagamento dos encargos de-
correntes do financiamento bancário das obras de 
construção da sede da Associação.

Ceder o material constante da listagem anexa à In-
formação/Proposta do Vereador do Pelouro, à Asso-
ciação dos Moradores da Limeira, Feiteira e Carvalha, 
para execução de Telheiro e Mesas no Parque de La-
zer sito na Feiteira.

| 27 de março de 2014

A Câmara Municipal, após análise do Relatório de Ges-
tão, Documentos de Prestação de Contas de 2013 e 

ter verificado todos os documentos constantes do 
Anexo I do Tribunal de Contas que se encontram in-
tegralmente elaborados, deliberou por maioria, com 
os votos a favor do Presidente e Vice-Presidente da 
Câmara, dos Vereadores António Mota, Elsa Pires e 
as abstenções dos Vereadores Lília Águas e Noémio 
Ferreira, o seguinte: 
1.º - Aprovar o Relatório de Gestão de 2013 e os Do-
cumentos de Prestação de Contas de 2013 e remeter 
os mesmos à Assembleia Municipal com vista à com-
petente apreciação e votação, ao abrigo da alínea i) 
do n.º 1 do art.º 33.º, conjugada com a alínea l) do n.º 
2 do art.º 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 
2.º - Aprovar o Inventário 2013, bem como o Mapa 
Síntese dos Bens Inventariados, nos termos do n.º 10 
da Resolução 31/2013 de 16 de novembro e remeter 
o mesmo à Assembleia Municipal para apreciação ao 
abrigo da alínea i) do n.º 1 do art.º 33.º, do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
3.º - Tendo-se apurado no exercício de 2013 um Re-
sultado Líquido positivo de 1.870.898,22 € (um mi-
lhão oitocentos e setenta mil oitocentos e noventa 
e oito euros e vinte e dois cêntimos) e no seguimento 
das imposições legais do ponto 2.7.3.4 do POCAL “É 
obrigatório o reforço do património até que o valor 
contabilístico da conta 51 - Património - corresponda 
a 20% do ativo Líquido” e 2.7.3.5. do POCAL “sem pre-
juízo do disposto no n.º anterior deve constituir-se 
um reforço anual da conta 571 - Reservas Legais - no 
valor mínimo de 5% do Resultado Líquido”, subscre-
ver a seguinte proposta de aplicação: 
- 59 – Resultados Transitados: 1.777.353,31 € (um 
milhão setecentos e setenta e sete mil trezentos e 
cinquenta e três euros e trinta e um cêntimos); 
- 571 - Reservas Legais: 93.544,91 € (noventa e três 
mil quinhentos e quarenta e quatro euros e noventa 
e um cêntimos);

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 18.º do Anexo 
II do Decreto-Lei n.º 233/2005 de 29 de dezembro, 
indicar o Presidente da Câmara Municipal como re-
presentante do Município de Oliveira do Bairro para 
integrar o Conselho Consultivo do Centro Hospitalar 
do Baixo Vouga.

Aprovar a Informação/Proposta apresentada pelo 
Vice-Presidente da Câmara, referente ao assunto 
“Unidade de Saúde Familiar de Oliveira do Bairro – Pa-
recer Favorável da Administração Regional de Saúde 
do Centro à Proposta de Alteração/Adaptação da Im-
plantação do Projeto – Rede Viária e Acessibilidades”, 
nos exatos termos exarados e que aqui se dá por re-
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produzida para todos os efeitos legais.

Aprovar o Regulamento da 28.ª FIACOBA e 7.ª Feira do 
Cavalo da Bairrada e Ficha de Inscrição, nos termos 
da Informação do Gabinete de Apoio à Vereação, da-
tada de 6 de março de 2014 e que aqui se dá por inte-
gralmente reproduzida para todos os efeitos legais.

Aprovar a Proposta de “Fixação de Preços para os 
Espetáculos no “Quartel das Artes Dr. Alípio Sol””, nos 
termos da Informação do Gabinete de Apoio à Verea-
ção, datada de 21 de março de 2014 e que aqui se dá 
por integralmente reproduzida para todos os efeitos 
legais.

Aprovar a “Atribuição de Subsídios no Âmbito de Ação 
Social Escolar – Ano Letivo 2013/2014” nos exatos 
termos propostos pela Unidade para o Conheci-
mento e Coesão Social, através da Informação n.º 
79/2014, datada de 14 de março de 2014, que aqui 
se dá por integralmente reproduzida para todos os 
efeitos legais.

Aprovar a realização da atividade “Páscoa Viva 2014 
– Atividade de Ocupação de Tempos Livres” nos exa-
tos termos propostos pela Unidade para o Conheci-
mento e Coesão Social, através da Informação n.º 
80/2014, datada de 14 de março de 2014, que aqui 
se dá por integralmente reproduzida para todos os 
efeitos legais.

Aprovar a minuta de Protocolo, a celebrar entre o Mu-
nicípio de Oliveira do Bairro, a Associação Desportiva 
Recreativa e Educativa da Palhaça (ADREP) e o Agru-
pamento de Escolas de Oliveira do Bairro, com vista à 
cedência de instalações do Centro Escolar de Oiã Po-
ente e que aqui se dá por integralmente reproduzida 
para todos os efeitos legais.

Não declarar a caducidade da licença referente ao 
Processo de Obras n.º 456/85, nos termos e com os 
fundamentos constantes da Informação Técnica de 
19/03/2014, que aqui se dá por integralmente repro-
duzida para todos os efeitos legais.

Reduzir o valor da caução para o montante de 
2.197,33 € (dois mil cento e noventa e sete euros e 
trinta e três cêntimos), referente à receção provisó-
ria das obras de urbanização.

Intenção de declarar a caducidade da Licença, refe-
rente ao Processo de Obras n.º 1192G/06, em nome 
de Darnels, S.A., obra sita na Rua da Cabeçuda, Trovis-

cal e proceder aos demais atos nos termos exarados 
na Informação Técnica de 19 de fevereiro de 2014.

Intenção de declarar a caducidade da Admissão da 
Comunicação Prévia, referente ao Processo de Obras 
n.º 44/2010, em nome de Vítor Areias Mota, obra sita 
na Zona Industrial de Vila Verde, Oliveira do Bairro e 
proceder aos demais atos nos termos exarados na 
Informação Técnica de 19 de fevereiro de 2014.

Intenção de declarar a caducidade da Autorização 
Administrativa, referente ao Processo de Obras n.º 
174/2006, em nome de Excover – Sociedade Geral de 
Equipamentos de Construção Civil e Obras Públicas, 
S.A., obra sita nos Carris, Oiã e proceder aos demais 
atos nos termos exarados na Informação Técnica de 
19 de fevereiro de 2014.

Intenção de declarar a caducidade da Autorização 
Administrativa, referente ao Processo de Obras n.º 
175/2006, em nome de Excover – Sociedade Geral de 
Equipamentos de Construção Civil e Obras Públicas, 
S.A., obra sita nos Carris, Oiã e proceder aos demais 
atos nos termos exarados na Informação Técnica de 
19 de fevereiro de 2014.

Declarar a caducidade da Licença, referente ao Pro-
cesso de Obras n.º 139/04, em nome de Jorge Manuel 
Martins de Melo, obra sita no Sobreiro, Bustos e pro-
ceder aos demais atos nos termos exarados na Infor-
mação Técnica de 19 de fevereiro de 2014.

Autorizar a cedência gratuita do Auditório do “Espa-
ço Inovação” no dia 28 de março à ACIB - Associação 
Comercial e Industrial da Bairrada, para efeitos de 
realização de Sessão sobre “Formação Vida Ativa”.

Autorizar a cedência gratuita de Microfones e Apa-
relhagem de Som, ao Grupo Cénico da Paróquia de S. 
Miguel Arcanjo de Oliveira do Bairro, no dia 11 de abril 
de 2014.

Ratificar o despacho do Presidente da Câmara data-
do de 20 de março de 2014.

Autorizar a cedência gratuita do “Espaço Inovação” 
de 18 de outubro a 5 de novembro ao Clube Ornitófilo 
da Beira Litoral, para efeitos de realização da “19.ª 
Exposição de Aves Canoras e Ornamentais, Expo-Ave 
2014”.

Autorizar a redução do pagamento da taxa pela 
emissão da Licença Especial de Ruído, solicitado 

pela Associação Beneficente Cultura e Recreio da 
Mamarrosa, destinado ao “Encontro de Bandas” a ter 
lugar no dia 13 de abril de 2014 no Salão Cultural da 
Mamarrosa.

Aprovar o projeto de Resolução de Requerer à As-
sembleia Municipal a declaração de utilidade pública 
da expropriação do prédio inscrito na matriz predial 
rústica da freguesia e concelho de Oliveira do Bair-
ro, sob o artigo 9706, com 313m2 de área, compos-
to de pinhal e mato, sito no lugar de Vale da Fonte 
e confronta a norte com caminho, a sul e a poente 
com Aníbal Ferreira dos Santos e a nascente com 
Município de Oliveira do Bairro, que não se encontra 
descrito na conservatória do registo predial e melhor 
identificado na respetiva planta de localização anexa 
à Informação/Proposta n.º 17 – Mandato 2013/2017 
do Presidente da Câmara, datada de 24 de março de 

2014. }
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LUGARES.

AuDItórIO DO QuArtEl DAS ArtES Dr. AlíPIO SOl

O auditório do Quartel das Artes Dr. Alípio Sol tem capacidade para 415 
pessoas, com acesso a pessoas de mobilidade reduzida. A nova estru-
tura permite acolher espetáculos tão diferentes como teatro, dança, 
musicais, revista, stand-up, ópera, concertos, recitais, com diversas 
configurações e posicionamentos cénicos, uma vez que dispõe de uma 
plataforma de fosso de orquestra com capacidade para 22 músicos. 
Este auditório pode também acolher espetáculos com características 
eletroacústicas da área do jazz, música contemporânea, pop e popular.

Conheça alguns dos espetáculos já marcados para este espaço:
25 de abril » Orquestra Filarmonia das Beiras e Danças Ocultas | Concerto 

27 de abril » Pedro Tochas | Performance Interativa
30 de abril » Reportório Osório | Concerto
3 de maio » Escola de Artes da Bairrada | Bailado  “Espelho meu, es-
pelho meu...” 
24 de maio » Jangada de Pedra | Dança contemporânea “O Baile”, de 
Aldara Bizarro

Contactos: Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, Praça do Município, 
3770-851 Oliveira do Bairro // GPS. 40°30’48.02”N | 8°29’43.37”W 
t. 234 732 100 / 939030166 // E. quarteldasartes@cm-olb.pt
S. http://www.quarteldasartes.com/
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SUGESTÕES. BIBLIOTECA MUNICIPAL

MCCLEEN, Grace
“A MENINA QUE FAzIA NEVAR”
Barcarena: Presença, 2014

Judith McPherson é uma menina de 
dez anos que vive com o pai numa pe-
quena cidade do Reino Unido. Mas entre 
o bullying a que é sujeita na escola e a 
relação distante que o pai, um homem 
de grande fervor religioso, tem com 
ela, os seus dias são bastante solitá-
rios e sombrios. No mundo em miniatu-
ra que construiu, é no seu quarto onde 
consegue encontrar algum consolo. 

COSTA, Lia
“FAz-ME ACREDITAR”
Lisboa: Chiado Editora, 2013

Lara é uma mulher jovem, bonita e 
bem-sucedida que está prestes a viver 
aquele que acredita ser o dia mais feliz 
da sua vida. Mas tudo isso vai mudar 
drasticamente ao ser abandonada 
pelo homem que ama, vestida de noi-
va, à porta da igreja. Seguem-se dias 
de profunda tristeza e solidão e, quan-
do tudo parece não mais ter solução, 
eis que a sorte muda novamente e ela 
volta a ser feliz ao lado desse seu gran-
de amor. 

PAIAS, Tânia
“TENHO MEDO DE IR à ESCOLA”
Lisboa: A Esfera dos Livros, 2014

Como educar os nossos filhos para 
que se tornem crianças seguras, re-
silientes e confiantes? Como treinar 
o seu olhar para a diferença e para a 
tolerância pelo outro? Estes são os 
primeiros passos para que o seu filho 
não se torne nem vítima nem agres-
sor. E não, não acontece só aos outros. 
Em Portugal as estatísticas revelam 
que cerca de 40 por cento dos nossos 
jovens já se envolveu em alguma dinâ-
mica bullying.

AFFLEk, Ben
“ARGO” 
[S.l.]: Warner Bros Pictures, cop. 2013

Irão, 4 de novembro de 1979. Militares 
iranianos invadem a Embaixada dos 
EUA em Teerão, em retaliação ao apoio 
ao recém-deposto Xá. Antes dos mili-
tantes entrarem no edifício, o pessoal 
tenta destruir documentos compro-
metedores. Nesse dia, 52 pessoas são 
tomadas como reféns. Porém, no meio 
do caos que se instala, seis conseguem 
escapar, escondendo-se em casa de 
Ken Taylor, o embaixador canadiano. 

VILASECA, Borja
“O PRINCIPEzINHO PÕE A GRAVATA” 
Parede: Self – Desenvolvimento Pes-
soal, 2014

Na consultora SAT os funcionários es-
tão descontentes, reinam o mal-estar 
e a desconfiança... Até que chega Pa-
blo, personagem otimista e entusiasta, 
baseada no Principezinho de Saint-
-Exupéry. Pablo é o novo gestor de pes-
soas e valores e revoluciona a empresa 
e a vida dos empregados com as suas 
conceções sobre o autoconhecimento, 
o desenvolvimento pessoal e a inteli-
gência emocional. 

LEYSON, Leon e outros 
“O RAPAz DO CAIxOTE DE MADEIRA” 
Barcarena: Presença, 2014

Leon Leyson tinha apenas dez anos 
quando os nazis invadiram a Polónia 
em 1939 e a sua família foi forçada a 
viver no gueto de Cracóvia. Neste seu 
livro de memórias, Leon começa por 
nos descrever uma infância feliz na 
sua aldeia natal e, felizmente para a 
família, o seu caminho cruzar-se-ia 
com o de Oskar Schindler, que os in-
cluiu na célebre lista dos trabalhado-
res da sua fábrica. 

OSÉS, Beatriz 
“CONTOS-PULGA” 
Matosinhos: Kalandraka, 2013

“Contos-Pulga” é um livro de microcon-
tos sobre animais dividido em quatro 
secções: contos de água, contos de 
céu, contos de terra e contos de noi-
te. A barreira do possível é desafiada 
pelas histórias dos seus mais inespe-
rados protagonistas - um leão careca, 
um hipopótamo mergulhador ou uma 
tartaruga nudista - que proporcionam 
momentos de pura diversão e espanto. 

DISNEY
“AVIÕES” 
Lisboa: Zon Lusomundo Audiovisuais, 
2013

O mundo de “Carros” levanta voo em 
“Aviões”, uma divertida aventura da 
Disney nas alturas, repleta de acro-
bacias. Junta-te a Dusty, um avião 
fumigador com grandes sonhos e 
uma oportunidade única de participar 
na mais importante corrida aérea de 
sempre, junto dos mais destemidos e 
rápidos aviões. A coragem de Dusty é 
posta à prova quando ousa alcançar 
alturas que nunca imaginara possíveis.
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SERRABULHO

Há cerca de 20 anos que o Grupo Folclórico São Pedro da Palhaça 
realiza, anualmente, uma “Matança do porco à moda antiga”, ativi-
dade que tem por objetivo principal preservar as tradições dos nos-
sos avós, revivendo o passado e as idiossincrasias da nossa região. 
Das várias maravilhas gastronómicas que derivam da matança do 
porco, como os rojões, os rojões das tripas, ou as fêveras, destaca-
mos para esta edição do OI o serrabulho, iguaria feita a partir do 
sangue do suíno.
Fomos falar com dois dos responsáveis da organização deste evento 
revivalista, Vitor Ferreira e Cristina Silva, que nos contaram todos 
os segredos desta iguaria, antigamente cozinhada na “pela” (frigi-
deira de grande dimensão) e depois transposta para uma traves-
-sa de onde todos comiam, dispensando os pratos individuais. De 
referir que o serrabulho tem que ser comido imediatamente após 
cozinhado e colocado na mesa, antes que o unto coalhe e perca as 
suas características que fazem desta proposta uma deliciosa forma 
de recordar os sabores de outros tempos.

Ingredientes
Sangue de porco, sal, água, alho, cebola e unto. Quantidades a gosto e 
dependendo do número de pessoas.

Preparação
O sangue é cozido em água a ferver com sal, mexendo-se com um ramo 
de louro. Depois de cozido, escorre-se a água e deixa-se arrefecer o 
sangue. Parte-se e esfarela-se o sangue ou então parte-se em cubos. 
Prepara-se um tacho para fazer o refogado, com alho, cebola e unto (se 
possível dos rojões das tripas ou, se não tiver, banha de porco). Junta-
-se o sangue preparado ao refogado e deixa-se alourar a gosto. 

Sugestão de acompanhamento
Batatas cozidas com pele e broa.
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