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Seja bem vindo a 2015 e à primeira edição deste ano do nosso, 

“seu”, Boletim Informativo Oliveira Informa (OI). Este novo ano 

vai trazer, com toda a certeza, muitas surpresas. O que já não 

é novidade é o facto de o Quartel das Artes Dr. Alípio Sol (QA) 

continuar, espetáculo após espetáculo, a conquistar cada vez 

mais público. Nos últimos nove meses, desde a sua inauguração, 

o QA recebeu cerca de 15 mil pessoas que assistiram e/ou parti-

ciparam em espetáculos/iniciativas dos mais variados géneros 

e dirigidos a públicos distintos, democratizando e promovendo 

o acesso às artes do espetáculo em toda a sua diversidade. No 

auditório do QA realizaram-se 14 concertos, três com formações 

internacionais; um festival; dois musicais; cinco espetáculos de 

dança; dois deles resultado de residências artísticas que envol-

veram cerca de meia centena de participantes locais; duas pe-

ças de teatro; um espetáculo de Novo Circo e um espetáculo do 

“performance”. 

Já este mês, no dia 3, o Concerto de Ano Novo voltou a encher o 

auditório, perspetivando um ano de grande sucesso para o Quar-

tel das Artes Dr. Alípio Sol, que está ao serviço da comunida-

de, com uma programação que pretende promover a formação, 

qualificação e fidelização dos públicos, onde há espaço e condi-

ções propícias para que associações e entidades tirem o melhor 

partido deste equipamento cultural. 

Nesta edição do OI, vamos rever alguns dos melhores momen-

tos, de dezembro, do QA e revelar os próximos espetáculos. 

As entrevistas estão de regresso, desta vez com o Eng. Manuel 

Martins, fundador e ex-presidente da ADASMA – Associação dos 

Dadores de Sangue da Mamarrosa, e um dos principais impulsio-

nadores da geminação entre Oliveira do Bairro e a cidade fran-

cesa de Lamballe. Vamos conhecer esta grande personalidade 

do nosso Concelho que tem feito um trabalho verdadeiramente 

extraordinário ao serviço da comunidade.

Boa leitura e aproveito para lhe desejar um excelente 2015.

Bom Ano! }

Presidente
(Mário João Oliveira)

“Nesta edição do OI, vamos rever alguns dos melhores 
momentos, de dezembro, do QA e revelar os próximos 
espetáculos.

NOTA DE
ABERTURA.
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DESTAQUES.

FEIRINHA SEM REGRAS
De regresso em 2015

A Feirinha sem Regras regressa em 2015 a Oli-
veira do Bairro, realizando a sua edição de ja-
neiro no dia 18, no espaço habitual situado na 
Av.ª Abílio Pereira Pinto, em frente à Biblio-
teca Municipal. Os interessados em vender o 
seu artesanato, velharias, peças e artigos em 
segunda mão ou produtos hortícolas, podem 
aparecer no local a partir das 9h00. A Feirinha 
sem Regras de Oliveira do Bairro realiza-se, 
normalmente, no terceiro domingo de cada 
mês. Esta iniciativa, que tem adquirido uma 
dimensão considerável, com grande sucesso 
e procura por parte de vendedores e compra-
dores, teve a sua estreia em janeiro de 2013, 
tendo nascido de uma organização informal 
de vendedores que costumam frequentar 
este tipo de eventos noutras localidades.

+ info | D.ª Natércia Bastos /  960 071 164 / 
naterbastos@gmail.com

SIGA A DANÇA
Chá Dançante em Bustos

A primeira edição de 2015 da iniciativa Chá 
Dançante – Matiné Sénior vai decorrer no 
próximo dia 25, entre as 16h00 e as 18h00, 
na sede da Associação Orfeão de Bustos. Os 
“dançarinos” do concelho com mais de 65 
anos não pagam entrada e têm direito a chá e 
bolinhos secos.
Esta iniciativa da Câmara Municipal conta 
com o apoio de várias associações do conce-
lho e proporciona à população sénior uma 
tarde de música e dança no último domingo 
de cada mês. O Chá Dançante - Matiné Sénior 
tem como principal objetivo contribuir para 
a melhoria da qualidade de vida da popula-
ção sénior, contrariando o isolamento e fo-
mentando assim o envelhecimento ativo da 
população.

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

2.ª REVISÃO DO PDM
Prolongamento da Discussão 
Pública

A Câmara Municipal decidiu realizar um pro-
longamento da Discussão Pública da proposta 
da 2.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de 
Oliveira do Bairro (PDM), permitindo ma-
ximizar a participação dos cidadãos, incre-
mentando uma cultura de responsabilidade 
partilhada. O período do prolongamento de 
Discussão Pública da proposta de revisão, que 
será a mesma que esteve em apreciação entre 
23 de setembro e 4 de novembro de 2014, terá 
como data limite o dia 4 de fevereiro. Os in-
teressados poderão apresentar por escrito as 
reclamações, observações ou sugestões, atra-
vés de preenchimento de formulário próprio, 
disponível nos serviços da Divisão de Gestão 
Urbanística e Obras Municipais e no site da 
autarquia, podendo ser entregues no Balcão 
Integrado, na Divisão referida ou então reme-
tidas via postal ou através do e-mail dom@
cm-olb.pt.

+ info | Divisão de Gestão Urbanística e Obras 
Municipais / 234 732 162

SÁBADO É DIA DE MERCADO
O Mercado Municipal de Oliveira do Bairro abre as suas portas todos os sá-
bados, entre as 6h00 e as 13h00, com uma grande variedade de produ-
tos, que vão desde a fruta e produtos hortícolas até à charcutaria, pão e 
doçaria, entre muitos outros. Toda a variedade e qualidade dos “nossos” 
produtos e dos “nossos” produtores!

TERRITÓRIOSENIORESFEIRA
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OLIVEIRA DO BAIRRO
EM LAMBALLE
Oliveirenses participaram na 
Feira de Natal

Uma comitiva de Oliveira do Bairro, de que 
fizeram parte o Vice-Presidente da Câmara 
Municipal Cristovão Batista e a Vereadora 
Elsa Pires, esta na qualidade de Presidente do 
Comité de Geminação com Lamballe, partici-
pou na Feira de Natal daquela cidade france-
sa, que decorreu entre 12 e 14 de dezembro. 
A embaixada bairradina contou ainda com a 
presença de Manuel Martins, Vice-Presidente 
do Comité de Geminação e um dos principais 
responsáveis e impulsionadores da ligação 
entre as duas cidades, bem como os artesãos 
do Concelho Carlinda Santos, Cristina Soares 
e Horácio Fernandes, que participaram ati-
vamente no evento. Os responsáveis portu-
gueses aproveitaram a presença em Lamballe 
para reunirem com o Comité de Geminação 
local, dando seguimento à preparação dos 
próximos projetos conjuntos.

+ info | 234 732 119 / gaas@cm-olb.pt

CENTRO DE RECOLHA 
ANIMAL
Animais encaminhados para 28 
municípios

O Centro de Recolha Animal de Oliveira do 
Bairro tem sido bastante procurado para a 
adoção de animais de estimação, nomeada-
mente cães, tendo já encaminhado para ado-
ção, desde 2010, várias dezenas de animais, 
que foram viver com os seus novos donos 
oriundos de 28 municípios de nove distritos 
de todo o país (de Faro a Bragança), contri-
buindo desta forma para a salvaguarda da 
saúde pública e bem-estar animal no conce-
lho. Os animais do Centro de Recolha Animal 
de Oliveira do Bairro podem ser adotados 
gratuitamente, desde que cumpram os requi-
sitos para adoção: serem errantes, não terem 
dono conhecido ou terem sido entregues pelo 
dono com o propósito de futura adoção.

+ info | Dr. Pedro Costa Nunes / 939 951 074 / 
pnunes@cm-olb.pt

ANIMAIS GEMINAÇÃO

DRA. IMAGINAÇÃO NA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Crianças aprenderam que ler dá 
saúde

A Biblioteca Municipal recebeu no dia 3 de 
janeiro a ação “Ler + Dá Saúde”, que contou 
com a presença da “Dra. Imaginação” que, 
recorrendo a exames altamente precisos, 
verificou o estado clínico da imaginação das 
crianças do nosso concelho. Nestes exames, 
os participantes vivenciaram experiências 
sensoriais e provaram que a imaginação das 
nossas crianças está em ótimo estado e em 
constante evolução. A iniciativa foi dinami-
zada pela Biblioteca Municipal de Anadia, no 
âmbito do programa de itinerâncias entre as 
Bibliotecas da Comunidade Intermunicipal 
da Região de Aveiro, e trouxe a Oliveira do 
Bairro a obra “A surpresa de Handa”, da es-
critora inglesa Eileen Browne, com o objetivo 
de ensinar aos mais novos que a nossa saúde 
depende de muitas leituras, muita imagina-
ção e de uma boa alimentação.

+ info | Biblioteca Municipal / 234 740 330 / 
bmolb@cm-olb.pt106

LIVRE-SE DOS “MONSTROS”
Quer livrar-se de objetos domésticos de grande dimensão? Fique a saber 
que a SUMA pode ir a sua casa, de forma gratuita, levantar esses “mons-
tros”. A recolha é feita uma vez por mês e tem de ser feita a marcação 
prévia para o 234 723 598.

BIBLIOTECA



AÇÃO SOCIAL

DESTAQUE SOCIAL.

ANDA À PROCURA DE EMPREGO?

O BMe - Banco Municipal de Emprego é uma iniciativa da Câmara 
Municipal de Oliveira do Bairro que tem por objetivo apoiar a po-
pulação jovem e adulta do concelho na definição ou desenvolvi-
mento do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de 
trabalho. 
O BMe procura igualmente estabelecer uma ponte comunicativa 
com o tecido empresarial local, de forma a perscrutar as necessida-
des que as empresas revelam para que, após uma triagem inicial, possa 
encaminhar os munícipes inscritos com perfil adequado ao solicitado.

Serviços prestados pelo BMe:
» Informação profissional para jovens e adultos desemprega-
dos;
» Apoio à procura ativa de emprego;
» Divulgação de ofertas de emprego e atividades de colocação;
» Divulgação de ofertas de formação;
» Captação de ofertas de entidades empregadoras.

Como é que me posso inscrever?
A inscrição no Banco Municipal de Emprego implica uma sessão 
de atendimento técnico presencial, às terças-feiras, no qual é 
preenchida a Ficha de Inscrição. Pode marcar essa sessão pre-
sencialmente, ao Balcão de Atendimento Geral da Câmara Muni-
cipal, ou através do telefone 234 732 100. 

Como é que posso inscrever a minha empresa?
As empresas/entidades que pretendam contratar colaborado-
res deverão contactar o Banco Municipal de Emprego através 
do correio eletrónico (bme@cm-olb.pt) ou através do número 
de telefone 234 732 100, devendo preencher o formulário com 
toda a informação solicitada referente ao posto de trabalho dis-
ponível, experiência profissional e habilitações literárias solici-
tadas, horário de trabalho, vencimento, etc. 

O BMe em números*
Número de ofertas de emprego disponíveis: 66
Total de inscrições desde 2012: 407
Inscritos ativos: 338 
Inscritos em 2014: 104 

*atualizado a 6/01/2015
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Foi inaugurada no passado dia 13 de dezembro, na Sala de Exposi-
ções da Câmara Municipal, a exposição “O Rádio – Coleção Privada 
de Manuel António Tavares Romão”, que estará patente até dia 
23 de janeiro.
Esta exposição, que conta com 13 magníficas peças, de rádios e 
gira-discos antigos, pretende dar a conhecer um pouco do espólio 
de Manuel Romão, que representa um importante registo da his-
tória e cultura locais.
Manuel António Tavares Romão nasceu na Póvoa do Valado, fre-
guesia de Requeixo, a 28 de abril de 1938, sendo um bustoense de 
coração, terra onde há muito reside e onde tem mantido uma im-
portante e ativa participação na comunidade local.
Com uma rica história de vida, passou grande parte dela longe da 
sua terra, na Venezuela, país para o qual emigrou e viveu durante 
décadas e de onde conseguiu regressar com algum desafogo eco-
nómico. 
O primeiro contacto que teve com a rádio, menino ainda, data de 
1944, ano em que o pai comprou um aparelho da marca italiana 
“Geloso”, em Aveiro, na Casa Martelo, a primeira a vender rádios 
nesta cidade. O equipamento, comprado para ouvir as notícias, 
sobretudo as emitidas pela BBC sobre a II Guerra Mundial, dei-
xou-lhe um fascínio pela rádio que o acompanhou desde então. Foi 
graças à rádio que, segundo as suas palavras, em Portugal, duran-
te a adolescência, e na Venezuela, pôde acompanhar as notícias e 
ouvir os jogos de futebol portugueses, transmitidos pela Emissora 
Nacional. 
Foi através desta memória que nasceu um gosto ímpar por rece-
tores de rádio, paixão que após o regresso a Portugal renasceu, 
começando a colecioná-los, assim como grafonolas e discos anti-
gos de vinil.  
Todavia, Manuel Romão, apesar dos mais de quarenta rádios anti-
gos que possui, não se considera um colecionador ou conhecedor 
da História da rádio, antes um apaixonado por rádios antigos, não 
só pela sua beleza e originalidade, mas também como reconheci-
mento do papel que a rádio desempenhou, e desempenha, como 
companhia e fonte de informação atualizada.

O RÁDIO – COLEÇÃO PRIVADA DE 
MANUEL ANTÓNIO TAVARES ROMÃO
Na Sala de Exposições até 23 de janeiro

EXPOSIÇÃO

DESTAQUE ESPECIAL.
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DESTAQUE ESPECIAL.

AUTARQUIA OFERECEU TEATRO MUSICAL A CERCA DE 1800 CRIANÇAS
Espetáculo produzido pela Escola de Artes da Bairrada

A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro ofereceu a cerca de 1800 
crianças a possibilidade de assistirem, nos dias 9 e 10 de dezembro, ao 
espetáculo de teatro musical “Lembras-te daquela história?”, produzi-
do pela Escola de Artes da Bairrada.
A prenda de Natal da autarquia a todas as crianças dos jardins de in-
fância e 1.º Ciclo do Ensino Básico do concelho, rede pública e privada, 
dos Centros de Atividades Ocupacionais da Santa Casa da Misericórdia 
de Oliveira do Bairro e do Centro Social e Paroquial de S. Pedro da Pa-
lhaça, e das Unidades Especializadas de Oiã, encheu durante dois dias 
o Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, em quatro sessões que colocaram 
todos a cantar e a aplaudir de forma intensa e bem disposta, com muita 
alegria e diversão.
No final de cada sessão, a opinião das crianças e dos educadores não 
poderia ser melhor. O espetáculo que a Escola de Artes da Bairrada 
produziu especialmente para esta ocasião recebeu os maiores elogios, 
quer pela história e dramatização, quer pela parte musical, com músi-
cas originais e divertidas tocadas ao vivo.
 Para Elsa Pires, Vereadora da Educação e Cultura, a iniciativa foi um 
“êxito”, mostrando-se “inteiramente satisfeita” pela qualidade do es-
petáculo e pelas reações das crianças. “Foi a 10.ª vez que a Câmara Mu-
nicipal de Oliveira do Bairro ofereceu esta prenda de Natal tão especial 
às crianças do Concelho. Por outro lado, foi uma forma de lhes dar a 
conhecer o Quartel das Artes Dr. Alípio Sol e de, assim, lhes incutir, 
desde bem cedo, valores culturais e artísticos, para que, no futuro, te-
nhamos munícipes e cidadãos com uma visão mais aberta e arrojada, 
mas também mais crítica e solidária”.

CULTURA





DESTAQUE ESPECIAL.

ECOS DO QA
CULTURA

MÚSICA

TXARANGO
5.DEZEMBRO

Foi o 2.º e último concerto no âmbito do Festival Outonalidades e trou-
xe da Catalunha os Txarango, com uma sonoridade fresca de reggae, 
cumbia, pop e salsa. De registar, neste concerto, a presença de um gru-
po de fãs da banda que veio propositadamente dos arredores de Lisboa 
até Oliveira do Bairro para dançar ao ritmo de Txarango.

TEATRO MUSICAL

“LEMBRAS-TE DAQUELA 
HISTÓRIA?”
9 E 10.DEZEMBRO

Como vem sendo hábito, por ocasião do Natal, a Câmara Municipal 
de Oliveira do Bairro voltou a colocar no sapatinho de cerca de 1800 
crianças do concelho a possibilidade de assistirem a um momento 
cultural. Este ano o espetáculo lotou quatro sessões no auditório do 
Quartel das Artes e teve a chancela Escola de Artes da Bairrada, produ-
tora do teatro musical “Lembras-te daquela história?”, que encantou 
miúdos e graúdos.
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O acesso a bens culturais é essencial para a construção de um territó-
rio desenvolvido, sustentável e com qualidade de vida. O Quartel das 
Artes Dr. Alípio Sol é um dos equipamentos municipais que concorre 
para esta construção, através de uma programação cada vez mais re-
gular, dinâmica e abrangente.

Ficam os ECOS do QA nos últimos meses.

MÚSICA

CONCERTO DE NATAL
21.DEZEMBRO

Foi a estreia do Concerto de Natal num auditório à medida dos seus 
habituais cinco coros: Coro de Câmara da Bairrada, Grupo Coral do Or-
feão de Bustos, Grupo Coral da Casa do Povo do Troviscal, Orfeão Sol 
do Troviscal e Grupo Coral de Oiã. Mas, como se não bastasse, e para 
dar um brilho especial a este concerto, duas novidades marcaram este 
momento: o desafio que resultou na apresentação de um Coro Infantil, 
formado especificamente para a ocasião, e o acompanhamento musi-
cal de alguns temas pelo pianista Cláudio Vaz e Quarteto de Trompetes 
da Escola de Artes da Bairrada.

VÁRIOS / ACOLHIMENTO

DEZEMBRO
O Quartel das Artes Dr. Alípio Sol fechou o ano com um histórico de 
15 protocolos de cedência de utilização de espaços estabelecidos 
com Associações e Escolas. Dezembro foi, sem dúvida, um dos meses 
com maior afluência de público, também pelas iniciativas que acolheu 
no regime de Acolhimento, e cuja qualidade dos mesmos merece ser 
sublinhada. Os Ecos com que o QA termina 2014 devem-se em grande 
parte aos seis espetáculos cuja organização aproveitamos para felici-
tar: ”E…Ternamente DEZEMBRO”, Conservatório Artes e Comunicação 
Filarmónica União Oliveira do Bairro; Concerto de Natal pela Orques-
tra Filarmonia das Beiras, Atómicos Sport Clube; “Magia no Natal e Dia 
do Diploma”, Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro; Audição 
final Escola de Artes da Bairrada; Tributo a Stevie Wonder pela “Big 
Band Of Friends” e a fechar, com chave de ouro, o concerto “De corpo 
e Alma” com Tertúlia Bairradina e Banda da Mamarrosa.

2015 . JANEIRO

Concerto “De corpo e Alma”.
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ASSOCIA.

A Oiacelera é uma associação de cariz desportivo e social. Tem 
a sua sede na Rua Eng. Agnelo Prazeres N.º 54 B, em Oiã. Nasceu 
no início do ano 2000, constituída por um pequeno grupo de 
amigos das motos e do desporto automóvel. Até 2008 desen-
volveu a sua atividade como secção de desportos motorizados 
da Associação Desportiva de Oiã, mas como queríamos ser inde-
pendentes, e depois de algumas reuniões entre os dirigentes, 
no dia 2 de abril de 2008 foi constituída a Oiacelera, por escritu-
ra pública em Coimbra. 
As atividades da associação começam pelas motos, realizando 
todos os anos em maio a Concentração Motard, com passeio 
pelo Concelho e onde convivem motards de todo o país e até do 
país vizinho. Além das motas, onde também percorremos o país 
para visitar outros motoclubes, também promovemos o todo o 
terreno, organizando, todos os anos, um passeio turístico TT e 
algumas provas de autocross “Rally”. 
Na parte social ajudamos, sempre que solicitados, todas as as-
sociações do Concelho, tais como os Bombeiros, Câmara Muni-
cipal, Carnaval, Passeios de Clássicos, etc., fechando estradas e 
colaborando na logística de alguns eventos. Na nossa sede, que 
merece ser visitada, temos um bar excelente, uma sala de jo-
gos e uma sala de convívio para sócios e amigos da associação, 
aberta todos os dias a partir das 18h00. A associação já conta 
com 200 sócios ativos.

TEXTO E FOTOS CEDIDAS PELA ASSOCIAÇÃO

Presidente. Mário Manuel Oliveira Soares // Vice-Presidente. Paulo Alberto Pires 

// R. Eng. Agnelo Prazeres N.º 54 B, Oiã // E. mcoiacelera@hotmail.com // T. 967 

030 713 }

OIACELERA - ASSOCIAÇÃO DE DESPORTOS MOTORIZADOS





SEXTA-FEIRA 16.JANEIRO/ 21h30 / 8€ 

/ Auditório / M/4

TEATRO/MÚSICA

TERTÚLIA DOS 40
COM CARLOS DANIEL, JOAO 
RICARDO PATEIRO E FILIPE 
FONSECA

Uma tertúlia de três amigos, que em palco falam, cantam e riem, 
interagindo com os espetadores. Um espetáculo sobre o olhar 
de um músico e produtor, Filipe Fonseca, um jornalista e pivot da 
RTP, Carlos Daniel, e um jornalista e relatador da TSF, João Ricardo 
Pateiro, que regressam aos anos que mais marcaram as suas vidas: 
os anos 80. As grandes músicas; os desenhos animados; as séries 
televisivas; o Festival da Canção, entre muitos outros temas. Tudo 
isto misturado com “gaffes” e histórias do futebol e do jornalismo.
Um espetáculo de “puro entretenimento!”

DOMINGO 18.JANEIRO/ 10h30 e 11h30* 
/ 4€ (criança com direito a 2 acompanhantes) / CRIANÇAS DOS 3 MESES 

AOS 5 ANOS / SESSÕES COM NÚMERO LIMITADO DE PARTICIPANTES

SERVIÇO EDUCATIVO

CRASSH BABIES
- WORKSHOW

CRASSH BABIES é um workshow com uma estética muito própria que 
pretende estimular os sentidos dos mais pequenos e proporcionar 
momentos únicos entre pais e filhos. Uma viagem pelo mundo 
CRASSH com a sua linguagem vocal muito própria, o Crasshonês, 
entendida por todos até pelos bebés. Duas personagens de caráter 
forte e musicalidade extrema, são capazes de surpreender na sua 
interação e pela forma como comunicam através do som. Com 
esta relação entre sons, crianças e os seus pais, a diversão está 
garantida.



Praça do Município, 3770 - 851 Oliveira do Bairro
GPS. 40°30’48.02”N | 8°29’43.37”W
T. 234 732 193/ 939 030 166 E. quarteldasartes@cm-olb.pt
www.quarteldasartes.com

SÁBADO 31.JANEIRO/ 21h30 / 7,5€

PRÉ PARTY / SÁBADO 24.JANEIRO com JD MXR / 22h00 / 

Cafetaria / Acolhimento Parcela de Sorrisos

+ info: 916 843 159 / Estúdio Marques, Oliveira do Bairro

ESPETÁCULO DE SOLIDARIEDADE

MISS EUROPEAN 
FASHION TOUR
MODA, DANÇA E MÚSICA

“Miss European” é um concurso que avalia não só a beleza como 
também o talento das candidatas, no sentido em que, além das 
provas normais num concurso de miss, existe também uma prova 
de dança, a Team Dance. Este concurso conta com a participação 
de pelo menos 12 países europeus, com 10 representantes de cada 
país. Em Oliveira do Bairro o evento “Miss European Fashion Tour 
- espetáculo solidário”, é um evento de cariz solidário, cuja finalidade 
é ajudar quem mais precisa. Neste caso a organização optou por 
apoiar o Ricardo, um menino da região de Águeda que sofre de 
Síndrome de West, Síndrome de Miller-Dieker e de Lisencefalia tipo 
I, cujos sintomas se refletem na perda de fala, audição, mobilidade, 
entre outros problemas.

MÚSICA

NOA NOA - LÍNGUA 
COM FILIPE FARIA, TIAGO MATIAS 
E CONVIDADOS: JOAO HASSELBERG 
(CONTRABAIXO) E RANCHO 
FOLCLÓRICO “AS VINDIMADEIRAS 
DA MAMARROSA”

SEXTA-FEIRA 6.FEVEREIRO/ 21h30 / 
5€ / Auditório / M/4

Concerto integrado na tour de lançamento do primeiro cd do grupo 
- Língua. Língua é o título do novo projeto Noa Noa dedicado à 
memória coletiva definida pelas diversas culturas e línguas ibéricas, 
uma manta de sons “para além do Ebro” que resulta no português, 
castelhano, mirandês, galego, asturiano, basco ou catalão. Este 
projeto viaja entre o que há de mais comum e mais diferente na 
História da cultura ibérica explorando as fronteiras geográficas, 
culturais e conceptuais da tradição e da ancestralidade com a 
contemporaneidade ou a interculturalidade.
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À CONVERSA COM
{MANUEL MARTINS

DA SILVA
Fundador da Associação de Dadores de Sangue da Mamarrosa

A atividade associativa de Manuel Martins da Silva ajudou a salvar muitas vidas. Este é um facto de 

que poucos se podem gabar. Foram 30 anos como Presidente da ADASMA (Associação de Dadores 

de Sangue da Mamarrosa), dedicados a uma causa de grande nobreza que, como efeito secundá-

rio, projetou o nome da vila da Mamarrosa, e do concelho de Oliveira do Bairro, para uma dimensão 

internacional. Encontrámos o Eng. Manuel Martins na sede da sua “segunda casa”. Nos seus tem-

pos de presidente da ADASMA, entrava diariamente “ao trabalho” por volta das 7h00 e saía muitas 

vezes à 1h00 da manhã. Para além de ter fundado e presidido a associação, o nosso entrevistado é 

também reconhecido como o grande impulsionador da geminação de Oliveira do Bairro com a cida-

de francesa de Lamballe. Ao falar dessa ligação, e da sua “irmã” francesa, o nosso entrevistado não 

conseguiu esconder a emoção. Manuel Martins da Silva é um homem de enorme grandeza, de afe-

tos e sensibilidade, com amigos espalhados pelos quatro cantos do mundo, fruto da sua simpatia 

mas, sobretudo, da sua capacidade de dar, de servir, de ajudar o outro sem pedir nada em troca.
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É um dos sócios fundadores da ADASMA, que liderou 
durante cerca de 30 anos. Foi esta a primeira asso-
ciação em que se envolveu?
Não, a primeira associação em que estive envolvido, mal che-
guei a Portugal vindo de África, foi o Mamarrosa Futebol Clube. 
Estive lá três anos seguidos, parei um e regressei para mais ou-
tro. Foram quatro anos no total. Mas o futebol não se dava bem 
comigo (risos) e eu saturei-me do futebol! Paguei as minhas 
quotas de associado mas nunca mais voltei à direção do clu-
be. Entretanto fui também desafiado para pertencer ao Rancho 
Folclórico “As Vindimadeiras da Mamarrosa”. Primeiro estive na 
Direção mas depois, com a fundação da ADASMA, que me ocupa-
va muito tempo, deixei esse órgão e fui para o Conselho Fiscal 
e depois para Presidente da Assembleia Geral, cargo que ainda 
hoje exerço. Aliás, acompanho sempre o rancho e na maior par-
te das vezes até sou eu que faço a sua apresentação. Para além 
disso, continuo a ajudar a Direção em muita coisa.

Como é que nasceu a ADASMA?
A necessidade de sangue para o meu sogro, no Hospital de 
Aveiro, e depois para um primo meu em Coimbra, chamou-me 
a atenção para esse problema. Nessa última vez, em Coimbra, 
encontrei no hospital uns folhetos e mal cheguei a casa fui 
procurar na lista telefónica qualquer coisa ligada ao sangue. 
Encontrei o Instituto Nacional do Sangue e liguei para lá. Aten-
deu-me a Sra. Maria Antónia, que já se reformou, que me disse 
para contactar uma assistente social em Coimbra. Foi a partir 
daí que criei a ADASMA. Hoje somos uma associação com enor-
me prestígio a nível nacional e internacional. Somos a única as-
sociação de dadores de sangue do país com geminações com 
associações estrangeiras e nunca fomos nós a fazer esse pedi-
do. Foram sempre os outros a quererem a geminação connosco. 

A primeira foi com Vigo (Espanha), a segunda foi com Lamballe 
(França) e a terceira foi com Tunes (Tunísia). Agora anda Marro-
cos a tentar também fazer uma geminação connosco.

Como é que a ADASMA conseguiu esse prestígio in-
ternacional?
Esse prestígio é fruto do trabalho desenvolvido pela associação 
e pelo facto de eu ter pertencido, em tempos, à Federação Por-
tuguesa de Dadores de Sangue, que por sua vez fez com que in-
tegrasse a Federação Mundial (IFBDO - International Federation 
Of Blood Donor Organizations). Esse facto fez com que tivesse 
contacto com as federações de outros países. Na Mamarrosa, já 
tivemos representantes de associações ou de serviços oficiais 
de sangue de 11 países: Brasil, Peru, Angola, Marrocos, Tunísia, 
Indonésia, Espanha, França, Dinamarca, Suíça e Polónia. Essa 
presença acabou por internacionalizar a associação, “deu-lhe” 
nome lá fora, e hoje a Mamarrosa é conhecida no Mundo. Esse 
contacto com federações e associações de outros países foi 
muito importante também porque me permitiu conhecer o seu 
trabalho e trazer para cá várias ideias que depois implementei 
na ADASMA.

“Somos a única associação de dado-
res de sangue do país com geminações 
com associações estrangeiras (...)
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Hoje em dia a ADASMA é liderada por jovens diri-
gentes. Houve uma aposta na formação desta nova 
geração para assumir o destino da associação?
Tinha a intenção de sair quando a associação fizesse 25 anos 
mas só ao final de 30 é que consegui “passar a pasta”. Andei 
seis anos a procurar alguém para me substituir e… nada. Até que 
me apareceu o Pedro Dias, que já está como Presidente da Di-
reção há dois anos. Começou a andar comigo um ano antes de 
assumir o cargo e fomos conversando e eu fui-lhe dando alguns 
conselhos, especialmente na escolha dos elementos para a sua 
equipa. Hoje em dia, a Direção da ADASMA tem muita juventude e 
pessoas muito ativas. Temos aqui bons elementos.

Sente-se confortável com o futuro da associação?
Sim, estou descansado a esse nível. A minha preocupação maior 
era com o restaurante, que tinha reduzido a sua atividade com 
a crise, ainda que tenha começado a recuperar ainda antes de 
eu sair da Direção. Confesso que o meu receio era que o res-
taurante “baixasse”, mas felizmente está a correr muito bem. 
Este ano (2014) até estou admiradíssimo porque está com mui-
to bom resultado. Sei disso porque continuo a ajudar a fazer a 
contabilidade do restaurante e da associação.

O Concelho tem atraído muitas pessoas de fora, que 
têm vindo residir para cá. Sente que as associações 
têm conseguido integrar essas pessoas que, à parti-
da, poderão não estar tão enraizadas na nossa co-
munidade?
Eu diria que sim, que é uma realidade. No nosso caso até temos 
dirigentes que nem vivem no concelho e que têm essa ligação 
connosco. Temos pessoas que vivem nos Concelhos de Aveiro, 
de Vagos… aliás, o nosso presidente pertence a Cantanhede. As 
pessoas que conhecem o Concelho e o nosso movimento asso-
ciativo acabam por gostar e criar laços connosco.

O Eng. Manuel Martins esteve na génese da Gemina-
ção de Oliveira do Bairro com a cidade francesa de 
Lamballe. Pode contar-nos essa história?
Já havia alguns contactos com associações de dadores de san-
gue francesas, nomeadamente com a de Béziers, com visitas a 
Portugal e a França. Quando lá fomos levámos inclusivamente o 
Rancho. Mais tarde, o Presidente do Comité de Festas da União 
Departamental dos Dadores de Sangue de Côtes-d’Armor, que 
engloba Lamballe, sabendo que a associação de Béziers tinha 
estado em Portugal, pediu-lhes contactos de cá e eles deram-
-lhe o meu. Fui contactado e eles vieram a Portugal. Foram re-
cebidos na Câmara Municipal de Oliveira do Bairro e depois vie-
ram aqui almoçar à Mamarrosa, no salão da Casa do Povo. Um 
ano depois, em 1997, e na sequência dessa visita, o presidente 
da associação de dadores de sangue de Lamballe veio visitar-
nos. Levei-o também à Câmara Municipal e foi num almoço com 

“(...) Hoje em dia, a Direção da ADASMA tem muita juventude e pessoas muito 
ativas. Temos aqui bons elementos.
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o anterior Presidente da Câmara que o dirigente francês nos 
disse que pretendia uma geminação entre as Câmaras de Lam-
balle e Oliveira do Bairro e entre as associações de dadores de 
sangue de Lamballe e da Mamarrosa. Mal chegou a França, co-
meçámos logo a receber pedidos de informação sobre o nosso 
concelho e sobre a região. Eu e o Vice-Presidente da Câmara da 
altura, o Prof. Victor Oliveira, começámos a responder aos pedi-
dos de informação e o processo foi avançando.

Que balanço faz destes 16 anos de Geminação?
Eu costumo dizer que a maior parte das geminações são uns 
“passeiozinhos” e uns almoços. Felizmente que a de Oliveira do 
Bairro com Lamballe não é isso. Por exemplo, os intercâmbios 
escolares são, quanto a mim, de um valor extraordinário, por le-
varem a juventude a conhecer outras culturas, outros hábitos 
de vida, outras pessoas. Têm-se criado muitas amizades, entre 
alunos portugueses e franceses, que continuam em contacto 
passados muitos anos. E não só entre os alunos, mas também 
entre os professores, porque ficamos sempre em casa de fa-
mílias, tanto lá como cá. Eu quando vou fico sempre em casa 
da minha “irmã”, como eu lhe chamo, que já está velhinha, com 
quase 90 anos. É uma semana que para ela… dá-lhe mais um 
mês de vida!

Nota-se que criou uma relação muito próxima com 
a cidade e com as pessoas de Lamballe. O que sente 
quando lá vai?
Eu quando chego a Lamballe é como se estivesse em Oliveira do 
Bairro. Há muita gente que me conhece e encontro pessoas co-
nhecidas, de lá, em todo o lado. É sinal de que as pessoas estão 
interessadas e ligadas à geminação. Aliás, essa ligação é mais 
forte lá do que cá. Tenho a certeza de que ainda há muita gente 
no nosso concelho que praticamente desconhece a geminação 
ou então que não lhe atribuem grande importância. Em Lambal-
le valorizam essa ligação. Por exemplo, em algumas festas “fa-
zem” o Dia de Portugal ou o Dia de Oliveira do Bairro e decoram 
as montras do comércio local com a bandeira portuguesa. Eles 
vivem mais a geminação do que nós aqui em Oliveira do Bairro.

Para além dos intercâmbios escolares, destaca mais 
alguma iniciativa?
Destaco o intercâmbio de associações entre os dois municípios. 
E não estou a falar apenas da ADASMA, que vai a Lamballe todos 
os anos, mas também de muitas associações, recreativas, cul-
turais, etc., como as bandas, os ranchos, grupos de cantares, 
grupos de teatro, etc. Há um intercâmbio permanente que é 
ótimo. Mas não só! Ainda há pouco estivemos na Feira de Natal 
de Lamballe e todos os anos eles estão presentes na FIACOBA 
com um stand. Mas acho que ainda deviam haver mais inter-
câmbios. Já temos com jovens mas não temos com os adultos. 
Penso que não seria muito difícil encontrar pessoas lá para re-
ceber as pessoas de Oliveira do Bairro, que depois teriam que 
as acolher cá. Ou seja, seria fazer com a comunidade o que já 
se faz com as escolas. Acho que isso seria muito importante. Já 
temos falado várias vezes nessa ideia mas ainda não foi possí-
vel concretizá-la.

“Eu costumo dizer que a maior parte das geminações são uns “passeiozinhos” e 
uns almoços. Felizmente que a de Oliveira do Bairro com Lamballe não é isso. (...)
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O que é que sentiu quando soube que a prova de 
ciclismo da ADASMA, criada em 2013, teria o seu 
nome? 
Eles fizeram isso tudo em segredo! (risos) Eu soube disso pou-
cos dias antes, quando o atual presidente da ADASMA, o Pedro, 
me perguntou: “Mas quem é que já lhe disse? Só que eu ainda 
não sabia de nada e perguntei-lhe: “Mas disse o quê?” E pronto, 
lá me contou o que estavam a preparar. O que senti? Acho que 
houve alguém que reconheceu o meu trabalho, só isso. É algo 
que não é muito usual na Mamarrosa, mas achei bem.

O que é que lhe falta ainda fazer?
Continuar a ajudar a ADASMA a ser o que sempre foi e a ser 
cada vez melhor. Mas acho que o meu Presidente (Pedro Dias) 
quase já nem precisa da minha ajuda para fazer ainda melhor. 
É uma pessoa com ideias e que se rodeou de pessoas que têm 
colaborado com ele para fazer mais e melhor pela associação. 
De qualquer forma, dentro do possível e das pretensões desta 
nova Direção, eu continuarei a ajudá-los. }

GALARDÕES/HOMENAGENS:
• Ordem de Cavaleiro de Mérito Internacional do Sangue, 
da Federação Mundial de Dadores de Sangue;
• Galardão Supremo do Instituto Português de Sangue 
– Dirigente do Ano;
• Homenagem do Rotary Club de Oliveira do Bairro;
• Louvor da Junta de Freguesia da Mamarrosa;
• Grande Prémio Eng. Manuel Martins (ciclismo).

Sobre o Eng. Manuel Martins: 
Manuel Martins da Silva tem 71 anos, é casado e tem três 
filhos e cinco netos. Frequentou a Escola Primária da 
Mamarrosa, o Liceu em Aveiro, o Externato de Oliveira do 
Bairro e a Escola Agrícola de Coimbra, onde se qualificou 
como Regente Agrícola, mais tarde Engenheiro Técnico 
Agrário. Foi para Angola em 1964 onde cumpriu serviço 
militar. Trabalhou em empresas multinacionais (Pfizer 
e Merck Sharp and Dohme) nas áreas da veterinária e 
agricultura. Em 1975 regressou a Portugal, continuan-
do a trabalhar nas mesmas áreas, reformando-se em 
1998. Atualmente faz parte do Conselho de Administra-
ção da Caixa de Crédito Agrícola e é Vice-Presidente do 
Comité de Geminação de Oliveira do Bairro. A necessida-
de de sangue por parte de dois familiares despertou-lhe 
a atenção para essa problemática, avançando em 1982 
para a fundação da ADASMA (Medalha de Ouro de Mérito 
Municipal, da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro). 
Tirou a carta de pesados apenas para poder conduzir 
o autocarro (Unidade Móvel de Recolha de Sangue) da 
ADASMA. Há quase dois anos que divide o seu tempo en-
tre a Mamarrosa e o Algarve, onde tem apartamento. 
Gosta muito de passear. É um apaixonado por África e 
tem uma predileção pela Tunísia, onde foi várias vezes.

“Eu costumo dizer que a maior parte das geminações são uns “passeiozinhos” e 
uns almoços. Felizmente que a de Oliveira do Bairro com Lamballe não é isso. (...)
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NATAL BRILHANTE » 1 de dezembro de 2014 a 6 de 
janeiro de 2015 » Concelho

FOI ASSIM...
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NATAL A LER, FÉRIAS A VALER » 17 a 19 de de-
zembro de 2014 » Biblioteca Municipal de Oliveira 
do Bairro

NATAL NO MUSEU – UM CONTO DE NATAL DO 
MICKEY » 18 a 20 de dezembro de 2014 » Museu de 
Etnomúsica da Bairrada, Troviscal
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CAMINHADA E CORRIDA DE NATAL » 19 de de-
zembro de 2014 » Oliveira do Bairro

ESPETÁCULO ABC - JOGO DO CONHECIMENTO » 
21 de dezembro de 2014 » Quartel das Artes Dr. Alí-
pio Sol, Oliveira do Bairro
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CONCERTO DE NATAL » 21 de dezembro de 2014 » 
Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, Oliveira do Bairro

CONTAR-TE: “A PEQUENA ÁRVORE DE NATAL” » 
27 de dezembro de 2014 » Biblioteca Municipal de 
Oliveira do Bairro
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OBRAS&PROJETOS.

TRAVESSA DO PARAÍSO E RUA DO BAIRRO NOVO » OLIVEIRA DO BAIRRO
Pavimentação e infraestruturas de águas pluviais.
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CÂMARA.

Resumo das principais deliberações das reu-
niões da Câmara Municipal de Oliveira do 
Bairro.

| 11 de dezembro de 2014

A Câmara Municipal deliberou alterar a data prevista 
da reunião ordinária pública do dia 25 de dezembro 
de 2014, agendando a realização da mesma para o 
dia 29 de dezembro de 2014 (segunda-feira), a ter 
lugar pelas 14.30, na sala de reuniões da Câmara 
Municipal, devendo, para o efeito cumprir-se o 
disposto no n.º 3 do art.º 49.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro.

A Câmara Municipal deliberou celebrar contratos 
de arrendamento entre o Município de Oliveira do 
Bairro e Jorge Viriato da Silva Duarte e Esmerinda 
Eugénia Oliveira Costa, referente aos prédios 
inscritos na matriz com os números 4527 e 2467-E, 
respetivamente, mediante o pagamento de uma 
renda mensal de 190,00€ (cento e noventa euros).

A Câmara Municipal deliberou o seguinte:
1.º - Aprovar a proposta de alteração ao Regulamento 
do Conselho de Juventude de Oliveira do Bairro, 
ao abrigo das disposições conjugadas previstas, 
respetivamente, no art.º 241.º da Constituição da 
República Portuguesa, no art.º 25.º e n.º 2 do art.
º 27.º da Lei 8/2009, de 18 de fevereiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 6/2012, de 10 de fevereiro 
e na alínea g) do n.º 1 do art.º 25.º conjugado com 
a alínea k) do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, nos precisos termos do 
documento anexo à Informação/Proposta, que aqui 
se dá por integralmente reproduzida para todos os 
efeitos legais;
2.º - Alcançado tal desiderato, deverá a proposta 
de alteração ao Regulamento ser agendada para 
uma próxima sessão de Assembleia Municipal, 
para ulterior sancionamento pelo aludido órgão 
deliberativo da Autarquia;
3.º - Em caso de aprovação, dever-se-á promover a 
sua publicitação nos termos legais.

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Minuta de 
Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo, 

que aqui se dá por integralmente reproduzida para 
todos os efeitos legais, a celebrar entre o Município 
de Oliveira do Bairro e o Oliveira do Bairro Sport Clube, 
para atribuição de uma comparticipação financeira 
no valor de 40.000,00€ (quarenta mil euros), com 
vista à promoção e divulgação do projeto desportivo.

A Câmara Municipal deliberou aprovar a atualização 
do valor das rendas para o ano de 2015, nos termos 
e valores constantes da Informação n.º 255/2014 
da Unidade Orgânica para o Conhecimento e Coesão 
Social, datada de 10 de novembro de 2014.

A Câmara Municipal deliberou autorizar a cedência 
de vasos com cedros e gradeamentos de segurança, 
para ornamentação do “Espaço Inovação” nos dias 
13 e 14 de dezembro de 2014, para realização do 
jantar comemorativo dos 25 anos da Associação e do 
4.º Torneio de Sueca da Bairrada.

A Câmara Municipal deliberou autorizar a cedência 
gratuita da cozinha do Polo Escolar de Bustos no dia 
14 de dezembro, à Associação Sobustos, para efeitos 
de confeção do almoço de Natal.

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho do 
Presidente da Câmara, datado de 6 de novembro de 
2014, em que autorizou a cedência de gradeamentos 
de segurança, para corte de trânsito, por ocasião das 
Festas em Honra de N.ª Sr.ª da Conceição.

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho 
do Presidente da Câmara, datado de 1 de dezembro 
de 2014, em que autorizou prolongar a “Discussão 
Pública da 2.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de 
Oliveira do Bairro”, pelo período de mais trinta dias.

| 29 de dezembro de 2014

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Minuta 
de Contrato de Arrendamento Urbano para Fins 
Habitacionais do prédio urbano 2467-E de Oliveira do 
Bairro, que aqui se dá por integralmente reproduzida 
para todos os efeitos legais, a celebrar entre o 
Município de Oliveira do Bairro e Esmerinda Eugénia 
Oliveira Costa, pelo valor de 190,00€ (cento e 
noventa euros) mensais.

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Minuta de 
Arrendamento Urbano para Fins Habitacionais do 
prédio urbano 4527 de Oliveira do Bairro, que aqui 
se dá por integralmente reproduzida para todos os 
efeitos legais, a celebrar entre o Município de Oliveira 
do Bairro e Jorge Viriato da Silva Duarte, pelo valor de 
190,00€ (cento e noventa euros) mensais.

A Câmara Municipal deliberou aprovar a Minuta 
de Protocolo, que aqui se dá por integralmente 
reproduzida para todos os efeitos legais, a 
celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e 
a Companhia de Teatro Viv’Arte, para atribuição 
de uma comparticipação financeira no valor de 
130.000,00€ (cento e trinta mil euros), para apoio 
das suas atividades culturais de caráter regular.

A Câmara Municipal deliberou o seguinte:
1.º - Atribuir, nos termos da Informação do Presidente 
da Câmara datada de 28 de julho de 2014, subsídios 
às seguintes associações e com os seguintes 
valores:

Associação Subsídio

ADRAC Rêgo 2.500€

Associação Equestre da Bairrada 500€

2.º - Que os subsídios atribuídos sejam regularizados 
nas condições constantes de Protocolo, quando 
exista, ou em uma, duas ou três tranches, consoante 
a disponibilidade de tesouraria, nos restantes casos.

A Câmara Municipal deliberou atribuir o topónimo 
com a designação Travessa Carro Quebrado de Cima, 
que inicia na Rua Carro Quebrado de Cima e termina 
num caminho florestal, nos termos da alínea ss) do 
n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro.

A Câmara Municipal deliberou atribuir o topónimo 
com a designação Rua do Centro Social de Oiã, que 
inicia na Rua do Centro de Saúde de Oiã e termina na 
Travessa 25 de Abril, nos termos da alínea ss) do n.º 
1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro.

EXPOSIÇÃO SOBRE HABITAÇÃO EM RUÍNAS NA RUA DE SÃO 
JOÃO, EM VILA VERDE.



DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou aprovar 
o teor da Informação Técnica de 27 de novembro de 
2014, nos exatos termos exarados

A Câmara Municipal deliberou o seguinte:
1.º - Aprovar as alterações ao Licenciamento do 
Projeto de Loteamento;
2.º - Fixar a Liquidação das Taxas no valor total de 
154,92€ (cento e cinquenta e quatro euros e noventa 
e dois cêntimos).

A Câmara Municipal deliberou autorizar a cedência 
gratuita da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal à 
Associação de Profissionais de Educação de Infância, 
para efeitos de realização de workshop.

A Câmara Municipal deliberou autorizar a cedência 
gratuita do “Espaço Inovação” de 6 a 8 de fevereiro 
de 2015, à APOFORNO – Associação dos Amigos da 
Póvoa do Forno, para efeitos de realização da “4.ª 
Edição do Bairrada Histórica”.

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho do 
Presidente da Câmara datado de 17 de dezembro de 
2014, em que aprovou os valores indemnizatórios de 
benfeitorias existentes nos prédios e/ou parcelas a 
adquirir.

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho 
do Presidente da Câmara datado de 10 de dezembro 
de 2014, em que aprovou as minutas de “Protocolo 
de Cedência de Utilização de Espaços do Quartel 
das Artes Dr. Alípio Sol” a celebrar entre o Município 
de Oliveira do Bairro e as seguintes entidades e 
finalidades:
- Escola de Artes da Bairrada, para efeitos de 
realização da “Audição Final da Escola de Artes da 
Bairrada”, no dia 17 de dezembro de 2014;
- Associação Nova Vaga, para efeitos de realização da 
“Stevie Wonder Tribute by “Big Band of Friends””, no 
dia 19 de dezembro de 2014;
- Grupo de Fados de Coimbra – Tertúlia Bairradina, 
para efeitos de realização de “Concerto “de Corpo e 
Alma””, no dia 20 de dezembro de 2014. }
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YOUSAFZAI, Malala
“EU, MALALA: A MINHA LUTA PELA 
LIBERDADE E PELO DIREITO À 
EDUCAÇÃO”
Barcarena : Presença, 2013

No dia 9 de outubro de 2012, Malala 
Yousafzai, então com 15 anos, regres-
sava a casa vinda da escola quando a 
carrinha onde viajava foi mandada pa-
rar e um homem armado disparou três 
vezes sobre a jovem. Esta é a história, 
contada na primeira pessoa, da meni-
na que se recusou a baixar os braços 
e a deixar que os talibãs lhe ditassem 
a vida.

FREITAS, Pedro Chagas
“PROMETO FALHAR”
Barcarena : Presença, 2014

Sinopse: Prometo Falhar é um livro de 
amor.

O amor dos amantes, o amor dos ami-
gos, o amor da mãe pelo filho, do filho 
pela mãe, pelo pai, o amor que abala, 
que toca, que arrebata, que emocio-
na, que descobre e encobre, que fere 
e cura, que prende e liberta.

FOLLETT, Ken
“NO LIMIAR DA ETERNIDADE
- TRILOGIA O SÉCULO - LIVRO 3”
Barcarena : Presença, 2014

Quando Rebecca Hoffmann, uma pro-
fessora que vive na Alemanha de Les-
te, descobre que anda a ser seguida 
pela polícia secreta, conclui que toda 
a sua vida é uma mentira. O seu irmão 
mais novo, Walli, anseia por conseguir 
transpor o Muro de Berlim e ir para 
Londres, uma cidade onde uma nova 
vaga de bandas musicais está a con-
tagiar as novas gerações.

ARNDERSON, Paul W. S., real.
“POMPEIA”
[S.l.] : Constantin Film International, 
cop. 2014

Pompeia conta a história épica de 
Milo, um escravo que se tornou num 
invencível gladiador e que se encon-
tra numa corrida contra o tempo para 
salvar o seu verdadeiro amor, Cassia, a 
bela filha de um comerciante rico que 
foi prometida a um corrupto senador 
romano. Quando o Monte do Vesúvio 
entra em erupção, Milo tem de lutar 
para escapar da arena a tempo e sal-
var a sua amada...

PEIRCE, Lincoln
“BIG NATE VAMOS A ISSO”
Lisboa: Arteplural, 2014

Aconteceu a melhor coisa do mundo 
- a melhor coisa possível e imaginária. 
Não, a Jenny não se apaixonou pelo 
Nate. Não, a Prof.ª Godfrey não se re-
formou… Foi algo ainda melhor. A esco-
la fechou! Não é o sonho de qualquer 
miúdo? Por causa de um mofo tóxico, 
a escola do Nate vai ficar fechada du-
rante um bom tempo!

PICHON, L.
“TOM GATES 4: IDEIAS
(QUASE TODAS) GENIAIS”
Amadora : Booksmile, 2014

Este é o meu ar quando tenho uma 
ideia genial (o que acontece com mui-
ta frequência), como quando decido 
participar no concurso de talentos 
da escola. O Marcus pensa que só ele 
é que tem boas ideias, mas no final 
vou mostrar-lhe quem é que manda! E 
este aqui sou eu quando dei de caras 
com a minha irmã Delia esta manhã, o 
que me inspirou a ter mais uma ideia 
genial. Ou quase! Vem descobri-la.

BENNETT, Elizabeth
“GRANDE E PEQUENO”
Estoril : Minutos de Leitura, 2014

Dois melhores amigos. Um grande 
passeio. E muitas surpresas... O Gran-
de e o Pequeno são grandes amigos e 
vão passear num lindo dia de sol. Pelo 
caminho, o Pequeno precisa sempre 
da ajuda do Grande, ou porque é de-
masiado pequeno para ultrapassar 
certos obstáculos, ou porque se co-
loca em várias trapalhadas... Mas será 
que as pessoas grandes não precisam 
também por vezes de uma pequenina 
ajuda?

LEPENIOTIS, Peter, real.
“O GANGUE DO PARQUE”
[S.l.] : Redrover, 2014

O Gangue do Parque é uma comédia 
superdivertida e repleta de aventuras 
de sumarentas proporções! Quando o 
teimoso esquilo Flecha é expulso do 
parque da cidade, ele tem de encon-
trar outras maneiras de sobreviver. 
Juntamente com o seu fiel compa-
nheiro Migo encontram o lugar dos 
seus sonhos, a “Cidade Perdida de 
Avelândia”: uma loja repleta de fru-
tos secos - amendoins, avelãs, cajus, 
amêndoas...
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