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“Acreditamos que só a educação é verdadeira NOTA DE
e profundamente transformadora.

Ao longo dos anos em que tenho assumido a vereação da pasta
da Educação, muitos têm sido os desafios assumidos e, outros
tantos aceites, por esta Autarquia.
Avocámos novas respostas e qualificámos inquestionavelmente
as já existentes.
Para responder às necessidades das famílias, transportamos
alunos todos os dias, facultamos refeições escolares gratuitas e
a preços acessíveis, garantimos que os alunos não fiquem sem
ocupação e proteção muito para além do horário da componente letiva.
Efetivamente, a pasta da Educação obriga a uma permanente
mutação e é preciso estar consciente disto para promover adaptações constantes.
Cada transferência de competências da estrutura central obriga a um acréscimo de responsabilidades. Implica, também, um
acréscimo de oportunidades.
Cada ano letivo apresenta uma série de alterações relativamente
ao anterior, fruto de leis que se alteram, portarias que introduzem novidades, áreas que, ao longo do ano, foram identificadas
como podendo ser mais qualificadas ainda.
Todas estas preocupações têm levado à realização de atividades
que nos distinguem pela positiva, pois melhoram, de facto, a
qualidade de vida das crianças do concelho, logo a vida do Município.
Considero que as atividades promovidas pela Autarquia devem
servir vários fins mas devem, também, centrar-se num tronco
comum. Por isso, para o próximo ano letivo, queremos trabalhar sobre um tema de fundo, transversal a todas as áreas que
envolvem a comunidade escolar, o tema “Raízes do concelho”.
É preciso dotar as crianças de conhecimentos sobre a sua terra, sobre o seu passado, sobre as suas raízes. É preciso reforçar,
junto de cada uma, um verdadeiro sentimento de pertença ao
nosso concelho, sem bairrismos exacerbados mas com orgulho

ABERTURA.

nos seus costumes, nas suas tradições, nas suas gentes. Porque
um saudável sentimento de pertença conduz, sem margem para
dúvidas à formação de pessoas mais interventivas, mais preocupadas e próativas. Porque as pessoas também têm raízes.
Estamos no início de mais um ano letivo. Para o executivo que
integro, trabalhar para as crianças é trabalhar para o futuro. Todos nós somos responsáveis pelos adultos em que cada uma se
vai tornar.
Em parceria com os agentes educativos do concelho, a Câmara
Municipal vai cumprir o seu compromisso de apoiar a Educação,
contando para isto com a colaboração sempre específica e especial de famílias, professores e pessoal auxiliar.
ACREDITAMOS QUE SÓ A EDUCAÇÃO É VERDADEIRA E PROFUNDAMENTE TRANSFORMADORA. }

Vereadora
(laurasofiapires@cm-olb.pt)

2012 . SETEMBRO

0. OLIVEIRA INFORMA } N. 61

DESTAQUES.
BIBLIOTECA

ANIMAIS DE COMPANHIA | Detenção de cães potencialmente perigosos
Nunca será de mais lembrar que qualquer cão, de qualquer raça, pode ser considerado um animal “perigoso” mediante o seu comportamento, passando a ter as mesmas exigências legais que
aqueles de raça previamente definida em portaria, nomeadamente: licença emitida pela Junta
de Freguesia entre os 3 e os 6 meses de idade; seguro de responsabilidade civil; ser submetido a
vigilância especial; as medidas de segurança reforçadas nos alojamentos e na circulação (via pública ou em áreas comuns de prédios urbanos) e apresentação de comprovativo de esterilização
EDUCAÇÃO

REGRESSO
À LEITURA

SEJAM BEM-VINDOS

Os ateliês de leitura “Sábados a ler” regressam de férias em setembro. Esta iniciativa da
Câmara Municipal vai continuar a promover a
leitura junto do público infantil todos os meses. O próximo acontece no último sábado de
setembro, dia 29, entre as 10h00 e as 11h00,
no Polo de Leitura do Troviscal, destinado a
crianças entre os 3 e os 5 anos. O conto pretende sensibilizar as crianças para o mundo
cativante da aprendizagem e da escola, muito
mais interessante e mágico do que o mundo
dos adultos. A participação é gratuita, mas
sujeita a inscrição.

A receção aos professores, organizada pelo
agrupamento de Escolas e Câmara Municipal,
teve lugar no dia 4 de setembro, no auditório da ADREP, na freguesia da Palhaça. Júlia
Gradeço, Diretora do Agrupamento de Escolas
de Oliveira do Bairro, conduziu a sessão e desafiou os presentes às tarefas exigentes que
hoje se colocam aos professores: gerir e educar para o sucesso. A encerrar a sessão Mário
João Oliveira, Presidente da Câmara Municipal, recordou a aposta que o executivo tem
vindo a fazer no sentido de criar condições de
excelência para que, no concelho de Oliveira
do Bairro, educadores e educandos se possam
concentrar com todo o empenho e afinco nas
suas respectivas missões: ensinar e aprender.
A sessão de boas vindas foi seguida de almoço
convívio, com todos os professores, no centro
escolar da Palhaça, servido pelo parceiro local Centro Social da Palhaça.

Dia 29 de setembro no Polo
de Leitura do Troviscal

+ info & inscrições | Biblioteca Municipal 234
740 330 / Polo de Leitura do Troviscal 234 757
000 (até 28 setembro)

Município e Agrupamento de
Escolas acolhem professores para
arranque de novo ano letivo

SOCIEDADE

IMI DESCE NO
PRÓXIMO ANO

Aprovada descida do Imposto
Municipal sobre Imóveis (IMI) e
Derrama para 2013

A Assembleia Municipal aprovou a descida
do valor do IMI a cobrar no próximo ano no
concelho de Oliveira do Bairro. Em 2013, o IMI
passa de 0,40% para 0, 375% sobre os prédios
urbanos (já avaliados pelo novo regime), e na
derrama, valor a reter sobre o lucro tributável das empresas, os valores passam de 1,5%
para 1,4%. No que diz respeito às restantes
duas taxas: Taxa Municipal de Direitos de
Passagem e participação no IRS, ambas foram
aprovadas por maioria e mantêm valores.
Valores a aplicar no ano de 2013:

Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI): Prédios
Rústicos - 0,80% (taxa fixa); Prédios urbanos - 0,70%;
Prédios Urbanos avaliados pelo CIMI - 0,375%
Lançamento de uma Derrama de 1,4% sobre o lucro
tributável sujeito e não isento de IRC do rendimento
gerado na área geográfica do concelho;
Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP),
mantém-se a aplicação de 0,25%;
Participação no IRS dos sujeitos passivos com domínio fiscal no concelho - aplicação de uma participação de 5% do IRS.

SETEMBRO . 2012

(salvo se inscritos em livro de origem oficial). Os cães potencialmente perigosos só podem ser comercializados em centros de hospedagem com licença de funcionamento emitida pela Direção
Geral de Alimentação e Veterinária. + info: consultar legislação aplicável (DL nº 315/2009)
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| Adote um animal
+ info | Site municipal (www.cm-olb.pt) ou serviço médico veterinário da Câmara Municipal de
Oliveira do Bairro: 939 951 074
CONSELHO SAUDÁVEL

PARA UM CONCELHO
SAUDÁVEL.
CONSELHOS DE SAÚDE
Ficam aqui algumas
sugestões de alimentação

A saúde e a alimentação deverá estar presente na organização dos programas em família,
seja numa ida à praia, num piquenique ou
noutra atividade!
Se vai transportar a refeição para fora de casa,
saiba que o calor pode favorecer a proliferação de microorganismos nos alimentos, pelo
que deverá ter alguns cuidados para evitar
a deterioração e contaminação dos produtos
alimentares. A mala térmica é fundamental
para transportar os alimentos e bebidas,
permitindo conservar durante mais tempo
a temperatura e qualidade dos mesmos.
Relativamente às bebidas, em especial com o
aumento do calor, é fundamental fazer uma
ingestão adequada de líquidos.
Devem evitar-se os refrigerantes pela quantidade elevada de açúcar que possuem, para
além de não saciarem a sede contribuírem
para o aumento do peso. Em alternativa, deve
optar-se pela água (que é a bebida ideal), por
sumos de fruta natural ou “chás” preparados

em casa sem adição de açúcar.
Quanto aos alimentos, é importante usar a imaginação e ter em conta que há mais opções do
que as usuais sandes de queijo e fiambre, panados, rissóis, croquetes e pacotes de batata frita.
No que respeita a sandes, há imensas combinações possíveis, aconselhando-se o uso de pão de
mistura, centeio ou integral, adicionado de vegetais (alface, tomate, cenoura ralada, pepino,
entre outros) e um recheio com pouca gordura (frango, atum, peru, delícias do mar, fiambre
de aves, etc). Pode ainda optar por tortilhas ou empanadas, aproveitado as sobras do jantar! A
refeição deverá ser complementada com fruta ou iogurte, desde que devidamente conservados
até à altura do consumo.
Não deve fazer parte das escolhas a maionese caseira ou doces com creme de ovos, devido ao
potencial risco de intoxicação alimentar.
Se optar por comer fora de casa, deverá escolher locais com boas condições de higiene e em que
os produtos facilmente alteráveis pelo calor (bolos, molhos, produtos à base de leite e de ovos,
mariscos, entre outros) se apresentem bem conservados em câmaras ou montras frigoríficas.
No caso de ter dúvidas sobre a proveniência dos alimentos, não os deve consumir.
Em qualquer dos casos, não deve esquecer a importância de lavar sempre as mãos antes de
manusear os alimentos e iniciar a refeição!
É também muito importante manter a regularidade na ingestão de alimentos, evitando
passar mais de três horas sem comer. Portanto, antes de sair de casa, toda a família deve tomar um pequeno-almoço completo e equilibrado, de forma a iniciar da melhor maneira o dia.
Para os lanches da manhã e da tarde poderá incluir fruta, iogurtes, pão ou bolachas do tipo
Maria, torrada ou água e sal.
Cuide da sua alimentação. Coma com mais saúde!
Proteja a sua Saúde!

*Liliana Granja | nutricionista, ACeS Baixo Vouga I, Centro de Saúde de Oliveira do Bairro

Contactos:
Centro de Saúde de Oliveira do Bairro: Rua do Hospital, 20, 3770 - 231 Oliveira do Bairro
// T. 234 730 430 // F. 234 730 439 // E. extobairro@csobairro.min-saude.pt

2012 . SETEMBRO

0. OLIVEIRA INFORMA } N. 61

AÇÃO SOCIAL

NUNCA É TARDE
PARA APRENDER!
Arranca no dia 1 de outubro o segundo ano
letivo na Universidade Sénior de Oliveira do
Bairro. O projeto promovido pela Junta de
Freguesia de Oliveira do Bairro e conta desde
o primeiro momento com o apoio da Câmara
Municipal, desde logo com a cedência de local
para funcionar e através do protocolo de colaboração financeira assinado entre a Câmara e a Junta de Freguesia. Para o município,
a UNISOB completa o círculo de Oliveira do
Bairro como território educador, com ofertas na área da educação, do ensino formal ao
não formal, do clássico ao artístico, atingindo
o público sénior. Através da UNISOB o concelho dispõe de um programa de envelhecimento ativo, valorizando aquelas que são as
suas experiências de vida, adaptando os seus
tempos livres à partilha e aquisição de novos
conhecimentos.
Mais de uma centena de alunos já assegurou a
frequência no ano letivo 2012/2013, que agora começa, mas todos os interessados poderão ainda inscrever-se nas várias disciplinas,
que vão desde Arte Floral, Português, Alemão, Inglês (3 níveis), Culinária, Francês (2
níveis), Cidadania, Gerontologia Social, Atividade Física, Informática (3 níveis), Bordados,
Macramé, Artes Decorativas. Na UNISOB os
alunos podem ainda associar-se ao Grupo de
Caminhada e à Tuna Académica.
Para frequentar a Unisob só precisa de ter
mais de 50 anos, inscrever-se na Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro e assegurar uma
mensalidade de 15€.

UMA UNIVERSIDADE PARA QUEM
TEM MAIS DE 50 ANOS, SAIBA TUDO
SOBRE ELA - UNIVERSIDADE SÉNIOR
DE OLIVEIRA DO BAIRRO
O QUE É | A UNISOB é um projeto da Junta
de Freguesia de Oliveira do Bairro que visa
a criação de um espaço de vida socialmente
organizado e adaptado à idade da população
sénior do concelho de Oliveira do Bairro; um
espaço que proporciona aos alunos a frequência de aulas, cursos e atividades extracurriculares onde os seus conhecimentos possam ser
divulgados, valorizados e compilados.
ONDE ESTÁ | A UNISOB está sedeada na sede
da Junta de Freguesia mas as atividades decorrem na antiga Escola Primária do Cercal.
QUEM SE PODE INSCREVER | A UNISOB aceita alunos de ambos os sexos, de idade superior a 50 anos, quer estejam ainda na vida
ativa ou reformados. Apenas terão de apresentar capacidade física e psíquica adequada
às atividades a que se propõem. Não existe
escolaridade mínima obrigatória.
COMO SÃO AVALIADOS OS ALUNOS | O sucesso académico não se traduz nos resultados
de exames ou faltas, pois não existem testes
ou exames de avaliação. Cada aluno receberá
no final do ano letivo um diploma de frequência das aulas em que se matriculou e participou.

ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES PROMOVIDAS | Desde palestras a workshops,
conferências, comemoração de datas festivas
e aniversários, passando por visitas de estudo, viagem de finalistas ou outras propostas
pelos alunos ou pelo coordenador da UNISOB,
como a Tuna Académica ou o Grupo de Caminhadas.
Os eventuais custos produzidos à organização pelas atividades serão partilhados pelos
alunos participantes. Assim, trimestralmente
é publicado um plano de atividades e respetivos custos para que cada aluno possa elaborar a sua própria agenda de atividades e
respetivo orçamento.
SEGURO DE ACIDENTES ESCOLARES | Alunos e professores estarão a coberto por um
seguro de acidentes pessoais, de caráter obrigatório.
QUAIS SÃO OS CUSTOS | O valor da propina é de 15,00€/mês. No momento da inscrição será ainda cobrado o valor do seguro de
acidentes pessoais, aproximadamente 6,00€/
anual. Algumas disciplinas exigem a utilização de materiais específicos anunciados pelo
professor respetivo e que são suportados pelo
próprio aluno.

+ info | Junta Freguesia Oliveira do Bairro,
Rua Conde Ferreira, 1 3770-211 Oliveira do
Bairro 234 747 903, jfob@portugalmail.pt

QUE HORÁRIOS | As aulas decorrem de acordo com o horário anunciado depois de constituídas as turmas, sendo que todas as aulas ou
atividades extracurriculares decorrem sempre em horário laboral, de segunda a sextafeira, das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00,
com pausa para férias de Natal, Carnaval,
Páscoa e verão.
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ASSOCIA.
GRUPO RECREATIVO E
CULTURAL NOVA VAGA
O Grupo Recreativo e Cultural Nova Vaga,
com sede em Oiã, surgiu em 1982 e comemora este ano os seus 30 anos de
existência.
Tem como principal valência o teatro, e,
por esse facto, é inúmeras vezes designado, de forma equivocada, “Grupo de
Teatro Nova Vaga”. Contudo, ao longo da
sua existência, tem vindo a ter as mais
variadas modalidades. Ultimamente tem
promovido o ténis de mesa, realizando
treinos e torneios regulares. Mas a atividade passa, sobretudo, pela formação
em teatro com uma equipa empenhada
de cerca de 20 elementos que semanalmente tem as suas aulas e que preparam
com afinco cada um dos espetáculos que
apresentam.

CELEBRAM ANIVERSÁRIO ESTE MÊS... Associação de Melhoramentos de Águas Boas » 13º aniversário, dia 10 de
setembro // Associação dos Amigos da Silveira » 32º aniversário, dia 26 de setembro
Se quer partilhar no OI o aniversário da sua Associação informe-nos: gaas@cm-olb.pt

A associação tem, também, promovido
a vinda de outros grupos e artistas para
participar nas nossas atividades, criando
intercâmbios que ajudam a levar o Grupo
e o nome de Oiã a outras localidades.
Neste momento, após a apresentação e
itinerância com o espetáculo “Enganos e
Desenganos”, baseado em textos de Karl
Valentine, estamos já a iniciar os ensaios
do próximo espetáculo.
A aposta do grupo passa, em especial,
pelos mais jovens e tem mantido um
esforço para dar formação de qualidade
sem onerar os jovens e as suas famílias.
Assim, aquilo que exigimos é o esforço
e a dedicação a quem se juntar a nós e
abraçar este nosso projeto, esta nossa
família.
Convidamos todos aqueles que se queiram juntar a nós, a fazê-lo. Os ensaios
são aos sábados de manhã no Centro Cívico Eng. Agnelo Prazeres (antiga Junta
de Freguesia de Oiã).

Presidente: Vasco Esperança
Rua 30 de Junho, n.º 4, 3770-059 Oiã
E. vascoesperanca.seguros@gmail.com
F. www.facebook.com/nova.vaga
T. 916 624 039 }

2012 . SETEMBRO

010. OLIVEIRA INFORMA } N. 61

{Acácio de Azevedo
PROFESSOR. PEDAGOGO. PATRONO DA ESCOLA E. B. 2,3 DE OLIVEIRA DO BAIRRO.
SETEMBRO . 2012
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1. Acácio de Azevedo com 16/17 anos
2. Acácio A. com a farda do Exército

PERFIL.

Acácio Rodrigues de Azevedo nasceu a
25 de setembro de 1922 na freguesia de
Oliveira do Bairro. Filho de José Maria
Rodrigues Réu e de Maria Georgina de
Azevedo. Frequentou a Escola Primária
em Oliveira do Bairro, no ano seguinte,
mudou-se para Aveiro e frequentou o
5º ano no Liceu José Estêvão. Como não
teve aproveitamento, a solução foi a sua
transferência para o Colégio Externato
de Oiã até 1937. Mudou-se novamente
para Aveiro, para frequentar o atual 8º
ano no Liceu José Estêvão até à entrada
para a Universidade. Em 1942, com 20
anos, entrou para o curso de Licenciatura em Ciências Históricas e Filosóficas na
Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra. Já a pensar na sua vida profissional, matriculou-se
no curso de Ciências Pedagógicas nessa mesma Universidade
em 1947, vindo a terminá-lo em 1956. Foi sócio fundador do
Externato de Oliveira do Bairro desde 1950 e durante oito anos
como professor e diretor, do qual “guardou gratas recordações,
a avaliar pela forma carinhosa como se referia ao Colégio e aos seus
miúdos”.

3. Numa conferência
4. Grupo de alunos - Externato de OLB

No Externato de Oliveira do Bairro eram admitidos alunos de
ambos os sexos, ministrava-se o antigo curso geral do liceu, o
antigo curso comercial como também se preparavam os alunos para os exames de admissão. O Externato abria igualmente
as suas portas aos alunos com dificuldades económicas, numa
época em que o ensino secundário não estava generalizado,
muito menos nas vilas. Graças ao Dr. Acácio, o almoço passou
a ser gratuito para os mais carenciados, como também conseguiu transporte para os alunos que viviam fora da freguesia de
Oliveira do Bairro. Deu igualmente importância a atividades
fora da sala de aula, o contacto com novas realidades sociais,
históricas, culturais, nomeadamente passeios que organizava
para os seus alunos.
Casa a 28 de outubro de 1951 com
uma professora do Externato Maria Luísa Seabra de Morais Marques
Lincho, natural de Sangalhos. Depois
da sua filha Maria Luísa Seabra Marques de Azevedo nascer, decidem
os dois deixar o Externato por não
ganharem dinheiro suficiente para
sustentarem a família e vão dar aulas
para a Escola Industrial e Comercial
de Leiria durante dois anos. Depois
disso, a 12 de maio de 1960 toma posse do cargo de Conservador do Paço
dos Duques de Bragança até ao ano
da sua morte a 18 de março de 1967.
Em sua homenagem, a escola E. B.
2,3 de Oliveira do Bairro recebe o
seu nome, após 25 anos de atividade, a 19 de outubro de
1996, passando a denominar-se Escola E. B. 2,3 Dr. Acácio
de Azevedo. }
Bibliografia
AZEVEDO, Maria Luísa - Biografia de Acácio Rodrigues de Azevedo. Oliveira do Bairro
: Câmara Municipal, 1999.
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PLANO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 2012
[FORMAÇÃO MODULAR CERTIFICADA] /FORMAÇÃO PROFISSIONAL FINANCIADA
Integradas no âmbito da formação contínua de ativos, as formações modulares dão a possibilidade aos adultos de adquirir competências no sentido de obter mais habilitações escolares e qualificações profissionais. As formações destinam-se aos trabalhadores
das empresas e a pessoas a título individual com idade igual ou superior a 18 anos e têm por base unidades de formação de curta
duração (25 ou 50 horas), constantes do CNQ. A ACIB dispõe de uma vasta oferta de Formação Modular Certificada nas áreas de Informática, Comércio, Contabilidade/Fiscalidade, Secretariado, Gestão e Administração, Segurança e Higiene no Trabalho, Hotelaria
e Restauração, Serviço de Apoio a Crianças e Trabalho Social de Orientação.
UFCD
Informática

Comércio

Serviço de Apoio
a Crianças

Trabalho Social
de Orientação

Hotelaria e
Restauração

Contabilidade e
Fiscalidade

Secretariado

DESIGNAÇÃO DA AÇÃO

NÍVEL

DURAÇÃO

DATAS

LOCAL

754

Processador de Texto

II

50h

IV trimestre

O. Bairro

767

Folha de Cálculo

II

25h

IV trimestre

O. Bairro

5410

Base de Dados

IV

25h

IV trimestre

O. Bairro

353

Atendimento Telefónico

III

25h

17/09 a 10/10 | 2ª e 4ª

Anadia

355

Fidelização de Clientes

III

25h

15/10 a 07/11 | 2ª e 4ª

O. Bairro

371

Língua Inglesa - vendas

III

50h

IV trimestre

Anadia

375

Mercado e Análise de Mercado

III

50h

IV trimestre

Anadia

5899

Gestão e Motivação de Equipas

III

25h

17/09 a 10/10 | 2ª e 4ª

O. Bairro

393

Internet como Estratégia de Marketing

III

50h

18/09 a 25/10 | 3ª, 5ª e 6ª

O. Bairro

481

Sistema de Controlo e Gestão de Stocks

II

50h

18/09 a 25/10 | 3ª, 5ª e 6ª

Anadia

3286

Técnicas de Animação

III

50h

IV trimestre

O. Bairro

3539

Deontologia e Ética Profissional

II

25h

17/09 a 10/10 | 2ª e 4ª

Anadia

3551

Animação de Lares e Centros de Dia

II

50h

18/09 a 25/10 | 3ª, 5ª e 6ª

O. Bairro

4283

Saúde e Socorrismo

III

25h

17/09 a 10/10 | 2ª e 4ª

O. Bairro

3536

Velhice - Ciclo Vital e Aspetos Sociais

II

50h

30/10 a 06/12 | 3ª, 5ª e 6ª

O. Bairro

3296

Higiene e Segurança Alimentar

II

25h

17/09 a 10/10 | 2ª e 4ª

O. Bairro

3299

Gestão da Cozinha

II

25h

15/10 a 07/11 | 2ª e 4ª

O. Bairro

3337

Serviço de Vinhos

II

25h

05/11 a 23/11 | 2ª, 4ª e 6ª

Anadia

3804

Atendimento e Gestão de Reclamações

III

50h

30/10 a 06/12 | 3ª, 5ª e 6ª

O. Bairro

4421

Marketing na Restauração

II

25h

IV trimestre

O. Bairro

567

Noções de Fiscalidade

III

25h

IV trimestre

O. Bairro

6736

Recursos Humanos - Relatório Único

III

25h

IV trimestre

O. Bairro

645

Escritório Eletrónico

II

50h

IV trimestre

O. Bairro

6396

Língua Espanhola - Técnicas de Escrita

II

25h

IV trimestre

O. Bairro

6231

Língua Espanhola - Comunicação Admin.

III

50h

18/09 a 25/10 | 3ª, 5ª e 6ª

O. Bairro

595

Qualidade - Instrumentos de Gestão

III

25h

15/10 a 07/11 | 2ª e 4ª

O. Bairro

Gestão e
Administração

621

Planeamento e Gestão da Produção

III

25h

IV trimestre

O. Bairro

674

Função Pessoal - Legislação Laboral

III

25h

18/09 a 04/10 | 3ª, 5ª e 6ª

Anadia

Segurança
e Higiene no
Trabalho

3780

Fundamentos Gerais da Seg. no Trabalho

III

25h

30/10 a 06/12 | 3ª, 5ª e 6ª

O. Bairro

3782

Segurança no Trabalho - Equipamentos

III

25h

09/10 a 20/10 | 3ª, 5ª e 6ª

Anadia
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GENTE COMUM.

Armando Dias Pimenta // 80 anos » Palhaça
Maria Pimenta // 76 anos » Palhaça
Na freguesia da Palhaça, na última feira do mês de agosto,
o casal “Pimenta” alinhava na fila dos vendedores da terra
a vender batatas e tomates. Confirmaram que os podemos
encontrar quase sempre por ali, pelo menos quando a horta sobra. Tal como fazem tantos outros da freguesia que
aos dias 12 e 29 se encontram nas primeiras filas do largo
da feira onde montam a banca e vendem o que cresce nos
campos, entre suor e dedicação antiga.
Costumam ser vendedores na feira da Palhaça?
Sim, quase sempre. Quando temos a mais para vender , vimos
à feira, porque assim, dá-nos para ir comprando outras coisas
que vamos precisando.
E o que é que compram sempre na feira? E compensam os
preços?
Costumamos comprar fruta e peixe. Quando compramos compensa, já para quem vende não compensa muito, na maior parte das coisas os preços a que vendemos não pagam as horas e o
trabalho que exige o campo.

O que mais gostam na vossa terra?
Olhe, gostamos da nossa feira, sempre dá para tentarmos trocar o que temos a mais pelo que precisamos. Como a maior parte das vezes sabemos de onde vem, porque já conhecemos toda
a gente a quem compramos, sabemos o que estamos a comer.
A Palhaça é uma terra com muita vida, estamos mesmo bem
servidos com boas instalações de quase tudo: escolas, desporto, comércio e serviços.
(Sr. Armando) Eu cá já sou sócio da ADREP há muitos anos e a
minha mulher é porteira do cemitério, somos todos precisos
nas nossas terras.

Quais os serviços que costumam frequentar/utilizar no concelho de Oliveira do Bairro?
Gostamos muito do passeio dos seniores, em outubro, temos
ido sempre. Este ano também fomos ver a Volta a Portugal, com
os netos e os filhos que nos levaram. Gostámos mesmo muito, a
cidade estava cheia de povo!
Vamos aos serviços da Câmara sempre que precisamos por
causa da água ou de outros assuntos. }

2012 . SETEMBRO
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EM REVISTA.
REGRESSO ÀS AULAS,
A CAMINHO DO SUCESSO ESCOLAR

2290

crianças e jovens estão inscritos no presente ano letivo, 2012/2013, frequentando desde meados de
setembro as mais de 15 escolas que integram o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, do 1º Ciclo do Ensino Básico ao
Ensino Secundário. Destas, 439 crianças são inquilinas dos 3 novos Polos Escolares que entraram em funcionamento nos últimos
três anos - Oliveira do Bairro, Palhaça e Troviscal - aspeto mais visível da aposta que tem vindo a ser feita na área da educação nos
últimos anos, mas que está longe de se resumir a obras e a escolas. Senão vejamos: no que diz respeito às áreas de competência
que o Município assumiu, só no Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico, o concelho tem 1130 crianças inscritas.
A cada setembro correspondem dois meses de intensa preparação dos serviços que a autarquia coloca ao dispor das famílias e
dos alunos do concelho. Desde a componente de apoio à família, no Pré-Escolar , ao investimento feito em Ação Social Escolar
passando pelos transportes e pelas Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC’s) no 1º Ciclo.
Passamos em REVISTA alguns números dos serviços prestados e propostas em que a autarquia se envolve assegurando parte
do seu funcionamento.

RAÍZES DO CONCELHO
“Raízes do concelho” é o tema de fundo, transversal a todas
as áreas que envolvem a comunidade escolar, para o presente ano letivo. Subjacente à escolha desta temática está o
objetivo de dotar as crianças de conhecimentos sobre a sua
terra, sobre o seu passado, sobre as suas raízes. O executivo
municipal pretende promover junto de toda a
comunidade, também a educativa, um conhecimento
mais amplo do património material e imaterial do concelho que
possa promover um verdadeiro sentimento de pertença, sem
bairrismos exacerbados mas com orgulho nos seus costumes,
nas suas tradições e nas suas gentes. Este sentimento de pertença conduz necessariamente à formação de cidadãos mais
interventivos, preocupados e próativos.
SETEMBRO . 2012
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PRÉ-ESCOLAR

800

PEIXINHOS, TOCA A MEXER

No ensino Pré-Escolar mantém-se a promoção de hábitos regulares de prática
desportiva e a promoção da diminuição do risco de obesidade infantil através dos
programas “Peixinhos” e “Toc’a Mexer”. O programa “Peixinhos” potencia a adaptação
ao meio aquático com oferta de aulas semanais para todos os alunos inscritos no
Pré-Escolar e das IPSS’s do concelho. Reforçamos esta preocupação com o programa
“Toc’a a Mexer” que promove em particular a motricidade infantil e a socialização
com aulas semanais de ginástica na escola, no âmbito do programa “Toc’a Mexer”.

147

APOIAR AS FAMÍLIAS NA NOVA ESCOLA A TEMPO INTEIRO
CRIANÇAS EM REFEIÇÕES E PROLONGAMENTO DE HORÁRIO

A Componente de Apoio à Família (CAF) é uma medida assegurada pela Câmara Municipal que tem como objetivo apoiar os pais e
encarregados de educação que trabalham e não têm com quem deixar as crianças antes das 9h00 e depois das 15h30. Esta ajuda
é prestada nas vertentes de acolhimento, refeição, prolongamento de horário e interrupções letivas. Este serviço é pago pelos
pais, de acordo com os rendimentos de cada agregado, no valor mensal entre 4,30€ (mínimo) e 82,91€ (máximo). Esta resposta
implica um investimento anual total de 225 mil euros.
A qualificação continuada desta resposta levou o Município a promover atividades de desenvolvimento artístico, cultural e criativo. Assim os finais de tarde na CAF são em grande parte do tempo passados “A Cantar” e a “A Expressar…”, programas que decorrem em formato de aulas semanais de música e expressão dramática e corporal.

SENHOR DENTE
Uma das novidades deste ano letivo é o projeto Senhor Dente e
que pretende reduzir a prevalência de cárie dentária, contribuir para a adoção de comportamentos saudáveis, promover a
prestação de cuidados de saúde oral às crianças em idade PréEscolar . “Senhor Dente” resulta de uma parceria da autarquia
e do Centro de Saúde de Oliveira do Bairro.

PARTILHAR A SABEDORIA
No âmbito da parceria SUMA-Câmara Municipal, vai ser desenvolvida a campanha “Medidas de Cidadania” que ensina a
construir um ambiente melhor através das políticas dos 5 R’s:
reduzir, reutilizar, reciclar, respeitar e responsabilizar, usando
jogos simbólicos e distribuição de uma régua simbólica.
2012 . SETEMBRO
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1º CICLO DO ENSINO BÁSICO
“E AGORA RUCA?” PORQUE DE
PEQUENINO SE TORCE O PEPINO
No presente ano letivo, a autarquia continua a promover e a custear integralmente
num valor de cerca de 5,000€, o programa de promoção global da saúde, “E Agora,
Ruca”, com alunos dos 3 º e 4º anos de escolaridade de toda a rede pública do concelho. Um programa dinamizado por professores, que frequentam formação específica
para o efeito na sala de aula, que tem como objetivos dotar as crianças de fatores
protetores relativos a situações de risco, contribuir para a adoção de comportamentos saudáveis e assertivos bem como promover a capacidade de tomada de decisão
ativa.

740

ALUNOS INSCRITOS NAS AEC’S

APRENDER DE FORMA LÚDICA, DIVERTIDA E PEDAGÓGICA
INGLÊS, MÚSICA E ATIVIDADES LÚDICO EXPRESSIVAS
Todos os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico têm acesso a um conjunto de atividades de enriquecimento curricular (AEC), que os
ocupa de forma lúdica e pedagógica, para além do horário letivo. No concelho de Oliveira do Bairro estas atividades são promovidas diretamente pela Câmara Municipal em colaboração com o Agrupamento de Escolas.
Assim, os alunos do 1º Ciclo terão acesso ao ensino do inglês, a atividades lúdicas e expressivas, a educação musical, a atividade
física e desportiva e ao apoio ao estudo. Estas atividades decorrem durante todo o ano letivo e envolvem cerca de 3 dezenas de
professores. O programa das AEC é integralmente suportado pelo Ministério da Educação e pela Câmara Municipal, sendo totalmente gratuito para os agregados familiares.
Além destas aulas semanais, ao longo do ano, e numa vertente mais ambiental, a SUMA vai desenvolver a campanha “Flor da Sabedoria” sensibilizando para a necessidade de ativar comportamentos ambientalmente sustentáveis.
SETEMBRO . 2012
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700

REFEIÇÕES & FRUTA ESCOLAR

A Autarquia continua a assumir o Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares para mais de 700 crianças das Escolas Básicas do Concelho. Todos
os alunos a frequentar este nível de ensino beneficiam da distribuição de 2 peças
de fruta por semana, a consumir em sala de aula. Estas apostas visam melhorar a
qualidade nutricional da oferta alimentar em meio escolar, contribuindo para reduzir
o risco de doenças crónicas associadas à obesidade e reforçar a aquisição de competências nas áreas da educação alimentar e da saúde em contexto escolar.

366

PARA ALUNOS ESPECIAIS
UM 2 EM 1
- HIDROADAPTADA
Todos os alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente, com especificação desta atividade
no seu programa educativo individual,
beneficiam da união de duas atividades
aquáticas, a natação e a hidroterapia.
Com o acompanhamento permanente
de um fisioterapeuta, de acordo com as
necessidades e evolução de cada criança ou jovem, estabelecem-se objetivos
nas seguintes áreas: mobilidade articulada, relaxamento, relacionamento com
terceiros, postura corporal, equilíbrio,
adaptação ao meio aquática, resistência e coordenação. Uma atividade
integralmente suportada pelo Município
que decorre nas Piscinas Municipais de
Oliveira do Bairro.

CRIANÇAS APOIADAS
AÇÃO SOCIAL ESCOLAR

Para que todos os alunos do concelho disponham de igualdade de acesso ao conhecimento, a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro apoia (Escalão B), comparticipa
integralmente (Escalão A) aquisição de livros e material escolar, bem como atividades complementares em projetos educativos. Um investimento em ação social
escolar na ordem dos 12,198,00€/ano garante que 200 crianças adquiram todo o
material escolar e livros necessários à sua aprendizagem e almocem gratuitamente
todos os dias (Escalão A); sejam comparticipados com metade desse valor 166 alunos
e paguem apenas 50% do valor de cada refeição (Escalão B).

1000

ALUNOS
A TRANSPORTAR TODOS OS DIAS
Todos os dias, de segunda a sexta-feira, numa logística complexa que passa despercebida a maior parte das vezes, a autarquia garante, através do serviço de
transportadoras e viaturas próprias, o transporte a cerca de 1000 alunos. O município colabora ainda na execução do Plano de Atividades do Pré-Escolar e do 1º Ciclo
disponibilizando transporte para uma visita anual de estudo por turma. Entre a verba
transferida pelo Ministério da Educação e a suportada pelo Município, assegurar os
Transportes Escolares representa um investimento anual aproximado de 250 mil
euros.
2012 . SETEMBRO
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4

NOVOS POLOS ESCOLARES EM FUNCIONAMENTO ESTE ANO LETIVO

Num período de seis anos letivos (2008/2009 – 2013/2014), o concelho passa a dispor de oito novos equipamentos ao serviço da
rede pública de educação, num investimento que contou com a comparticipação do Quadro de Referência Estratégico Nacional
(QREN) em todos os projetos.
Já em setembro foi assinado o contrato da empreitada para a construção do Polo Escolar da Mamarrosa com a Socértima. Trata-se do último Polo, de um total de oito definidos em carta educativa: três já se encontram em pleno funcionamento no arranque
do presente ano letivo, nas freguesias de Oliveira do Bairro, Palhaça e Troviscal; outros quatro, nas freguesias de Oliveira do Bairro
(Vila Verde), Bustos e Oiã (Nascente e Poente) vão receber crianças ainda durante o ano letivo de 2012/2013. Na freguesia da
Mamarrosa, onde recentemente foi assinado o contrato de construção do último polo escolar. Está prevista a sua abertura no ano
letivo de 2013/2014.
O Polo Escolar da Mamarrosa representa um investimento de 2,5 milhões de euros, o maior investimento realizado na vila até hoje.
O novo Polo, que será construído pela Socértima – Sociedade de Construções do Cértima, Lda., de Anadia, tem um prazo de execução de 14 meses, vai nascer nos terrenos adjacentes da antiga escola primária, mais precisamente na Rua N. ª Sr.ª da Graça. Este
edifício, em tudo idêntico aos restantes 7 nos vários espaços que o integram, vai dispor de 4 salas de ensino Pré-Escolar , 4 salas
de ensino básico, biblioteca, refeitório, ginásio, gabinete médico, salas de atividades, sala de professores, 1 gabinete de trabalho,
sala de reuniões e um vasto espaço lúdico exterior.

SETEMBRO . 2012

Época Desportiva 2011/2012

RECONHECIMENTO DO MÉRITO DESPORTIVO
ATLETAS, TREINADORES, DIRIGENTES, ÁRBITROS, ASSOCIAÇÕES
Oliveira do Bairro | Anadia | Águeda | Cantanhede | Mealhada | Vagos

ESPETÁCULO
GONÇALO TAVARES | MIMO’S DIXIEBAND | D’ ORFEU (MUITO RISO MUITO SISO) | ESCOLA DE ARTES DA BAIRRADA | GRUPO DE GINÁSTICA DO IPSB | ANDRÉ E PAULO SANTOS (KICKBOXING)
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EM FOCO.

O VERÃO TOTAL visitou e deu a conhecer em REPORTAGEM...
O Instituto de Educação e Cidadania (IEC) | Mamarrosa / O MUSEU DE ETNOMÚSICA
DA BAIRRADA e a Calcob - Cooperativa Agrícola da Bairrada | Troviscal /
O Parque da Pateira | Oiã / A Empresa de cerâmina RECER | Oliveira do Bairro /
O complexo desportivo da ADREP | Palhaça

PASSOU POR AQUI
UMA VOLTA A PORTUGAL
Com a partida de mais uma Volta a Portugal a cidade ficou no roteiro de verão proposto pela RTP
Oliveira do Bairro acolheu em agosto uma partida da 74ª Volta
a Portugal em Bicicleta. No terceiro dia de corrida, o pelotão
partiu da cidade de Oliveira do Bairro em direção à Trofa para o
percurso da 2ª etapa. A partir das 10h00, e até às 13h00, também o programa Verão Total, da RTP1, fez da nossa cidade a sua
sala de estar mesmo em frente à Biblioteca Municipal, na Av.ª
Abílio Pereira Pinto, para dar a conhecer algumas das facetas
do concelho. Da música à gastronomia, passando por projetos
pioneiros como o Instituto de Educação e Cidadania até às sugestões de lazer.

SETEMBRO . 2012

VERÃO MARCADO PELO CICLISMO
O verão de 2012 ficou definitivamente associado ao ciclismo no
concelho de Oliveira do Bairro. Depois de acolher a partida da
2ª etapa da Volta a Portugal em Bicicleta no dia 17 de agosto, o
concelho recebeu a 20ª Volta a Portugal do Futuro, uma prova,
rampa de lançamento para os futuros vencedores da Volta a
Portugal. Oliveira do Bairro recebeu a chegada, dia 5 de setembro, pelas 18h30, e respetiva entrega de prémios, e a partida da
prova, no dia seguinte, 6 setembro, pelas 12h00, rumo à Marinha Grande. Ambas junto aos Paços do Concelho.

Siga o que foi Oliveira do Bairro no roteiro de verão

o de um Portugal que passa todos os anos pela RTP.
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FOI ASSIM...
FESTAS DA CIDADE 2012 » Oliveira do Bairro cidade fez anos. Parabéns à cidade! Já a festa foi das pessoas. Elas é que fazem as
cidades. Elas são as cidades. Foi com elas e para elas a comemoração deste 9º aniversário da elevação a cidade.
Ao longo de dois serões, o Espaço Inovação acolheu a população do concelho que assistiu às sucessivas provas dos cerca de 150
jovens, que nas 12 equipas, disputaram jogos “Município sem Fronteiras”. As provas foram seguidas de perto pelo olhar atento
de todos os Presidentes de Junta que vestindo a camisola não deixaram aplausos por mãos alheias.

Classificação » Municípios Sem Fronteiras

SETEMBRO . 2012

1º Mamarrosa A

94 pontos

2º Oiã A

90 pontos

3º Oiã B

77 pontos

3º Bustos A

77 pontos

5º Oliveira do Bairro A

75 pontos

5º Oliveira do Bairro B

75 pontos

7º Troviscal A

73 pontos

8º Troviscal B

70 pontos

9º Palhaça B

69 pontos

10º Bustos B

62 pontos

11º Mamarrosa B

48 pontos

12º Palhaça A

43 pontos
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OBRAS&PROJETOS.
CASA DA CULTURA DR. ALÍPIO SOL

NOS ÚLTIMOS 4 MESES A EMPREITADA DA CASA DA CULTURA ADQUIRIU GRANDE PARTE DO
ASPETO QUE SERÁ A SUA CONFIGURAÇÃO FINAL, NUM AVANÇO NOTÁVEL DE OBRA
Encontram-se executados, até ao piso 2, todos os trabalhos referentes à estrutura e à elevação de paredes de alvenaria. Continuam a decorrer os trabalhos relativos à estrutura dos restantes pisos. Simultaneamente seguem os trabalhos de revestimento de
fachadas e abertura de caminhos para instalação das várias especialidades. Na cave os trabalhos já se encontram executados em
cerca de 85% do programa do caderno de encargos.
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ALAMEDA UMA VISITA
AO FUTURO PRÓXIMO DA CIDADE!
“Em alguns casos, aquilo que está a acontecer nesta intervenção, é passar do Séc. XIX para o Séc. XXI”
Dr. Manuel Nunes, Presidente da Assembleia Municipal

A convite do Presidente da Câmara, e antes da última sessão
da Assembleia Municipal de setembro, onde o assunto esteve
em agenda na ordem de trabalhos, os deputados municipais tiveram a oportunidade de percorrer em visita de trabalho, que
seguiu de autocarro, todo o percurso da Alameda da Cidade.
A visita começou a norte, junto à rotunda que antecede os
Bombeiros, concluiu-se junto aos Paços do Concelho, depois
de ir aos limites sul da obra, junto à Escola Secundária de Oliveira do Bairro, onde vai existir uma nova rotunda. Ao longo
do percurso não faltaram explicações pormenorizadas com
várias paragens para aprofundar situações específicas, como
a questão das ilhas ecológicas, do separador central, da localização da via clicável, bem como do esclarecimento de algumas
situações localizadas no centro da cidade que têm estado na
origem de alguns atrasos no desenvolvimento da obra. Para
a generalidade dos participantes “esta foi uma visita bastante
elucidativa”, como partilharam.
Na Assembleia o Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Manuel Nunes, referiu-se a esta obra como “uma obra de uma
enorme complexidade, como a maior de todas até hoje”. O
Presidente da AM apelou a todos os cidadãos de Oliveira do
Bairro que compreendam que “acima de tudo está o interesse
público e com bom senso todas as situações são ultrapassáveis
e Oliveira do Bairro vai ficar com uma obra notável que verdadeiramente dá a esta cidade com legitimidade a vivência de um
meio urbano e citadino”.
Já na Assembleia Municipal, o Presidente deste fórum, Dr. Manuel Nunes não poderia ter sido mais perentório, no que diz
respeito à importância deste obra de regeneração urbana, afirmando mesmo que “em alguns casos, aquilo que está a acontecer nesta intervenção é passar do Séc. XIX para o Séc. XXI”. O
presidente do executivo, em resposta à questão da conclusão
da Alameda, garantiu que de acordo com os fundamentos legais contratualizados a obra termina no 1º trimestre de 2013
e que até ao momento não tem nenhuma a razão para alterar
esta previsão.
SETEMBRO . 2012

Separador central
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Pormenor ilhas ecológicas.
Existem 9 ao longo do percurso.
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SUGESTÕES.

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Stilwell, Isabel
“D. MARIA II : TUDO POR UM REINO”
Lisboa : A Esfera dos Livros, 2012

“SUPER INTERESSANTE”
Cruz Quebrada : G+J Portugal, 2012,
n.º 173

Lennon, John
“ACOUSTIC”
[s.l.] : Capitol Records , 2004

Winterbottom, Michael, real.
“CÓDIGO 46”
[s.l.] : Warner Bros Pictures, 2006

Esta é a história de uma rainha que fez
tudo pelo seu reino. Isabel Stilwell leva-nos a um dos períodos mais conturbados da nossa história, tendo como
pano de fundo as guerras entre liberais
e absolutistas, para nos contar a vida
desta rainha, mulher, mãe dedicada e
política de pulso forte e coragem inabalável que durante dezanove anos comandou os destinos de Portugal.

Surpreendente, dinâmica, bem-humorada, a revista “Super Interessante”
aborda grande diversidade de assuntos como Saúde, Natureza, História,
Sociedade, Ciência, Tecnologia, Ambiente e Comportamento. Tudo de
uma forma simples, clara, ilustrada e
divertida. Uma revista para ler, pesquisar e guardar.

“Acoustic” é um álbum de 2004 do músico John Lennon que compila vários
temas extraídos de ensaios, atuações
ao vivo e gravações de estúdio, referente aos seus trabalhos em guitarra
acústica. Embora não tenha entrado
nos tops de venda britânicos, “Acoustic” atingiu o 31º lugar no top de vendas dos Estados Unidos, tornando-se
no álbum mais vendido desde o lançamento de “Imagine” de 1988.

Um governo totalitário controla as
pessoas através de códigos genéticos
e, para viajar é necessário um passe
oficial, chamado de papelles. Quando
começa a ocorrer a falsificação destes
documentos, Tim Robbins é um polícia
que vai investigar e viaja para Xangai
em busca do falsificador. Após descobrir a identidade da criminosa, acaba
por se apaixonar por ela.

Prats, Joan de Déu
“PAPA-HISTÓRIAS : 10 HISTÓRIAS
PARA ABRIR O APETITE”
Lisboa : Didáctica, 2011

Xavier, Lara
“NUNCA DIGAS NUNCA!”
Alfragide : Texto, 2012

Cipriano, Luís, dir.
“ZÉTHOVEN E O AMBIENTE”
Coimbra : Public-art , 2003

“TIC TAC TALES : AS AVENTURAS
DE SUZY E CAMILLA”
[s.l.] : Bigmoon Animation Studios,
2010

É uma palavra mentirosa porque quando dizemos «nunca» raramente conseguimos cumprir o que acabámos de
dizer.
É como aquele menino que jurava que
nunca ia comer espinafres e acabou
por comê-los, ou aquela menina que
nunca haveria de pintar os lábios até
ao dia em que não resistiu a um batom,
ou aquele outro menino que nunca
trocaria de sapatilhas até que os pés
deixaram de caber nelas…

Este projeto é um plano musical e cultural baseado numa Banda Desenhada
com o mesmo nome. É o próprio Zéthoven - enquanto boneco da Banda
Desenhada - que dá as informações
musicais às crianças. Dedicado ao ambiente, funciona também como alerta
para as pessoas mais descuidadas
com os problemas ambientais. O álbum
é acompanhado de um CD-ROM com jogos interativos sobre a natureza.

Para se ser um grande cozinheiro, é
preciso ter muita imaginação. Com
imaginação, os pratos enchem-se de
magia e nada é aquilo que parece: as
almôndegas são planetas de uma galáxia desconhecida, as uvas, lágrimas
gigantes. O teu prato está cheio de formas, sabores e cores para que possas
brincar e imaginar enquanto comes.
Queres experimentar?
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Na relojoaria do mestre Elias a magia
acontece!
Elias não é um relojoeiro qualquer, ele
cria relógios de desenho animado que
ganham vida própria com a sua magia.
Tudo decorre com normalidade até à
chegada de Tobias, o seu novo aprendiz.
Cada história é sempre uma lição para
Tobias e para todos nós.
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LUGARES.

POLO DE LEITURA DE OIÃ
“Na memória de quem lê há sempre um livro especial… uma biblioteca inesquecível” Carlos Reis
O Polo de Leitura de Oiã abriu portas em junho de 2011 e está integrado na Rede Concelhia de
Leitura. É um equipamento que veio contribuir para a descentralização da promoção do livro
e da leitura no concelho de Oliveira do Bairro, trazendo para junto dos munícipes de Oiã os
recursos e os serviços da Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro.
O Polo é constituído por um conjunto articulado de espaços funcionais inundados de luz natural, que se distribuem por três pisos, desde a receção, passando pela secção infanto-juvenil até
à secção de adultos, no 2º andar, com uma vista generosa sobre parte da Vila de Oiã. O espaço
dispõe ainda de uma sala de consulta local e de um fundo documental diversificado, composto
por livros, revistas, jornais, vídeos, CD’s, CD-Rom’s, e DVD’s de âmbito geral, local e regional.
Tornando-se utilizador poderá dispor dos serviços de: empréstimo domiciliário, SIC - Serviço
de Informação à Comunidade, apoio e orientação bibliográfica, acesso à base de dados e Internet, serviço de reprografia e digitalização de documentos. Para consulta presencial pontual, de
livros e imprensa, não é necessário ser utilizador.
Rua Tuna Oianense, 24, 3770-059 Oiã | T. 234 286 719 | Tm. 939 951 072 | E. bmolb.polooia@cmolb.pt | HORÁRIO: Segunda. 14h30 - 19h00 . Terça a sexta-feira. 10h30 - 12h30 / 14h00 - 19h00
. Sábado: 10h30 - 13h00
2012 . SETEMBRO
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CÂMARA.
Resumo das principais deliberações das reuniões da
Câmara Municipal de Oliveira do Bairro.
| 9 de agosto de 2012
Aprovar a Informação n.º 194/2012 – PROPOSTA DE
COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR PARA OS SERVIÇOS DA
COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA DOS JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE PÚBLICA – ANO LETIVO 2012/2013 - da
Unidade de Educação, datada de 2 de agosto, a qual
se dá aqui por reproduzida para todos os efeitos legais, nos exatos termos exarados.
Aprovar a minuta de Protocolo de Colaboração, a celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, com vista a
regular as condições relativas às responsabilidades
do Município de Oliveira do Bairro e do Agrupamento
de Escolas de Oliveira do Bairro na implementação
dos serviços de Componente de Apoio à Família.
Aprovar as “Normas Reguladoras de Funcionamento
da Componente de Apoio à Família dos Jardins de
Infância da Rede Pública do Concelho de Oliveira do
Bairro”.
Aprovar as “Normas Reguladoras de Funcionamento
do Serviço de Refeições no Âmbito do Programa de
Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de
Oliveira do Bairro”.
Autorizar o fornecimento dos materiais constantes
da Informação da Unidade de Serviços Urbanos, datada de 6 de agosto de 2012, à Associação União do
Regatinho, cuja estimativa de custos é de 760,44€
(setecentos e sessenta euros e quarenta e quatro
cêntimos) + IVA.
Autorizar a cedência gratuita do “Espaço Inovação”
ao Partido Socialista, com vista à realização de “Jantar de Receção aos Novos Militantes do PS”, ficando o
dia à escolha daquela entidade.
Declarar de interesse público a construção do “Parque de Lazer e de Merendas da Vila do Troviscal”.
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Autorizar o fornecimento dos materiais constantes
da Informação da Unidade de Serviços Urbanos, datada de 9 de agosto de 2012, a Maria de Fátima Cruz
Delgado Santos, residente na Rua 18 de Fevereiro,
Freguesia de Bustos, cuja estimativa de custos é de
698,24€ (seiscentos e noventa e oito euros e vinte e
quatro cêntimos) + IVA.

| 30 de agosto de 2012
IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS A APLICAR NO
ANO DE 2013
1.º - Subscrever a proposta sobre o quantitativo percentual das taxas do I.M.I. a aplicar no ano de 2013,
nas seguintes percentagens:
- Prédios Urbanos = 0,70%
- Prédios Urbanos avaliados pelo C.I.M.I. = 0,375%
2.º - Submeter a presente proposta à Assembleia Municipal para efeitos da competente aprovação.
Subscrever a Proposta do Presidente da Câmara, datada de 27 de agosto de 2012, de aplicação de uma
Taxa Municipal de Direitos de Passagem de 0,25%
para vigorar durante o ano de 2013 e remeter o assunto à próxima Sessão da Assembleia Municipal
para efeitos de aprovação final.
DERRAMA A COBRAR DURANTE O ANO DE 2013
1 – Subscrever ao abrigo do disposto no n.º 1 do art.º
14.º da Lei n.º 2/2007 de 15 de janeiro, a aplicação do
lançamento de uma derrama de 1,4% sobre o Lucro
Tributável sujeito e não isento de IRC, que corresponda à proporção do rendimento gerado na área
geográfica do Concelho de Oliveira do Bairro, a cobrar
durante o ano de 2013;
2 – Remeter a Proposta à Assembleia Municipal para
efeitos da competente autorização e aprovação de
lançamento da derrama na percentagem proposta.
PARTICIPAÇÃO DE 5% NO IRS
1 - Subscrever ao abrigo do disposto no n.º 1, conjugado com o n.º 2 do art.º 20.º da Lei n.º 2/2007 de 15
de janeiro, a aplicação de uma participação de 5% do
IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no Concelho de Oliveira do Bairro, relativa aos rendimentos
do ano imediatamente anterior, calculada sobre a
respetiva coleta líquida das deduções previstas no
n.º 1 do art.º 78.º do Código do IRS;

2 - Remeter a Proposta à Assembleia Municipal para
efeitos da competente aprovação, nos termos constantes na Proposta apresentada pelo Presidente da
Câmara, datada de 27 de agosto de 2012.
Autorizar a emissão de uma declaração de apoio ao
Projeto do IEC - Instituto de Educação e Cidadania,
que se consubstancia na atribuição do montante de
10.000,00€ (dez mil euros), com o objetivo de financiar a contrapartida nacional do projeto de “Promoção Rural da Cultura Científica, Tecnológica e do Conhecimento, Candidatura: CCT_2009_04_015_2359
ID:39213”.
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 o Centro Ambiente para Todos do Troviscal, com
vista à atribuição de uma comparticipação financeira no valor de 58.891,28€ (cinquenta e oito mil
oitocentos e noventa e um euros e vinte e oito cêntimos), para apoio às obras de ampliação e alteração
do Lar de Idosos – 1.ª Fase.
Autorizar o fornecimento dos materiais constantes
da Informação do Vereador do Pelouro, datada de 24
de agosto de 2012, a António Tavares Simões Capão,
referente a obra localizada na Rua Dr. José de Carvalho, 14, Freguesia de Palhaça, cuja estimativa de
custos é de 430,00€ (quatrocentos e trinta euros)
+ IVA.
Autorizar a cedência gratuita do Auditório do “Espaço
Inovação” à Associação Portuguesa de Kiwicultores,
no dia 20 de outubro de 2012, para efeitos de realização de uma “Sessão Técnica sobre a PSA do Kiwi”.
Aprovar o horário de funcionamento do Parque
Desportivo de Oliveira do Bairro nos exatos termos
propostos na Informação da Unidade de Desporto e
Juventude, datada de 28 de agosto de 2012, que aqui
se dá por reproduzida para todos os efeitos legais.

AVISO
ALTERAÇÃO AO SENTIDO DE CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA NOS ARRUAMENTOS
RUA DR. ACÁCIO DE AZEVEDO E RUA DA MISERICÓRDIA, OLIVEIRA DO BAIRRO
A partir de setembro, e de forma definitiva, a circulação nas
Ruas da Santa Casa da Misericórdia e Dr. Acácio de Azevedo, passa a realizar-se apenas num sentido. Esta alteração
tem como principal objetivo melhorar a circulação do tráfego rodoviário nestas vias, aumentar os níveis de segurança
e consequentemente facilitar o tráfego na cidade de Oliveira
do Bairro.
1 Na Rua da Misericórdia, a circulação passa a ser apenas
no sentido Este-Oeste (Escola de condução - Santa Casa da
Misericórdia (A)).

2 Na Rua Dr. Acácio de Azevedo, a circulação passa a ser
apenas no sentido Norte - Sul - Norte (Santa Casa da Misericórdia (A) - Escola Dr. Acácio de Azevedo (B)).
Toda a sinalização nas duas vias, bem como na vias adjacentes, passará a informar destes novos sentidos. Pedese, no entanto, a compreensão e colaboração de todos os
moradores, condutores e peões para o normal período de
adaptação que estas alterações exigem.
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OLHA A ESTEIRA!

Há uns anos, na nossa região, a utilização das esteiras
estava relacionada sobretudo com a vida do campo. Serviam
para abrigar cereais das humidades noturnas, mas também
de tapete e abrigo em algumas casas mais pobres. Do que
temos conhecimento, atualmente no concelho, apenas uma
artesã vai preservando a tradição que herdou, fazendo
esteiras para vender. Segundo Maria Augusta C. Ribeiro as
esteiras de bunho continuam a ser procuradas, em muito
menor quantidade e, essencialmente, para decoração. Cada
esteira tem 2m largura por 1,4m de comprimento e um
preço médio de 15€.
MARIA AUGUSTA C. RIBEIRO - Fabrico artesanal de esteiras
por encomenda
Morada: Travessa N. S. das Dores n.º 6 Silveiro, Oiã
Contactos: 234 722 474

VINHOS & ESPUMANTES PAULO SANTOS

Paulo Santos é Vitivinicultor e engarrafador com casa, adega e loja de vinhos localizada na Mamarrosa. Freguesia de grande
tradição vitícola, inserida na Rota da Bairrada e na região demarcada com denominação de origem. Produz vinhos brancos e
tintos, assim como espumantes bruto branco, tinto e rosé. As vinhas estão localizadas em Cantanhede e Oliveira do Bairro. Os
vinhos espumantes são brutos naturais, com estilo próprio, preparados em instalações próprias, por processos tradicionais.
Preço médio: garrafa espumante ; vinho branco; vinho tinto.
PAULO SANTOS MAMARROSA - OLIVEIRA DO BAIRRO
Contactos: +351 234 751 054 - +351 938 501 220 | Site: http://paulosantoswine.blogspot.pt/
E-mail: santospjorge@sapo.pt | GPS: Latitude: 40º 28’ 54’’ N Longitude: 8º 34’ 32’’ W
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GULA.

O bolo que apresentamos nesta edição da GULA, um especial regresso às
aulas OI, tem por base esta receita de bolo de chocolate. Acrescentámos
um toque doce no recheio de frutos silvestres (fácil de fazer ou de encontrar num doce caseiro) e uma cobertura feita com pasta de açúcar.
Um trabalho em que a Sónia se tem vindo a especializar, com formação,
e que exige bastante tempo e dedicação, quase como esculpir um bolo,
como tivemos oportunidade de comprovar. É uma técnica de decoração
que exige materiais muito específicos, na maior parte dos casos apenas
disponíveis em lojas da especialidade de cake design.

BOLO DE CHOCOLATE (SEM GLÚTEN & SUPER RÁPIDO)
Ingredientes
BOLO DE CHOCOLATE: 6 ovos; 6 colheres de chocolate; 100 gr de coco ralado; 2 colheres de margarina vegetal; 1 colher de sopa de fermento; 8
colheres de açúcar (pode ser feito só com 4 e na alternativa também
com açúcar amarelo).

Preparação
Misturar os ovos com o chocolate, adicionar a manteiga e o açúcar. Misturar durante 3 min. na liquidificadora. Juntar fermento e coco ralado e
bater tudo mais 1 min.. Levar ao forno a 180º.

Sónia Libório // Rua Principal n.º 34, Póvoa do Carreiro, Troviscal //
Especialidade em bolos de aniversário/casamento ou ocasiões especiais
com decorações personalizadas com pasta de açúcar. Encomendas 234
752 211 | 917 829 336 // Preço médio bolo (10 pessoas) 25€
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