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O programa Haja Saúde da 
Junta de Freguesia de Olei-
ros�Amieira, interrompido 
devido à pandemia de Covid-
19, vai ser retomado no dia 
12. O programa “consiste 
na visita a todos os lugares 
da freguesia várias vezes ao 
longo do ano, com o objetivo 
de recolher elementos sobre 
a saúde dos cidadãos (peso, 
perímetro abdominal, pres-
são arterial, glicémia, etc.) e 
fornecer indicações úteis a 
cada caso”, explica a fregue-
sia em nota de imprensa. 
De acordo com a freguesia, 
“as enfermeiras que prestam 
este serviço também enca-
minham para os respetivos 
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Os corpos sociais da As-
sociação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de 
Oleiros vão permanecer 
em funções até ao próximo 
dia 18 de novembro. Depois 
de duas assembleias gerais 
realizadas para a eleição 
dos novos corpos gerentes e 
em que não apareceu qual-
quer lista, Albino Caldeira 
e a sua equipa aceitaram 
continuar até ao dia 18 de 
novembro.
“A pedido da Proteção Civil 
e uma vez que os Bombeiros 
de Oleiros poderiam correr 
o risco de não entrar no dis-
positivo (contra incêndios 
no verão), aceitámos conti-
nuar em funções”, explica 
o presidente da direção, 
Albino Caldeira.
Aquele responsável já tinha 
manifestado ao nosso jor-
nal a intenção de não pros-
seguir. No entanto, tam-
bém alertou para o facto 
de “haver decisões urgentes 

OLEIROS

Direção dos bombeiros 
fi ca até novembro
ASSOCIAÇÃO Corpos sociais vão manter-se em funções. Esta foi a solu-
ção encontrada após a assembleia de 4 de março em que não apareceram 
candidatos.

que tem que ser tomadas, 
relacionadas com os dispo-
sitivos do verão contra os 
incêndios. E nós como não 
estamos na plenitude das 
funções não as poderemos 
tomar”, disse na altura. 
Foi precisamente este facto 
que levou os corpos sociais 
a prolongarem o seu manda-
to. “Se isso não acontecesse 
criava-se um vazio muito 
grande, pois não estávamos 
na plenitude de funções 

e não poderíamos entrar 
nesse dispositivo. Seria 
muito complicado Oleiros 
fi car de fora, até porque se 
avizinha um verão muito 
quente”, disse.
Albino Caldeira está há seis 
anos à frente da associação, 
num período marcado pela 
requalifi cação do quartel, 
tornando-o um dos mais 
modernos da região. O 
investimento foi superior a 
um milhão de euros, sendo 

as obras co-fi nanciadas em 
733 mil euros. As obras per-
mitiram a requalifi cação do 
edifício existente e da zona 
envolvente. 
Com cerca de 100 bombei-
ros no ativo, a associação 
conta com duas equipas 
de intervenção permanen-
te, cada uma com cinco 
elementos, sendo que são 
26 os profissionais que 
integram os quadros da 
coletividade.

Até novembro o impasse diretivo está ultrapassado

Foto: medicos
legenda: O programa regres-
sa dia 12

OLEIROS-AMIEIRA

Haja Saúde está de volta
serviços de saúde os utentes 
com situações mais graves ou 
urgentes”.
O programa conta a cola-
boração dos Bombeiros Vo-
luntários de Oleiros, com 
os quais foi estabelecido 
um protocolo para o ano 
em curso. Neste projeto, o 
serviço social da freguesia 
através da sua assistente 
social contacta previamente 
os utentes de cada percurso 
e anota os casos que neces-
sitam de visita domiciliária. 
Os restantes são atendidos 
em locais públicos (asso-
ciações ou antigas escolas), 
disponibilizadas em cada 
localidade.

A freguesia da Isna recebeu 
no passado dia 5 uma das 
Visitas Guiadas e Encena-
das que têm percorrido o 
concelho de Oleiros. Tendo 
como guias locais Assis 
Cardoso e Ana Sofi a Car-
doso, o grupo de cerca de 
40 participantes partiu à 
descoberta dos recantos, 
das iguarias, da história e 
das tradições que foram 
passando de geração em 
geração. 
A iniciativa contou com a 
atuação do grupo de teatro 
Váatão que ia surpreen-

Foto: visita
legenda: A recriação histórica foi feita pelo 
grupo Váatão

OLEIROS

Isna recebeu visitas
guiadas e encenadas

dendo e deliciando todo o 
grupo ao longo da visita. O 
envolvimento e a interativi-
dade com os participantes 
foram outra das constantes. 
Antes de terminar a jornada 
com a visita ao lagar de azei-
te e explicação do seu fun-
cionamento, o grupo pode 
ainda assistir a um emotivo 
Cantar das Almas junto do 
Cruzeiro pelas singulares 
mulheres da Isna. 
A próxima visita guiada e 
encenada está já agendada 
para 23 de abril, em Or-
valho.

Os novos órgãos sociais 
eleitos para o Clube Des-
portivo e Recreativo de 
Escalos de Cima (CDREC) 
tomaram posse sábado, dia 
5 de março, em assembleia 
geral de sócios, que de-
correu na sede da coleti-
vidade.
José Philippe Bernardi-
no assumiu agora o lugar 
de presidente da direção, 
órgãos que tem Gilberto 
Soares como vice-presi-
dente, David Duarte como 
secretário, e José Filipe dos 
Santos como tesoureiro. 
Também tomaram posse os 
elementos da assembleia 
geral, nomeadamente Fábio 
Nunes como presidente, 

CLUBE DESPORTIVO E RECREATIVO DE ESCALOS DE CIMA

Novos órgãos sociais 
já tomaram posse

Raphael Banhudo como 
vice-presidente, Gonçalo 

Opinião como primeiro 
secretário e José Carlos 

Marques como segundo 
secretário.
Já o Conselho Fiscal é com-
posto por Armindo Coure-
la, como presidente, Carlos 
Fernandes e Ricardo Trin-
dade como vogais. 
Philippe Bernardino já in-
tegrava os órgãos sociais 
do Clube, tal como Fábio 
Nunes e Gilberto Soares, 
mas não como presidente, 
lugar que agora assume.
Do programa de atividades 
do CDREC destaca-se o 
Torneio de Futsal de Verão, 
a tradicional “sardinhada” e 
a abertura de aulas de ténis, 
que irão ser ministradas em 
parceria com a coletividade 
União Lousense.  

Novos órgãos sociais já tomaram posse


