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Editorial
Caros(as) beneficiários(as),
Chegados ao fim de mais um ano, trazemos até vós a décima sétima edição do Boletim Informativo dos SSAP, onde poderão consultar os
novos protocolos celebrados, para além de outras matérias de interesse, designadamente, nas áreas sociais e jurídicas, transversais a
toda a administração pública. Integrada na rubrica "Temas Jurídicos", inicia-se nesta edição, uma abordagem temática à "Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas", versando a presente sobre as licenças na administração pública.
Ainda nesta edição, destacamos um dos equipamentos de férias geridos por estes Serviços, a Pousadinha da Tocha, onde poderá
desfrutar de uma agradável estadia, aproveitando as "dicas" que lhe deixamos para que possa conhecer melhor uma parte da região
centro.
Em nome dos SSAP, desejamos que o novo ano seja pleno de Saúde, Paz e Esperança.
Humberto Meirinhos
Presidente dos SSAP

Aconteceu

Destaques

Refeitório do Centro de Saúde de Sete-Rios
reabriu a 22 de dezembro

Protocolos e Acordos
Equipamentos de lazer - Reservar online é agora mais
rápido e mais fácil!

No âmbito do programa de requalificação de refeitórios, foi
reaberto no passado dia 22, o refeitório localizado no Centro de
Saúde de Sete Rios, completamente recuperado.
Consulte nas ligações seguintes os novos protocolos que
temos à sua disposição:
O refeitório conta agora com a possibilidade de acesso de
pessoas com mobilidade reduzida a todas as áreas públicas.
Lares/Apoio Domiciliário
Toda a área de apoio, cozinha, copas e arrumos foram
visivelmente melhorados, contribuindo para um melhor serviço e
ambiente mais acolhedor.

Lar dos Pastorinhos - Lisboa
Casa de Caldelas - Braga
Creches

Colégio São Filipe - Setúbal
Saúde

Clínica Sorrisos - Maia
Core Clinic - Lisboa - Fisioterapia e Podologia

Dinamização dos refeitórios à hora de almoço
Com o objetivo de dinamizar os refeitórios durante a hora de
almoço, foram desenvolvidas, no decorrer do passado mês de
novembro, diversas ações nos seguintes refeitórios:
Refeitório N.º 9 - SSAP (Rua Filipe Folque)

Clínica Dentária e de Podologia Central
Podologia e Medicina Dentária

-

Faro -

Ortopedia Ortodivel - Odivelas
Helped Emergency , Lda - Corroios
A Poltrona: Comércio de Equipamentos Ortopédicos -

Maia

Canto Coral dos SSAP: Este grupo conta com a
participação dos nossos aposentados, que já totaliza 54
elementos.
Refeitório N.º 12 – Inspeção Geral de Finanças (Rua Angelina
Vidal)

Dia Mundial da Diabetes: Sensibilização dos nossos
beneficiários, com o apoio da APDP (Associação Protetora
dos Diabéticos de Portugal), para alguns conselhos a não
perder de vista.
Refeitório N.º 19 – Direção Geral do Ensino Superior (Av. Duque
d'Ávila)

Grupo de Cavaquinhos dos SSAP: Este grupo conta com
36 elementos séniores, os quais têm tido sempre grande
aceitação por parte dos nossos beneficiários.
Refeitório N.º 20 – SSAP (Rua Saraiva de Carvalho)

Banda Liz: A atuação desta banda é estreia nos nossos
refeitórios. É constituída por 4 elementos aposentados e
uma jovem vocalista que nos presentearam com músicas
dos anos 60/70.

Triplo-On: Soluções Audi vas - Porto
Dávida: Transporte de Doentes, Lda - St.º Antóno do
Tojal
Escolas de Música
Clave e Som - Lisboa

OMA - Oﬁcina de Música de Aveiro
Escolas de Línguas

Royal School of Languages - Aveiro
Operador Turís co
Tourland Portugal - Lisboa
Desporto e Bem-Estar
GesLoures, Piscinas Municipais - Loures
Unidades de Alojamento
Hotel Moliceiro - Aveiro
Restauração

Receitas Saudáveis - Experimente!

Pastelaria /confeitaria Cabanelas - Braga

Para comemorar o dia europeu da alimentação e culinária
saudável - dia 8 de novembro -, foi solicitada a participação de
todos os beneficiários no sentido de partilharem connosco as suas
receitas mais saudáveis.

Restaurante América - Espinho

Partilhamos agora consigo algumas das receitas recebidas, cujo
ingrediente comum é a castanha.

Restaurante Ba kanos - Almada

Restaurante Intervalo Verde - Figueira da Foz

Restaurante "O Gaspar" - Torres Novas

Experimentem, divirtam-se e bom apetite!

Restaurante Pe scos do Céu - Barreiro
Salada de Castanha, bacon e noz
Bolo de chocolate e castanha
Trufas de castanha
Castanhas caramelizadas

SSAP assinalam Dia Internacional das
Pessoas com Deficiência
No dia 3 de dezembro assinalou-se o Dia Internacional das
Pessoas com Deficiência, cujo objetivo é celebrar os
direitos das pessoas com deficiência, consciencializando e
sensibilizando a sociedade para a necessidade de se
criarem igualdades de oportunidades, combatendo os
preconceitos e obstáculos que impeçam o exercício de
direitos e de participação ativa em todas as áreas da vida
social, económica, política, cultural e artística.
Os SSAP, dentro deste espírito de promoção de uma
mudança de atitude relativamente à deficiência,
procurando romper com o estigma e fomentando a
inclusão, comemoraram esta data no Centro de Convívio
Filipe Folque com a apresentação de um espetáculo
conjunto de dançoterapia, realizado pelos Grupos de
Dançoterapia dos SSAP e do Centro de Apoio Social
do Pisão - CASP, tendo a festa prosseguido com um
animadíssimo baile.
O êxito desta atividade partilhada foi bem patente pela
elevada satisfação demonstrada por todos os presentes.

Restaurante no Ins tuto Superior entre Douro e
Vouga - St.ª Maria da Feira
Centro Cultural e Despor vo do Municipio de
Matosinhos

Apoio Social - atendimento presencial
Os Serviços Sociais da Administração Pública, no campo
de ação do Apoio Social, visam assegurar o atendimento
psicossocial e apoio socioeconómico - no âmbito das suas
atribuições e competências – a todos os seus
beneficiários.
Na continuidade do apoio que já vem sendo prestado a
todos os beneficiários, independentemente da sua área de
residência, e que se irá manter, a partir do início do
próximo mês de janeiro estará disponível o serviço de
atendimento/acompanhamento social presencial que irá
funcionar na sede dos SSAP, na Rua Saraiva de Carvalho
n.º 2, em Lisboa, nos dias úteis das 9:30 às 17:30.
Para mais informações contacte as Relações Públicas
através dos telefones: 21 392 74 01/18, a Divisão de Ação
Social 21 392 74 39 ou ainda para o correio eletrónico apoio.social@ssap.gov.pt.

Felicitamos todos aqueles que tornaram possível esta
iniciativa pelo seu empenho e talento!

Convívio de Natal
Mais um ano e mais um motivo para celebrar esta época
natalícia com os beneficiários seniores dos SSAP.
Esta atividade propicia não só o convívio entre os
aposentados, mas também o reencontro de amigos e
colegas de trabalho possibilitando momentos únicos de
confraternização e partilha.
Os convívios decorreram no passado dia 11 no Porto e no
dia 19 em Lisboa com a participação de cerca de 1500
beneficiários aposentados.
No Porto, este evento foi direcionado para os beneficiários
da região Norte. O programa foi enriquecido com diversos
momentos lúdicos dos quais destacamos as vozes do
Grupo Coral e a atuação do grupo Tocata Cantata dos
Centros de Convívio do Porto.
Em Lisboa, esta atividade direcionada aos beneficiários da
região centro e sul, foi animada, não só pelas atuações do
Grupo Coral e do Grupo de Cavaquinhos "Roda e Salta"
dos Centros de Convívio de Lisboa, mas também pelo
cantor Telmo Miranda que, gratuitamente, se associou a
este evento.
Congratulamo-nos com a presença do Senhor Secretário
de Estado da Administração Pública, Dr. José Leite
Martins, em Lisboa, que dirigiu aos beneficiários uma
mensagem de Natal.

A Magia do Circo
Os SSAP, proporcionaram, mais uma vez, um momento de
magia às crianças filhos dos seus beneficiários, através de
sessões de Circo, em Lisboa e no Porto.
O encontro das crianças com a envolvência do circo é
sempre efusivo e único, que se reflete no rosto de cada
um, quando os seus olhinhos se fixam em cada detalhe e
abrem boca de estupefação. Essa alegria invade os
corações de quem por momentos fica preso nesses
sorrisos e se traduz nas sonoras palmas que acompanham
o som da musica característica deste evento.
A nós, adultos, esta sintonia, de cheiros, sons e luzes
leva-nos de volta ao Mundo Imaginário da Infância.

Controlo de Qualidade no fornecimento de
refeições
Este é o último de quatro artigos integrados na temática do
controlo de Qualidade no fornecimento de refeições e é
dedicado exclusivamente à importância do cumprimento do
Plano de Higienização de cada refeitório, onde as equipas
de monitorização dos SSAP têm aqui um papel
fundamental.
Para prevenir a propagação de microrganismos dos
manipuladores para as superfícies de trabalho e
equipamentos é importante manter um elevado grau de
higiene pessoal. Assim torna-se fundamental lavar as mãos
e qualquer utensílio ou superfícies utilizados na preparação
de alimentos, mantendo-os sempre limpos.

Informação –
Capacitação

Um

Caminho

para

a

Na concretização dos objetivos de intervenção de um
serviço de apoio social, a dimensão da informação e
orientação no âmbito dos direitos, deveres e
responsabilidades, bem como do acesso a recursos,
equipamentos e serviços, é um importante contributo para
o exercício da cidadania, da participação social e do bemestar social dos seus destinatários.
Na atualidade, dá-se grande enfase à comunicação em
massa aliada à informação através das novas tecnologias,
em detrimento das formas de contacto individual. Contudo,
nesta área de ação, é fundamental dar preponderância à
comunicação interpessoal, sendo esta a melhor estratégia
para fornecer a informação de forma ajustada às
particularidades das pessoas e da sua situação concreta.
O fornecimento de informação de forma personalizada
permite uma melhor compreensão da sua própria
situação, influência as suas escolhas e pode até conduzir
a alterações significativas na vida dos indivíduos.
A informação ministrada no âmbito dos serviços que
prestam atendimento e acompanhamento social, assume
uma função relevante no que se refere ao conhecimento
dos direitos, das responsabilidades dos cidadãos, dos
recursos que existem ao seu dispor, devendo também
contribuir para os capacitar do papel a desempenhar tanto
na resolução das suas necessidades como na modificação
das suas condições de vida.
"Quando o homem compreende a sua realidade, pode
levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e
procurar soluções. Assim, pode transformá-la e o seu
trabalho pode criar um mundo próprio, seu Eu e as suas
circunstâncias." Paulo Freire

Hoje em dia...
Por uma sociedade mais Solidária
Numa época de reflexão sobre o ano findo e as
perspetivas de um novo ciclo, renova-se o tempo de
pensar nos valores e nos princípios éticos que nos regem
e dignificam, dos quais ressaltamos o da Solidariedade.
Solidariedade significa partilhar, integrar, aceitar, apoiar,
acompanhar, ajudar, cuidar, cooperar, consciencializar,
proteger, envolver, crescer. É oportunidade, altruísmo e
responsabilidade recíproca entre os indivíduos.
Promover uma sociedade solidária é assim contribuir para
o reforço do vínculo social, fortalecendo o sentido de
comunidade e por isso deverá ser um compromisso de
todos.
A solidariedade fundamenta-se numa atitude interativa,
ultrapassa a doação de bens materiais, porque é a partilha
do que se é, do que se sabe e do que se tem. Ao exercício
da solidariedade está implícito o desenvolvimento pessoal,
de cidadania, de atitude ética e de responsabilidade
social.
Para construirmos um futuro melhor, importa criarmos uma
cultura solidária que se torne forma de vida, investindo na
educação para os valores, potenciando competências de
cooperação e do respeito pelo outro, que se traduzirá
sempre no respeito por nós próprios.
"O que importa na vida não é o simples facto de ter vivido.
A diferença que fizemos na vida dos outros vai determinar
a importância da vida que conduzimos." Nelson Mandela

Caso haja qualquer sinal de degradação ao nível das
instalações, tais como paredes, pavimentos, tetos ou
rodapés procede-se de imediato à sua reparação para que
o seu estado não avance, dificultando a limpeza e atraindo
eventuais pragas. O estado do sistema exaustor e dos
seus filtros é também inspecionado periodicamente para
confirmar o seu correto funcionamento e limpeza.
A cozinha é mantida rigorosamente limpa, principalmente
após a confeção de alimentos crus. São lavadas e
desinfetadas regularmente todas as zonas e superfícies
que entram em contacto direto com os manipuladores de
alimentos, tais como superfícies de trabalho, torneiras,
interruptores, puxadores de portas... Sempre que possível
deve-se deixar secar as superfícies naturalmente.
É essencial limpar e desinfetar regularmente os frigoríficos
ou congeladores quando estes contenham pouca
quantidade de alimentos no seu interior, transferindo os
alimentos para outro equipamento de refrigeração, para
que os microrganismos patogénicos eventualmente
existentes nos alimentos não se possam multiplicar durante
a limpeza e desinfeção.
Os utensílios de limpeza, tais como esfregões e escovas
são lavados depois da sua utilização e a sua manutenção
deverá estar em bom estado de conservação para que a
sua posterior utilização não provoque contaminação
cruzada das zonas onde vão ser utilizados.
Os produtos de limpeza devem estar armazenados em
locais fechados e identificados, separados dos produtos
alimentares
porque
podem
contaminá-los
com
microrganismos ou substâncias tóxicas. Os panos e
toalhas podem ser uma das principais causas de
contaminação cruzada numa cozinha. É importante utilizálos com segurança para evitar a multiplicação de bactérias.
Concluindo, um correta lavagem e desinfeção das
instalações, equipamentos e palamenta resulta na redução
de contaminações cruzadas salvaguardando a segurança
alimentar do refeitório.

Pousadinha da Tocha - História e evolução
A Pousadinha da Tocha, localizada no concelho de
Cantanhede, é um dos equipamentos de lazer dos
Serviços Sociais da Administração Pública, Integrada no
complexo do Centro de Medicina de Reabilitação da
Região Centro-Rovisco Pais.
É interessante o percurso deste equipamento, uma vez que
a sua origem/construção remonta ao ano de 1947 devido
ao flagelo da lepra em Portugal. José de Rovisco Pais
motivado pela preocupação com esta epidemia, deixa em
herança ao grupo dos Hospitais Civis de Lisboa, um legado
para a construção do Hospital-Colónia Rovisco Pais (HCRP) enquanto Leprosaria Nacional, para a erradicação da
lepra abrangendo todo o território nacional.
Com o passar dos anos e a erradicação desta doença,
surge o Hospital Rovisco Pais, que é hoje, um centro
especializado e de excelência em medicina de reabilitação
adaptado aos tempos modernos.
Com a necessidade de atribuir novas funcionalidades a
alguns dos espaços existentes e, na sequência do
protocolo de cooperação inicial entre os Serviços Sociais
do Ministério da Saúde e o Serviço de Utilização Comum
dos Hospitais (SUCH), ocorrido em 1991 e prorrogado em
2003, surge a Pousadinha, que se transforma numa
unidade de alojamento direcionada para beneficiários do
Ministério da Saúde e familiares de doentes.
Em 2007, já sob a tutela dos SSAP, com a preocupação
de proporcionar melhores condições de habitabilidade e
conforto aos seus beneficiários, a Pousadinha foi sujeita a
obras de beneficiação e oferece atualmente um alojamento

A importância do ensino da música no
desenvolvimento da criança
O contacto com a música a partir da mais tenra idade,
pretende desenvolver a perceção auditiva, a comunicação
através da exploração de sons corporais e de sons de
objetos, a estimulação do sentido rítmico, a expressão
corporal e a coordenação motora para além da promoção
da imaginação e criatividade nas crianças.
Através da Música, as crianças aprendem a conhecer-se a
si próprias, aos outros e ao mundo. Se pensarmos na
Música como uma linguagem, depressa nos apercebemos
da sua importância no desenvolvimento global da criança.
Promover um espaço de iniciação musical para crianças
com poucos meses de idade, afigura-se-nos uma tarefa
tão complexa quanto estimulante, tendo em vista o seu
contributo para o desenvolvimento da criança.
Perante tantos benefícios associados à música, surgiu a
necessidade de se criar um ramo que a utilizásse como
fim terapêutico: a Musicoterapia - que tem como principais
objectivos a exploração, criatividade, integração e
desenvolvimento cognitivo de crianças com necessidades
especiais, nomeadamente na área da Deficiência Mental.
Em suma, a música é fundamental para o ser humano e
todas as pessoas, com necessidades especiais ou não,
reagem da mesma forma a estímulos musicais. Esta pode
amenizar ou até resolver problemas de expressão,
comunicação, socialização, motores e simultaneamente
despertar sensações, emocões e desenvolver o intelecto.
Cientes da importância desta matéria, os SSAP
celebraram recentemente, entre outros, um protocolo com
a OMA – Oficina de Música de Aveiro, que engloba a
OMA Kids - Oficinas para bebés (dos 3 meses aos 3
anos), as Oficinas da Pequenada (dos 3 aos 6 anos),
introduzindo a partir dos 6 anos a aprendizagem de um
instrumento numa vertente lúdica ou mais profissional
como é o caso da preparação para a entrada no
conservatório. Destaca-se também a OMA EXPLORE que
vem preencher a lacuna de uma Oficina de Música para
crianças com necessidades especiais, valência criada na
Oficina de Musica de Aveiro associada à musicoterapia.

E-Waste: um lixo pouco sustentável – Parte
II
O processo de transformação dos equipamentos
electrónicos em fim de vida é complexo. Até porque o
custo de desmontar os aparelhos eletrónicos pode ser
mais alto do que os próprios materiais usados na sua
fabricação. Devido a essa complexidade, encontra-se no
documento resultante da Convenção de Basileia diversas
orientações para a sua destruição, visto que este tipo
específico de detritos não deve ser depositado em aterros,
pois os elementos tóxicos contidos nele disseminam-se
pelo solo com o decurso do tempo, afectando todo o
ambiente adjacente, e, consequentemente atingindo os
lençóis freáticos, contaminando, deste modo, a água. O EWaste também não deve ser queimado, pois esse
processo é o responsável pela libertação e dispersão das
substâncias tóxicas, acima descritas, para a atmosfera.
Toda esta problemática está assente na crescente
homogeneização dos padrões de produção e de consumo,
alavancado pelas praticamente diárias ‘revoluções
tecnológicas', que, tem, por um lado, um impacto positivo
ao permitir melhorar os padrões de qualidade de vida para
muitos, o crescimento em excesso do consumo, mas, por
outro lado, tem um impacto negativo ao provocar
implacáveis pressões nos recursos naturais, aumentando,
assim, as desigualdades distributivas, que, desse modo,
são transmitidas para as gerações futuras.

de grande qualidade, disponibilizando 11 quartos duplos
com casa de banho privativa, sala de estar, acesso ao
refeitório, bar e esplanada do Centro de Reabilitação.
Deste modo, surge um espaço agradável, sossegado,
numa extensa zona de pinhal, muito utilizado pelos
beneficiários para lazer e repouso e pelos familiares de
doentes internados no hospital que aí se deslocam para os
acompanhar e apoiar.
A estada na Pousadinha permite usufruir do jardim comum
ao complexo, visitar a imensidão do areal das praias da
Tocha e Mira e desfrutar da vasta área de vegetação
circundante. A proximidade de cidades como Cantanhede,
Figueira da Foz, Coimbra ou Aveiro são também um
convite à realização de passeios de âmbito turístico e
cultural.

Num pequeno aparte e de forma sucinta, é útil fazer uma
pequena caracterização da já mencionada Convenção de
Basileia. Tal como o nome indica, foi a cidade Suíça de
Basileia que serviu de palco à reunião que originou o
pacto entre diversos países – mais concretamente 159
Partes - para o estabelecimento de um mecanismo
internacionalmente harmonizado com o objectivo de criar
um
controlo
rigoroso
sobre
os
movimentos
transfronteiriços de resíduos perigosos e outros resíduos.
[Ler mais]

Temas Jurídicos

A presente rubrica tem por finalidade abordar
sucintamente temas jurídicos considerados de interesse
para a generalidade dos trabalhadores da administração
pública.
Nesta edição, e nas próximas, iremos abordar também
temáticas integradas na"Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas".
Em análise, nesta edição: "LGTFP: Liçencas
Administração Pública" e "O Júri do Procedimento".

na

Clique na imagem para ver a apresentação completa

Licenças na Administração Pública

Roteiros: Dicas SSAP
A região onde se insere a Pousadinha da Tocha, possui um
importante património natural, cultural, edificado e
gastronómico.
A Praia da Tocha, a 7 km, era antigamente denominada de
Palheiros da Tocha devido ao facto dos pescadores terem
construído "palheiros" na praia. Hoje são casas
(renovadas) de férias. Não deixe de passear no mercado
com a mesma arquitetura, enquanto caminha sobre a
"calçada portuguesa".
Aprecie a Arte Xávega (pesca artesanal feita com rede de
cerco), deixando-se envolver pela paisagem marítima e
pelo pinhal. A Bandeira Azul (24ª atribuição consecutiva) e
a Bandeira das Acessibilidades espelham os seus bons
acessos, a qualidade da água, a limpeza do areal, as
infraestruturas
(biblioteca
na
praia,
instalações
desportivas), entre outras características. Mais a norte,
aventure-se na chamada "Praia Dourada", a Praia do
Palheirão, ainda imaculada (para apreciadores da
natureza). Outra alternativa é visitar a Praia Fluvial dos
Olhos de Fervença (10,3Km), pequeno areal para banhos
de sol e lazer, circuitos pedonais, bar com esplanada,
balneários, parque de merendas e campo de jogos. Aliás,
os parques e jardins são vários e com potencial,
destacamos alguns pelo concelho fora; Espaço de Lazer
da Lagoa da Torre (Vilamar), Parque de Merendas do
Montinho (Pocariça), Parque das Sete Fontes (Ouretã),
Parque dos Forros de Cal de Ançã (Portunhos), todos à
distância de 20 a 30Km. Mais próximo, existem duas
lagoas imperdíveis; Lagoa da Salgueira e Lagoa dos
Teixoeiros (3,2Km e 3,9Km respetivamente).
Na vila, visite a Igreja da Tocha (4,7Km) e aprecie os seus
painéis de azulejo e o Altar-Mor. Inclua também uma ida ao
Museu da Pedra (Cantanhede, 19,2Km), de entrada livre. A
pedra de Ança é símbolo desta região. Está presente em
vários monumentos da região e do país; Igreja de Ançã,
Torre da Universidade de Coimbra e Convento de Cristo
(Tomar). É uma pedra calcária, de cor clara, entre o

Em 1 de agosto 2014 entrou em vigor a Lei Geral do
Trabalho
em
Funções
Públicas
(doravante
simplesmente denominada por LGTFP), aprovada pela Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho.
A principal intenção do legislador foi a de codificar ou
compilar num só diploma, uma série de matérias que
estavam dispersas em diplomas avulsos.
Ainda assim, continuam a constar de legislação
complementar, as seguintes matérias, enumeradas no
artigo 5º da LGTFP:
a) O SIADAP – Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro, na
sua redação atual;
b) Os acidentes de trabalho e doenças profissionais –
Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de novembro, na sua
redação atual;
c) A formação profissional - Decreto-Lei n.º 50/98, de 11
de março, na sua redação atual;
d) Estatuto do pessoal dirigente – aprovado pela Lei n.º
2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual.
O presente artigo versa sobre a matéria das licenças sem
remuneração previstas nos artigos 280º e seguintes da
LGTFP. [Ler mais]

O Júri do Procedimento
Com este breve texto iremos abordar a temática
relacionada com o órgão que tem por missão conduzir a
fase procedimental da análise das propostas e das
candidaturas*: o júri do procedimento.
A fase de análise das candidaturas ou das propostas
compreende todo o período que decorre entre a abertura
das mesmas e o despacho praticado pelo órgão
competente para a decisão de contratar, que em princípio
será o ato de qualificação de candidaturas ou de
adjudicação de proposta, mas poderá ser o da revogação
da decisão de contratar nas situações em que exista uma

amarelado e o branco-azulado e de textura oolítica (sem
veios e muito "macia"). Curioso será ainda visitar o Museu
Etnográfico do Grupo Típico de Ançã (28,2Km); casa
setecentista, cujo espólio foi doado pelos seus proprietários
e o Antigo Lagar de Azeite (marcação prévia com o
Turismo de Ançã). Em junho, durante 4 dias, se gostar de
jazz, não perca o Festival Internacional de Dixieland de
Cantanhede (à semelhança de New Orleons, E.U.A.) no
Parque Expo-Desportivo de S. Mateus. Ainda na semana
de 10 de junho, conheça a Tapas & Papas – Feira da
Gastronomia e Artesanato de Cantanhede. Na última
semana de julho, visite a Expofacic-Exposição/Feira
Agrícola, Comercial e Industrial de Cantanhede, também
no mesmo Parque e com várias atrações.
Quanto ao Património Gastronómico, destacamos: a sopa
gandaresa, a batata assada na areia (Festa da Batata
Assada na Areia, Largo da Praia da Tocha, 1ª quinzena de
agosto), a sardinha assada na telha, a cabidela de leitão
(Festival do Leitão Assado, Covões, 28,1Km, em agosto), a
açorda de nabos, o bolo de Ançã (Feira do Bolo de Ançã,
Terreiro do Paço, último domingo de março)as papas de
abóbora-menina (tipicamente servidas no final das
vindimas e acompanhadas de sardinhas assadas e broa de
milho) e o Tremoço de Cadima (Feira do Tremoço de
Cadima, Praia Fluvial de Olhos de Fervença, último fim-desemana de maio). Visite a Adega Cooperativa de
Cantanhede e conheça aguardantes, licores, vinhos e
espumantes portugueses.
Em suma, vale a pena agendar um fim-de-semana
(prolongado) no NOSSO PATRIMÓNIO! Faça o seu roteiro
ou siga o nosso, e depois, conte-nos como foi!
BOA ESTADA!

Nota: As distâncias referidas são desde a
Pousadinha da Tocha.
Consultados vários portais na internet; Turismo In Portugal,
Descobrir Portugal, Aveiro Tourism, Camara Municipal de
Cantanhede, Instituto de Conservação da Natureza e
Florestas, Agência Nacional para a Cultura Cientifica e
Tecnológica,
Inova-Empresa
de
Desenvolvimento
Económico e Social de Cantanhede, Rota da Bairrada,
Comissão Vitivinícola da Bairrada, Pedra de Ançã e
Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e do
Mondego.
Conheça outros eventos a decorrer na região em Câmara
Municipal de Cantanhede

Ficha Técnica

causa de não adjudicação nos termos do artigo 79º nº 1
do CCP.
Conforme dispõe o artigo 69º nº 1 do Código dos
Contratos Públicos (CCP) é ao júri que cabe analisar as
propostas ou candidaturas, elaborar os respetivos
relatórios de análise e submeter um projeto de decisão ao
órgão competente.
Existem, contudo, duas situações em que a fase de
análise não será conduzida pelo júri: no procedimento de
ajuste direto em que tenha sido apresentada uma única
proposta (conforme dispõe o artº 125º nº 1 do CCP) e no
concurso público urgente (por aplicação do artº 156º nº 2
do CCP, que refere que não são aplicáveis a este
procedimento os artigos 67º a 69º do CCP, artigos estes
que regulam precisamente a composição, funcionamento
e competências do júri)[Ler mais].
* Estas últimas especificamente nos procedimentos de
concurso limitado por prévia qualificação, de negociação e
de diálogo concorrencial.

Espaço Beneficiário
Este espaço é seu! Participe nesta categoria, enviando o
seu artigo, comentário ou sugestão de tema a
desenvolver na rubrica "Temas Jurídicos" para:
espaco.beneficiario@ssap.gov.pt

Factos e Números
Avaliação da satisfação dos beneficiários (escala 1 a
5)
Período em análise: janeiro a novembro:
Fins de semana para ativos: 4, 65
Férias sénior: 4, 38
Promoção da saúde (rastreios/palestras): 4,
81
Centro de Convívio: 4, 39
Equipamentos de férias: 4, 33

Direção: Humberto Meirinhos.
Coordenação e edição: Margarida Paradinha e Paula Melo.
Suporte técnico: Paulo Amorim e Relações Públicas.
Colaboradores: Anabela Alves, Bernardete Pinto, Carla Batista,
Carla Ribeiro, Dulce Veia, Fernando Batista, Nuno Coimbra,
Nuno Fragoso, Rosário Miranda, Susana Pina, Teresa Barateiro e
Zé Tó (OMA).

Atividades crianças e jovens: 4, 63
Voluntariado social: 4, 78
Formação sénior: 4, 50
Refeitórios: 3, 82
Atendimento Relações Públicas: 4, 66

Contactos
Serviços Sociais da Administração Pública
Rua Saraiva de Carvalho, n.º 2
Telefone: 351 213 927 400

E-mail: geral@ssap.gov.pt
www.ssap.gov.pt

