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Editorial.

“Sobral... a construir o futuro”
PROVAS DADAS, TRABALHO A CONTINUAR COM AS POPULAÇÕES DO CONCELHO
Caros Munícipes,
É com muito agrado que demos início à obra de Requalificação Urbana e Paisagística do espaço público envolvente aos Pavilhões Gimnodesportivo e Multisserviços,
investimento de cerca de 600 mil euros, com recurso a
financiamento comunitário. Esta obra de extrema relevância para o espaço subjacente ao Pavilhão Multisserviços,
que culminará com a disponibilização de um espaço público requalificado e sustentável de apoio aos serviços aí
instalados.
A área da Educação continua a ser uma das nossas apostas, sendo esta área um pilar central da intervenção do
Município de Sobral de Monte Agraço. Nesse âmbito, foram
submetidas três candidaturas ao Programa Operacional
Centro 2020, nomeadamente para a requalificação da Escola Básica de Pêro Negro e da Escola Básica de Sobral
de Monte Agraço e Santo Quintino e para a ampliação da
Escola Básica e Secundária Joaquim Inácio da Cruz Sobral,
num valor total de cerca de 1.400.000€.
Saliento que as obras de ampliação da Escola Básica e Secundária Joaquim Inácio da Cruz Sobral resultam de um
protocolo de colaboração entre o Ministério de Educação e
o Município, na medida em que esta escola não se encontra no âmbito de intervenção do Município, tendo como
contrapartida a inscrição no orçamento do Ministério da
obra da cobertura do campo desportivo, uma reivindicação de há longa data do Agrupamento e de toda a comunidade escolar. Pretendemos, assim continuar a apostar
na formação dos jovens sobralenses.

A nossa prioridade tem, desde sempre, visado a melhoria
das condições de vida de todos os que vivem e trabalham
no concelho e como tal continuaremos a dar provas do
nosso trabalho em prol das nossas populações.
Assinalamos, durante este ano, as Comemorações dos
“500 anos do Foral para Montagraço”, com vários eventos culturais e outros que retratam a época quinhentista
de Sobral de Monte Agraço. Nas Festas e Feira de Verão,
ir-se-á assinalar a data com a recriação histórica da entrega do Foral a Montagraço na tarde de domingo dia 8,
pelo que endereço o convite para que todos participem de
forma ativa neste momento de especial relevância para o
Sobral e para os Sobralenses.
A este propósito, convido-vos a participarem nas restantes iniciativas alusivas às comemorações dos 500 anos do
Foral que terminarão no próximo dia 20 de Dezembro no
Monumento Nacional, Igreja de Santo Quintino.
Com olhos postos na história passada do concelho, continuamos a construir a nossa história. Trabalhámos, trabalhamos e continuaremos a trabalhar para o Sobral e os
Sobralenses.

O Presidente da Câmara Municipal

José Alberto Quintino da Silva (Eng.º)
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Cofinanciado por:

ESPAÇO PÚBLICO

Iniciada a Obra de Requalificação Urbana
e Paisagística do espaço público envolvente
aos Pavilhões Gimnodesportivo
e Multisserviços

Teve início em julho a obra de Requalificação Urbana
e Paisagística do espaço público envolvente aos Pavilhões Gimnodesportivo e Multisserviços, adjudicada à
empresa Construções Pragosa, S.A.. Esta obra representa um investimento de 614.590,48 euros c/iva, suportados pelo Município e Fundos Comunitários.

A empreitada contempla a Requalificação Urbana e
Paisagística, com implantação de uma pequena praça em frente ao Pavilhão Multisserviços, o reposicionamento do acesso e ordenamento do estacionamento,
a uniformização de materiais de pavimentação e mobiliário urbano e a implantação de percursos pedonais
enquadrados no regime da acessibilidade.
Esta obra terá a duração de cerca de 9 meses.
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EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

Município apresentou
candidaturas para
a Requalificação e
Ampliação do Parque
Escolar do Concelho
Vários equipamentos escolares do Concelho irão ser
alvo de intervenções ao nível dos edifícios e zonas
envolventes, para tal o Município apresentou recentemente, candidaturas para a Requalificação e Ampliação do Parque Escolar, nomeadamente da Escola
Básica de Pero Negro, Escola Básica de Sobral de Monte Agraço e Santo Quintino e da Escola Básica e Secundária Joaquim Inácio da Cruz Sobral, num valor de
cerca de 1 milhão e 400 mil euros.

Município assinou
acordo de colaboração
para ampliação da
Escola Secundária

i1

Colaboração entre o Município de Sobral de

i4

Monte Agraço e o Ministério da Educação

para a Requalificação e Modernização da

Escola Básica e Secundária Joaquim Inácio
da Cruz Sobral.

Algumas das intervenções Previstas:
A Escola Básica de Pêro Negro sofrerá profundas obras
de requalificação e ampliação, criando espaços que
se encontram em falta e melhorando outros.
Na Escola Básica de Sobral de Monte Agraço e Santo
Quintino, as intervenções visam melhorar as condições funcionais e construtivas, melhorar as acessibilidades, a eficiência energética e corrigir problemas
existentes.

Foi assinado a 26 de julho, o Acordo de

i2

Na cerimónia, que decorreu na sala de sessões da Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço, estiveram
presentes a Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Dra. Alexandra Leitão, Delegado Regional da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGstE) da
Região de Lisboa e Vale do Tejo, Dr. Francisco Neves,
Presidente da Câmara, Vice-Presidente, Vereadora da
Educação, restantes Vereadores e representante da
Assembleia Municipal.
Este acordo visa a ampliação do número de salas de
aula da Escola Básica e Secundária Joaquim Inácio da
Cruz Sobral, cujo investimento será assumido pelo Município, enquadrado numa candidatura no âmbito do
Programa Operacional Regional Centro 2020, manifestando, desta forma, a priorização dada à Educação
por parte do Município.

Na Escola Básica e Secundária, a intervenção a efetuar tem como objetivo a construção de mais 3 salas,
sendo 2 salas de aula normais e uma sala de grandes
grupos que poderá funcionar também como auditório.
Esta Requalificação do Parque Escolar será de extrema
importância para melhorar o conforto e bem-estar da
comunidade escolar, contribuindo deste modo para a
estabilidade das atividades letivas.
i3

Após a assinatura do Acordo de Colaboração, a Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Delegado
Regional da DGEstE e restante comitiva visitaram o
Centro de Interpretação das Linhas de Torres (CILT),
onde tiveram oportunidade de conhecer um pouco
melhor a história do concelho.

imagens.
i1 EB de Pêro Negro
i2 EB e JI de Sobral e Santo Quintino
i3 Escola Básica e Secundária
i4 Assinatura do Protocolo pelo Presidente da Câmara
e Secretária de Estado da Educação

9

Sobral. informação municipal

Cofinanciado por:

PATRIMÓNIO

AMBIENTE / SUSTENTABILIDADE

Obras de Requalificação
da Igreja de Santo Quintino
em fase de conclusão
Encontram-se a decorrer trabalhos de colocação do forro, estando terminados os mesmos na nave
central e nave lateral direita. Os
trabalhos de carpintaria em falta
são de tratamento da madeira do
pavimento do coro-alto.
Em simultâneo, decorre a aplicação de barramento de estuques
nas paredes do coro alto e finalização da sanca fasquiada.

Oeste LED avança em Sobral de Monte Agraço
com a substituição de lâmpadas convencionais por Led

O tratamento das superfícies em
azulejo encontram-se em execução. Há em obra uma equipa de
conservação e restauro responsável pela execução de todos os
trabalhos referentes a este artigo,
que avalia o grau de intervenção
em cada ponto específico.

O Município do Sobral iniciou, em maio, o processo de substituição de grande parte da iluminação

Prevê-se a conclusão de toda a intervenção quer no exterior quer no
interior da Igreja de Santo Quintino,
em breve!

Trata-se de uma obra de grande
relevo que está a ser realizada no
âmbito do procedimento do contrato de eficiência energética, ao

pública do Concelho por lâmpadas com tecnologia Led, estando já neste momento várias
localidades com iluminação Led.
A tecnologia instalada nos novos
candeeiros vai permitir uma poupança anual de cerca de 70 mil
euros na fatura energética do Município.
Além disso, estima-se que os candeeiros eficientes deixem de emi-

tir para a atmosfera milhares de
toneladas de dióxido de carbono
por ano.

abrigo do Decreto-Lei nº 29/2011
de 28 de Fevereiro, para implementação de medidas de eficiência energética nos sistemas de
iluminação pública dos municípios que integram a Comunidade
Intermunicipal do Oeste.
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OBRAS

Requalificação e Beneficiação de arruamentos
de Aldeias do Concelho
No primeiro trimestre do ano, foram requalificados e beneficiados alguns arruamentos em

i7

i12

i8

i13

Aldeias do Concelho. Este trabalho pretende melhorar as condições de circulação de veículos
e pessoas, elevando o nível de qualidade das populações residentes.

imagens.
i5 Sapataria, Beco das Hortas
i6 Guia, Rua Eira Velha
i7 / i8 Almargem, Rua 31, Rua da Liberdade, Rua Gualdino e Rua 1º de Novembro
i9 / i10 / i11 Folgados, Rua 25 de Dezembro e Rua do Covão
i12 / i13 Via Galega, Rua da Liberdade e ligação à estrada nacional 115
i14 Caneira, Rua do Camões

i9

i5

i6

i10

i11

i14
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OBRAS

Trabalhos de colocação
de condutas de águas
pluviais, adutora
e domiciliária
no Concelho

i17

i22

imagens.
i15 / i16 Colocação de conduta de águas pluviais em Pontes de Monfalim
i17 / i18 Substituição de conduta adutora em Godéis, numa extensão de 150 m
i19 / i20 Substituição de conduta domiciliária em Molhados, numa extensão de 350 m
i21 Colocação de conduta de águas pluviais em Casais de S. Martinho
i22 / i23 / i24 Colocação de conduta de águas pluviais e passeio em Serreira

Trabalhos de colocação de conduta de águas pluviais em Pontes
de Monfalim.

i18

i15

i19

i16

i20

i21

i23

i24
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imagens.
i25 / i26 Pintura da Galeria Municipal, Museu e alteração de toda a iluminação existente, incluindo o Auditório Municipal
i27 Criação de novo estacionamento para mobilidade reduzida na Av. Marquês de Pombal
i28 Pinturas Horizontais na vila do Sobral
i29 / i30 Recuperação de passeios em calçada na vila
i31 Colocação de novas plantas na praceta 25 de Abril no Sobral
i32 / i33 Colocação de novas plantas na praceta da Rua Heróis da Bélgica
i34 Colocação de novas plantas na praceta 25 de Abril no Sobral
i35 / i36 Limpezas de zonas ajardinadas na vila

OBRAS

Requalificação de Espaços Públicos

Remodelação e
Requalificação de espaço
público ajardinado

i25

i27

i28

A Praceta da Rua Heróis da Bélgica, próxima da antiga Escola
Primária do Sobral, sofreu obras
de Requalificação, tendo sido retirado todo o ajardinamento existente, já com algumas dezenas de
anos, e colocadas novas plantas,
deixando o espaço mais amplo e
apelativo. Foram colocadas espécies como; Azáleas Japónicas,
Santolinas, Lavandas, Lantanas
Montevidensis e Cuprestes.

i31

i32

i26

i29

i30

i33

i35

i34

i36
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AMBIENTE / COMEMORAÇÕES

AMBIENTE / EDUCAÇÃO

Dia Mundial da Árvore e das Florestas
assinalado com os mais jovens
O Município assinalou, no passado dia 21 de Março, o Dia Mundial
da Árvore e das Florestas, junto da
comunidade educativa.

i37

Focando os benefícios da Árvore
para a sobrevivência humana, os
alunos do Pré-escolar e do 1º ciclo,
tiveram a oportunidade de participar em várias sessões, onde colocaram os seus conhecimentos
sobre a matéria e testemunharam como se semeiam espécies
de ervas aromáticas, com a ajuda
de trabalhadores da área do Ambiente do Município, incentivando-os à plantação de plantas e
ervas aromáticas. Nestas sessões
foram oferecidas várias sementes
a todos os alunos para que pudessem realizar a experiência em
contexto familiar.
Nada melhor do que a palavra das
crianças para chamar a atenção
dos seus familiares, e de toda a
comunidade, para a necessidade
da preservação das plantas e da
área florestal, em prol de um desenvolvimento sustentável.

Ação de
sensibilização
sobre a Poluição
do Mar
Inserido nos projetos de uma turma de 5º ano e de duas turmas
de 6º ano da Escola Básica e Secundária Joaquim Inácio da Cruz
Sobral, um técnico do município
dinamizou uma sessão de sensibilização, dirigida a este público-alvo, sobre o atual tema da Poluição do Mar. Esta iniciativa foi ainda
complementada com a cedência
de transporte para estes alunos e
respetivos professores a uma das
praias de Santa Cruz, onde desenvolveram uma campanha de limpeza do areal.

AMBIENTE / EDUCAÇÃO

Teatro “Em busca do depositrão perdido”
No âmbito do projeto intermunicipal com vista à sensibilização
dos mais jovens para a Educação
Ambiental, o Município de Sobral
de Monte Agraço, numa parceria
com a Comunidade Intermunicipal do Oeste, ERP Portugal (European Recycling Platform) e a Novo
Verde, procedeu, no passado dia
23 de maio, à entrega de kits com
materiais pedagógicos de promoção da Educação Ambiental e da
Região Oeste, aos alunos do 4º ano
do concelho. Além desta oferta, os
alunos tiveram a oportunidade de
assistir à peça de teatro “Em busca do Depositrão Perdido”, cujo

enredo e personagens alertaram
para a necessidade de reciclagem de resíduos e a sua correta
separação, nomeadamente no
que respeita a aparelhos elétricos,
eletrónicos e pilhas. Esta iniciativa enquadra-se num conjunto
de iniciativas de educação para
a economia circular e apresentou
como objetivo geral a adoção do
comportamento de reciclagem e
consequente alcance das metas
nacionais estabelecidas até 2020,
sem esquecer o compromisso de
neutralidade carbónica e a progressiva eliminação do uso de
plástico.
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EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

Plano Integrado e Inovador de Combate ao
Insucesso Escolar – Aluno ao Centro

Projeto Intermunicipal
Reforço da Parentalidade

EDUCAÇÃO

No âmbito do Plano Integrado e Inovador de

Projeto
Intermunicipal
Promoção da
Educação
Pré-Escolar

de Sobral de Monte Agraço implementou,

Hiperatividade

Combate ao Insucesso Escolar, o Município

como projetos municipais, durante o ano leti-

e Comportamento

vo 2018/2019, os Cientistas do Futuro e Artis-

Ao nível do projeto intermunicipal
‘Promoção da Educação Pré-Escolar’, constante também do Plano
integrado e inovador de combate ao insucesso escolar da Região
Oeste - Aluno ao Centro, foram dinamizadas ações de sensibilização
para educadores/as-de-infância.

tas do Futuro.

Os dois projetos tinham como principais objetivos permitir a todas as crianças da educação pré-escolar (Associação Popular e Agrupamento de Escolas Joaquim
Inácio da Cruz Sobral) e todos os alunos do 1º, 2º e 3º
ciclos do ensino básico do Agrupamento de Escolas
Joaquim Inácio da Cruz Sobral, o contacto direto com
as mais variadas áreas das ciências e das artes, bem
como a aquisição de competências fundamentais
para o sucesso escolar, nomeadamente, concentração, estratégias de trabalho de grupo, cumprimentos
de regras e normas, e desenvolvimento do pensamento
crítico e abstrato.
As sessões dos Cientistas do Futuro e dos Artistas do
Futuro foram acolhidas pelos respetivos alunos e docentes de forma muito positiva, e permitiram, inclusive
replicar algumas experiências com o material/kit pedagógico das sessões em contexto de sala de aula. Na
avaliação dos projetos, todos os docentes manifestaram a sua satisfação pela implementação dos projetos.

No âmbito do projeto intermunicipal ‘Reforço da Parentalidade’,
constante no Plano integrado e inovador de combate ao insucesso
escolar da Oeste Cim - Aluno ao Centro, realizaram-se várias iniciativas, que tiveram lugar na sala polivalente da Biblioteca Municipal, nomeadamente:

Workshops “Parentalidade Positiva “, para técnicos dos Mu-

nicípios, que tiveram lugar a 14 de março, 4 de abril e 9 de maio
de 2019.

Sábados em Família, uma sessão, realizada a 30 de abril, de

jogos de tabuleiros modernos para famílias, com o objetivo de trabalhar o diálogo, partilha e colaboração entre famílias. Com esta
atividade, através do exemplo, indicaram-se estratégias de como
passar tempo em família (lazer, brincar, jogos).

Conversas parentais, esta atividade decorreu no dia 5 de abril,
sendo uma dinamização de conversas temáticas sobre assuntos
prementes para os pais das crianças da educação pré-escolar,
num ambiente de diálogo e conversa dirigida.

No dia 8 de abril na Sala Polivalente da Biblioteca Municipal de Sobral
de Monte Agraço, foram acolhidas
várias educadoras dos concelhos
de Sobral de Monte Agraço e Cadaval, para a dinamização de uma
ação de sensibilização subordinada ao tema Hiperatividade e Comportamento.
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EDUCAÇÃO

Programa “Sobral
a Brincar” –
Alargamento das
Atividades de
Animação e de
Apoio à Família
2018/2019

EDUCAÇÃO

Programa “Sobral Vive as Férias” –
Atividades de Ocupação de Tempos Livres
O Município de Sobral de Monte
Agraço desenvolve, há diversos
anos, os Campos de Férias - abertos, promovidos pelo Serviço de
Ação Social. Contudo, tem-se verificado um aumento significativo
da procura, por parte dos encarregados de educação, de atividades
de ocupação de tempos livres durante as interrupções letivas.
Atento a esta necessidade, o Município decidiu proceder à dinamização de atividades de ocupação de
tempos livres, criando para o efeito
um programa único de campos de
férias denominado Sobral Vive as
Férias que, em 2019, contou com
294 participantes.

Assim sendo, o Município contemplou, de 24 de junho a 9 de agosto, um programa de Atividades de
Ocupação de Tempos Livres, destinado a crianças e jovens entre os 6
e 14 anos de idade, cujo objetivo é
a ocupação dos tempos livres das
crianças de forma lúdica e divertida.
A iniciativa contempla atividades
diversificadas tais como workshops,
ateliers, oficinas lúdica-pedagógicas, piscinas, jogos aquáticos e
desportivos, passeios culturais /
praia, cinema, visita às instalações
dos Bombeiros Voluntários e da
Guarda Nacional Republicana, atividades intergeracionais com alunos
e professores do Clube Sobral Sénior
Ativo, entre outros.

As Atividades de Animação e Apoio
à Família traduzem-se numa resposta dirigida às crianças e de
apoio às respetivas famílias, sendo
as mesmas constituídas pelos serviços de refeição e Prolongamento
de Horário ou Atividades de Animação.
Neste sentido, o Município decidiu
alargar a oferta das Atividades de
Animação e de Apoio à Família do
presente ano letivo, durante as denominadas férias de verão, até ao
dia 2 de agosto de 2019, no qual
participaram 130 crianças da educação pré-escolar da rede pública
do concelho.
Este programa integra atividades
variadas tais como visita às instalações dos Bombeiros Voluntários
e da Guarda Nacional Republicana, workshops, ateliers e oficinas,
atividades desportivas, passeios
culturais, idas à praia, atividades
intergeracionais com alunos e
professores do Clube Sobral Sénior
Ativo, entre outros.
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AÇÃO SOCIAL

AÇÃO SOCIAL

Comissão de
Proteção de
Crianças e Jovens
comemorou o mês
da prevenção dos
maus tratos na
infância
No dia 4 de abril, no âmbito das comemorações do Mês da Prevenção
dos Maus Tratos na Infância, foi distribuída a “História do Laço Azul” e
realizada uma exposição de laços
azuis, elaborados pelas crianças da
educação pré-escolar e do 1º ciclo
do ensino básico do concelho.
A CPCJ realizou ainda sessões de
sensibilização para a Prevenção
dos Maus Tratos na Infância e Juventude, dirigidas aos alunos dos
5º e 6º anos de escolaridade do
Agrupamento de Escolas Joaquim
Inácio da Cruz Sobral.

GIAV – Gabinete
Intermunicipal de
Apoio à Vítima · Ação
de Sensibilização para
Técnicos/as

AÇÃO SOCIAL

Sobral assinala Dia Mundial
da Consciencialização do Autismo
Edifício dos Paços do Concelho, o Moinho do Sobral, Sede do Agrupamento de Escolas do Concelho de entre outros espaços públicos, iluminaram-se de azul, entre os dias 01 e 02 de Abril, no âmbito
da campanha Light it up blue – Acendam a luz azul, que assinalou
o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo.
Sensibilizar a população para a doença do Autismo, um síndrome
neuro-comportamental com origem em perturbações do sistema
nervoso central que afeta a comunicação, o comportamento e as
relações sociais, foi o principal objetivo desta iniciativa do Município, comemorada no dia 02 de Abril.
Atualmente, o Autismo constitui uma fonte de preocupação crescente no domínio da saúde a nível mundial, segundo a ONU, estima-se que existem mais de 70 milhões de pessoas com Autismo.

AÇÃO SOCIAL

Comemoração do Dia
Internacional da Mulher
O Dia da Mulher é celebrado internacionalmente no dia 8 de março,
tendo como origem o contexto das lutas feministas por melhores
condições de vida e trabalho no início do século XX, numa altura em
que o voto não era, ainda, uma realidade para as mulheres. Num
momento em que as notícias remetem para um número crescente
de mulheres mortas em contexto familiar ou para outras situações
atentatórias da condição feminina, como a manutenção das desigualdades salariais entre homens e mulheres, a celebração do
Dia Internacional da Mulher continua a ser de grande atualidade,
não só pelo marco simbólico que representa, mas também pela
oportunidade de tomada de consciência que possibilita. O dia 8 de
março foi assinalado pelo serviço da Ação Social do Município, com
a visita a diferentes espaços públicos do Concelho, tendo sido distribuídas flores, acompanhadas de frases inspiradoras de mulheres
que, de diversas formas, marcaram o pensamento e a luta pelos
direitos das mulheres.
imagens.
i38 Vereadora da Ação Social e Educação a distribuir flores nas escolas

No dia 25 de março, o Município de
Sobral de Monte Agraço acolheu a
ação de sensibilização e de intervenção com vítimas de violência
doméstica, dinamizada pelo GIAV.
Na presença da Sr.ª Vereadora da
Ação Social e Inclusão e Igualdade
de Género, Carla Alves, teve início a
sessão, dirigida a técnicos que trabalham com vítimas de violência
doméstica, com o principal objetivo
de sensibilizar, informar e promover
o debate, assim como a troca de
experiências sobre a problemática
da violência doméstica, numa perspetiva multidisciplinar e com vista
à promoção de intervenções mais
integradas. Num primeiro momento,
a Dr.ª Liliana Silva, técnica do GIAV,
procedeu ao esclarecimento de
conceitos, com o propósito de sensibilizar e informar os/as Técnicos/
as, ao que se seguiu uma segunda
parte, numa vertente mais prática
de intervenção, de partilha de conhecimentos e de estratégias aplicadas no terreno.
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AÇÃO SOCIAL

Clube Sénior
termina ano
letivo 2018/2019

i39

AÇÃO SOCIAL

Passeios Abertos
à Comunidade
Em parceria com a Santa Casa da
Misericórdia, o Município de Sobral
de Monte Agraço dinamizou, no dia
22 de abril o primeiro destes passeios. Este, teve como destino o
Museu da Marinha e contou com a
participação de 50 seniores. Após o
almoço, o grupo dirigiu-se para a
afamada zona de Belém, onde os
seniores puderam apreciar a beleza da capital.
No dia 1 de julho, outro grupo de 50
seniores sobralenses rumou até à
Costa Oeste. Em dia que convidava
a passear, o grupo, composto por
elementos da comunidade e utentes da Santa Casa da Misericórdia,
iniciou o périplo por Óbidos, percorrendo, em ambiente descontraído,
as pitorescas ruas medievais da
vila. O almoço decorreu no Parque
D. Carlos I, nas Caldas da Rainha,
rumando em seguida os participantes à praia de São Martinho do
Porto, onde passearam ao longo da
marginal em clima de veraneio e
boa disposição.

AÇÃO SOCIAL

Passeios Seniores
Em pleno Verão, e à semelhança de anos anteriores, realizaram-se os Passeios Seniores, promovidos pelo Município. Esta iniciativa
abrangeu cerca de 120 seniores, que rumaram à Praia da Nazaré
nos passados dias 22, 23 e 24 de Julho.
Num modelo inovador, as inscrições foram realizadas de forma
descentralizada, em diversas localidades do concelho, pelo Serviço
de Ação Social do Município, possibilitando um contacto privilegiado de proximidade com as populações.
Durante a manhã, os grupos realizaram uma visita guiada ao Centro Cultural da Nazaré, onde conheceram muitas das histórias que
fazem parte da memória coletiva dos nazarenos, desde as agruras
da vida do mar, às peripécias em terra: a labuta diária das mulheres que permaneciam na sua lida ou, ainda, divertidos episódios
ocorridos naquele que, em tempos idos, era o espaço reservado
apenas aos homens, as tabernas.
O almoço decorreu, no Hotel Miramar, na Pederneira, onde os grupos conviveram em ambiente descontraído, com uma vista privilegiada sobre a Nazaré.
A tarde foi preenchida com um périplo pelo incontornável Sítio da
Nazaré, onde os participantes puderam desfrutar da maravilhosa vista sobre a praia, sob o olhar atento das “mulheres das sete
saias” que, como manda a tradição, marcam presença com os
seus típicos trajes.

A 13 de junho decorreu no Auditório Municipal um
evento comemorativo de final de ano letivo do
Clube Sobral Sénior Ativo, que contou com a presença de 50 participantes do Clube Sénior.
A Sr.ª Vereadora da Ação Social, Carla Alves, iniciou a sessão dando as boas vindas aos presentes, sublinhando a importância da atividade do
Clube Sobral Sénior Ativo no concelho, valorizando
o trabalho voluntário desenvolvido pelos professores e o empenho dos alunos ao longo do ano
letivo, convidando, por fim, todos a apreciarem
os trabalhos expostos e elaborados nas aulas de
Costura e Macramé.

i40

O referido evento iniciou e finalizou com um momento de Poesia, por parte dos alunos do Núcleo
de Artes Cénicas, tendo sido complementado com
um vídeo alusivo às diferentes atividades desenvolvidas ao longo do ano, no âmbito do Clube Sobral Sénior Ativo, sempre em estreita colaboração
com os professores voluntários.
A atividade findou com um coffee-break e acompanhamento musical, por parte da Academia de
Música e Artes de Sapataria e Sobral, onde professores e alunas abrilhantaram a tarde dedicada ao
Clube Sénior.

imagens.
i39 Visita a Óbidos
i40 Vereadora da Ação Social agradecendo ao Clube Sobral Sénior Ativo
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AÇÃO SOCIAL

Programa Intermunicipal
Festa Sénior 2019

i43

i44

A Festa Sénior, à semelhança de anos transatos, traduz-se numa parceria intermunicipal,

designadamente entre os municípios da Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Lourinhã,
Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras, do qual resulta um programa anual, articulado e
diversificado destinado aos seniores dos Municípios.

i41

i42

Nesta 22ª edição, o Município de
Sobral de Monte Agraço, acolheu,
até julho, atividades de natureza
diversa, destacando-se a peça de
teatro “Os Dias da Rádio”, promovida pela Companhia Rituais Dell
Arte, no Cineteatro de Sobral de
Monte Agraço, “Abril leituras mil”,
na Biblioteca Municipal de Sobral de Monte Agraço, dinamizada pelo contador de histórias José
Craveiro e a Exposição “Perspetivas”, dirigida pela artista plástica
Joana Maia, onde as IPSS’s, designadamente a Santa Casa da Misericórdia do Sobral Monte Agraço, e
grupos organizadores dos 6 concelhos foram convidados a ilustrar
uma peça de um puzzle de grandes
dimensões, patente durante o mês
de junho, na Biblioteca Municipal.

O Programa Festa Sénior, entre fevereiro e julho, proporcionou aos
seniores sobralenses a participação em diversas atividades artísticas, formativas e lúdicas, nomeadamente o teatro comédia “O Céu
pode esperar”, “Baile de Máscaras
Tradição” , “Baile da Pinha”, “Primavera de Livros”, “Memória por Isaura”, “A Minha Avó é uma Comédia”
e Teatro “Os lendários”, nos concelhos de Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Lourinhã e Torres
Vedras.
O programa finalizará em outubro,
no concelho Sobral Monte Agraço,
com uma Visita à Igreja de Santo
Quintino.

imagens.
i41 “Dias da Rádio”
i42 “Público”
i43 Baile da Pinha
i44 “Memória por Isaura”
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COMEMORAÇÕES / CULTURA

Comemorações 500 Anos
Foral para Montagraço

AÇÃO SOCIAL

Congresso “Envelhecimento Ativo”

Sob o lema “Preservar a memória, manter a identidade, comemorar a História…”. o Município tem
vindo, ao longo de 2019 a desenvolver um Programa Comemorativo, assinalando assim 5 séculos de
história que se pretende valorizar e preservar, celebrando o Foral Manuelino atribuído ao concelho
por D. Manuel I, enquanto documento fundamental para o território e para a comunidade local.

Sob o tema “Fórum Saúde”, no âmbito da Festa Sénior 2019, decorreu no dia
17 de maio o Congresso do Envelhecimento Ativo.
Ao longo da manhã, com o tema
geral “Desafios na Terceira Idade”,
o Congresso teve início com a intervenção da Fisioterapeuta Mariana Mateus que abordou o tema
“Envelhecimento e Demências”. De
seguida, teve a palavra a Investigadora no Instituto de Medicina
Molecular Luísa Lopes, que estabeleceu uma correlação entre a
depressão e o risco de demências,
com o tema “O que deve acontecer
ao cérebro à medida que envelhecemos?”.
Num segundo momento, aliado ao
tema “Envelhecimento Ativo”, foram convidados o Médico Dentista,

Luís Mata e o Professor de Educação Física, Claudino Nunes, cujas
intervenções abordaram, “Geriatria: implicações da saúde oral na
saúde geral” e “Desporto e Envelhecimento: Boas Práticas.”
No período da tarde, após um momento de entretenimento, os temas-chave foram no âmbito do
Envelhecimento Ativo e Saudável,
com a intervenção de Liliana Patrício, Coach de Psicologia Positiva,
que abordou “Psicologia Positiva e
terceira idade”, por sua vez, a Enfermeira da USP Zé Povinho, Fátima
Neves, ficou responsável pelo tema
“A sexualidade não tem idade”.

Foi com “O papel dos/as cuidadores/as na promoção do bem-estar”
que Fernanda Viola e Mónica Conde, Enfermeiras UCC Bombarral/
Peniche, deram início ao último painel do Congresso, e Miguel Miguel,
Enfermeiro Chefe da SCM Bombarral, fechou o Congresso destacando a importância dos Cuidados
Continuados na Comunidade.
Integrando o consórcio intermunicipal, o Município de Sobral de
Monte Agraço, na presença da Sr.ª
Vereadora da Ação Social, Carla Alves, esteve presente no Congresso
do Envelhecimento Ativo.

O Município assinala esta efeméride utilizando o tema do Foral em
algumas das iniciativas que constituem a habitual agenda cultural
do Município e realizando, paralelamente, um conjunto de eventos
específicos.
A programação tem vindo a contemplar áreas artísticas diversificadas – música, teatro, dança, marionetas, artes de rua, recriações
históricas assim como atividades
de carácter pedagógico e formativo. Desta forma o programa tem
vindo a unir a arte à promoção do
conhecimento.
As diversas manifestações artísticas e eventos realizados, assentes
numa matriz cultural e identitária
sólida, retrataram o Sobral do sé-

culo XVI e a sociedade portuguesa
quinhentista nos seus múltiplos aspetos.
E porque Portugal foi responsável
neste período, graças aos descobrimentos portugueses, por dar a
conhecer novos mundos ao mundo, a programação tem feito eco
de diversas expressões culturais e
artísticas que os portugueses deram a conhecer, especialmente à
europa.
Assim, temos vindo a apresentar
uma visão sobre o nosso passado,
não esquecendo a modernidade,
lançando paralelamente a reflexão
sobre o presente e o nosso futuro,
num programa diversificado com
atividades para todos os públicos e
faixas etárias.

Estas comemorações têm vindo a
envolver toda a comunidade e forças vivas do Concelho, nomeadamente o Agrupamento de Escolas
Joaquim Inácio da Cruz Sobral, as
associações culturais e recreativas
do concelho, IPSS, assim como todos os que visitam o concelho.
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Assembleia
Municipal Evocativa
do Foral para
Montagraço
A 30 de maio, feriado municipal,
realizou-se uma Assembleia Municipal extraordinária evocativa deste
facto histórico.
Esta sessão evocativa, contou com
a intervenção do Sr. Presidente da
Assembleia Municipal, assim como
de todas as forças políticas representadas neste órgão, que ressalvaram a importância deste facto
histórico para a autonomia do concelho e para a identidade e memória dos Sobralenses. Contou também com uma apresentação sobre
o Foral para Montagraço pelo Doutor Carlos Guardado da Silva, que
teve oportunidade de transmitir um
conjunto de saberes sobre os forais
em geral e o de Montagraço em
particular, fruto da mais recente investigação sobre estas temáticas.

i50

i45

i46

i47

Nesta assembleia, foi também feito
um reconhecimento ao movimento
associativo concelhio, por todo o
trabalho desenvolvido em prol do
concelho, tendo sido entregue a todas as associações presentes uma
peça alusiva aos 500 anos do Foral.
A sessão contou ainda com a atuação da Orquestra da Academia de
Música e Artes de Sapataria e Sobral de Monte Agraço.

i51

imagens.

i48

i49

i45 Prof. Doutor Carlos Guardado
i46 Representante do CDS
i47 Representante do PPD/PSD
i48 Representante do PS
i49 Representante da CDU
i50 Presidente da Assembleia Municipal
i51 Orquestra da Academia de Música de Sapataria e Sobral
i52 Público presente

i52
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i54

i53

i55

Inseridos na programação regular do cine-teatro foram apresentados vários espetáculos
que homenagearam estes 500 anos de história.

i56

i57

Porque não poderíamos comemorar e conhecer esta época da
nossa história sem divulgar e dar
a conhecer a obra de Gil Vicente
recebemos no cine-teatro, a 2 de
fevereiro, “Embarcação dos Infernos” uma extraordinária encenação contemporânea do “Auto da
Barca do Inferno” que juntou em
palco duas conceituadas companhias de teatro - Escola da Noite e
CENDREV, numa “representação da
sociedade portuguesa do século
XVI”.
Assinalando o Dia Mundial do
Teatro, apresentámos “Cartas do
Novo Mundo” por Cassefaz | Academia de Produtores Culturais,
numa interpretação de F. Pedro
Oliveira. Um espetáculo construído
a partir da “A carta de Pêro Vaz de

Caminha” – escrita em 1500 – e de
alguns excertos de outras cartas
contemporâneas, através do qual
os espectadores são sensibilizados
para o que eram as terras de Vera
Cruz aos olhos dos primeiros portugueses que lá aportaram.

Foi ainda apresentado o espetáculo “Por Este Rio Acima”, teatro
de Marionetas pela S.A.Marionetas:
Uma criação que homenageou
duas obras-primas da cultura portuguesa - A Peregrinação de Fernão Mendes Pinto e o disco Por Este
Rio Acima de Fausto Bordalo Dias
- através do teatro de marionetas.

i59

i58

i60

Espetáculos escolhidos especialmente para a comunidade educativa,
evocaram também os 500 anos do FORAL

A 8 de fevereiro, o Cine Teatro acolheu a peça “PEREGRINAÇÃO” interpretada pela companhia Lafontana-Formas Animadas, destinada
a alunos do 2º Ciclo do Ensino Secundário do Concelho. A obra “A
Peregrinação” de Fernão Mendes
Pinto é um precioso documento
de uma época gloriosa da história portuguesa, que depois de “Os
Lusíadas”, é o livro português mais
divulgado no Mundo.
Para os alunos do Ensino Secundário foi apresentada a peça de teatro de Gil Vicente “A FARSA DE INÊS
PEREIRA” representada pela Companhia de Teatro O Sonho.

Ao longo do espetáculo, os 160 alunos presentes, viajaram ao passado, à sociedade portuguesa do
século XVI, envolvidos nos amores
e desamores de Inês Pereira.
Os alunos do 3.º ciclo tiveram oportunidade de assistir ao espetáculo
“AQUILO QUE OS OLHOS VÊEM OU O
ADAMASTOR” pela Companhia de
Teatro O Sonho. Um texto dramático sobre a passagem das caravelas portuguesas pelo cabo Tormentório e o encontro (lendário)
com o gigante Adamastor, criado
por Camões, em Os Lusíadas, procurando-se, também, retratar a
vida a bordo das caravelas, durante os Descobrimentos.

imagens.
i53 / i54 “Embarcação do Inferno”
i55 “Por este Rio Acima”
i56 / i57 “Cartas do Novo Mundo”
i58 “Aquilo que os Olhos Vêem
ou o Adamastor”
i59 / i60 “A Farsa de Inês Pereira”
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Festa do Pão ·
Mercado Quinhentista

De 31 de maio a 02 de junho, a Praça Dr. Eugénio Dias

recebeu mais uma edição da Festa do Pão, que este ano
trouxe uma novidade.

i61

Integrada nas Comemorações dos
500 Anos do Foral para Montagraço, a festa transformou-se num
mercado quinhentista onde não
faltaram iguarias da época, pão,
recriações de ofícios e muita animação.
Na abertura, o Senhor Presidente
da Câmara Municipal, trajado a rigor, conforme se impunha, deu as
boas-vindas aos participantes e
visitantes.
O programa integrou arruadas, a
cargo de A Treze a Rufar e a animação contou com as Gaitas Serigaitas e as Danças Antigas de Alhos
Vedros. Do programa constaram,
ainda, os teatros Auto da Índia
pela Folia Marionetas e De como
Pero Velho foi escrivão em Montagrasso pelo TrezEATRO. O espe-

táculo de fogo Rainha dos Mares,
Desafios e Aventuras da Expansão
Marítima Portuguesa, por Fire Dragons, foi uma ótima surpresa para
os mais velhos e os mais novos.

i62

imagens.
i61 Participação da “A Treze a Arrufar”
i62 Intervenção do Presidente da Câmara
Municipal na Festa do Pão
i63 “Auto da Índia”

No dia Mundial da Criança, e durante todo o fim de semana, não
faltou animação para os mais jovens com os Jogos Quinhentistas,
o Acampamento de Época e as
oficinas Como se fazia o Pão? e
Esgrima e Treino Militar. A encerrar o evento, o Senhor Presidente,
acompanhado pela Senhora Vereadora, entregaram às 11 associações participantes um diploma de
agradecimento pela participação
e empenho que colocaram nesta
atividade cujo sucesso foi resultado da contribuição de todos.
i63
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Desfile de Carnaval das escolas
do Concelho assinalou os 500 anos
do Foral para Montagraço

imagens.
i64 / i65 Espetáculo de fogo
“Rainha dos Mares”
i66 Animação musical com
“Gaitas e Serigaitas”
i67 “De como Pero Velho foi escrivão
em Montagrasso” pelo TrezEATRO

i64

No passado dia 1 de março, as
crianças, alunos, educadores, professores, assistentes operacionais,
encarregados de educação e demais comunidade educativa e
utentes da Associação Popular e
idosos da Santa Casa da Misericórdia, trajaram-se a preceito para
festejar o Carnaval, subordinado
ao tema 500 anos do Foral para
Montagraço, num total de quase
1000 participantes.

i65

i66

i67

“Mascarar o Foral” foi o desafio
lançado a todos os participantes,
que com criatividade, animação e
boa-disposição alegraram a vila
do Sobral.

Reis, rainhas e demais membros
da corte, elementos do povo e do
clero, navegadores, padeiros, arqueiros e taberneiros, piratas, anjos e diabos, assim como bobos da
corte e outros representantes da
sociedade quinhentista permitiram
uma viagem no tempo, lembrando
que há 500 anos foi atribuído o Foral a Sobral de Monte Agraço.
O desfile passou pelas principais
artérias da vila de Sobral de Monte Agraço, e culminou na Praça Dr.
Eugénio Dias.
Esta atividade contou com a organização do Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio da Cruz Sobral

e Município de Sobral de Monte
Agraço, e com a participação da
Associação Popular e da Santa
Casa da Misericórdia.
Na Praça Dr. Eugénio Dias foram recebidos pelo Presidente da Câmara Municipal, Vereadora da Educação e Diretora do Agrupamento
de Escolas Joaquim Inácio da Cruz
Sobral.
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Biblioteca Municipal dinamizou um conjunto de atividades que

tiveram como objetivo dar a conhecer aos diversos públicos

i70

D. Manuel I, o Foral e a sociedade quinhentista em geral.

João Soveral e a tal coisa
de nome Foral

Encontros com autores
para o 1º ciclo

Na sala polivalente da Biblioteca
Municipal realizaram-se várias iniciativas:

A Biblioteca Municipal apresentou
para as crianças do pré-escolar e
alunos do 1º ciclo a história “ João
Soveral e a tal coisa de nome Foral”
pelo Papão de Contos. Foram realizadas 10 sessões para o 1º ciclo, que
decorreram de 11 a 15 de fevereiro,
contando com 495 alunos. Para o
pré-escolar realizaram-se 6 sessões que tiveram lugar entre 18 e 20
de março, que contaram com 232
crianças.

Foi objetivo da Biblioteca Municipal
que os Encontros com Autores, Integrados na Semana da Leitura e dirigidos aos alunos de 1º ciclo pudessem, também eles, contribuir para o
conhecimento desta época histórica. As autoras convidadas foram
Ana Oom e Carla Nazareth, autora
e ilustradora do livro “D. Manuel I, o
Venturoso”, que deram o seu contributo para dar a conhecer o monarca que atribuiu o Foral ao Concelho
e Ana Maria Magalhães sendo que
as grandes descobertas dos portugueses foram o mote para estes
encontros, em que a escritora conversou acerca dos seus livros “Uma
Viagem à Índia ” e ” O que Vamos
Contar?”. Os encontros decorreram
em 7 sessões e contaram com a
participação de 415 alunos.

De 2 a 23 de Março a Exposição de
ilustração “D. MANUEL I, O VENTUROSO”, ilustrações de Carla Nazareth do livro “D. Manuel I, o Venturoso”,
a qual contou com 578 visitantes.

Foi uma criação concebida pelo
Papão de Contos especialmente para estas comemorações, que
proporcionou às crianças uma forma divertida de conhecer este documento tão relevante da história
do Concelho.

i68

De 13 a 27 de abril a Feira do Livro
subordinada ao tema “Da expansão à globalização”. Assim divulgamos um conjunto significativo de
obras do mercado editorial nacional sobre a sociedade quinhentista,
a expansão portuguesa, personalidades da época e ainda sobre a
globalização, partindo da perspetiva que a expansão portuguesa foi
dos primeiros contributos para essa
realidade.

i69

De 10 maio a 1 de junho a Exposição
“Literatura Renascentista”. Tendo
o séc. XVI ficado marcado por um
novo modo de pensar, que correspondia a uma nova conceção de
vida e que se difundiu a todos os
campos do saber, foram vários os
autores que durante este século
marcaram a literatura europeia e
portuguesa com as suas contribuições literárias. Esta exposição deu a

conhecer obras e autores da época. No decorrer da exposição, a 25
de Maio realizou-se um encontro
com a autora Maria João Lopo de
Carvalho para uma conversa sobre
a sua viagem solitária à volta do
mundo, por todos os portos onde o
poeta Camões esteve e que inspiraram o seu romance histórico “Até
que o amor me mate: as mulheres
de Camões”.

imagens.
i68 Encontro com Carla Nazareth
i69 Encontro com Ana Maria Magalhães
i70 Maria João Lopo de Carvalho
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Música

i71

Também a música tem vindo a

merecer lugar de destaque nestas

comemorações, ou não fosse o rei D.
Manuel I, um grande apreciador de
música.

i72

É conhecido o seu apreço pelas artes e em
especial pela música. De acordo com o relato
de Damião de Góis na Crónica de D. Manuel, o
monarca não dispensava o acompanhamento musical quer nos momentos cerimoniais a
que assistia, quer durante as refeições e mesmo durante a sesta.

O ciclo de música intitulado Enim Donum Manuel - VIVA O REI! levou música de época às
Igrejas da Sapataria e do Sobral, respetivamente a 14 de abril e 30 de maio.

Integrado no mesmo ciclo realizou-se a 30 de maio, feriado municipal, na Igreja de Nossa Senhora
da Vida, um Concerto pelo Coro
Nossa Senhora da Vida, dirigido
pelo Maestro António Pedro Cipriano. Do programa constaram, entre
outras, um conjunto de peças do
século XVI. A iniciativa contou com
uma adesão muito significativa
por parte do público, que no final
demonstrou grande satisfação e
apreço pela excelente atuação do
Coro.

Na Sapataria realizou-se o Concerto “Da Treva
para a luz” pelo Coro Magnificat, com Direção
Artística de Daniel Oliveira que também foi o
organista.

A 12, 19, e 26 de julho tiveram lugar
as Noites nas Praças, numa organização da Junta de Freguesia de
Sobral de Monte Agraço em parceria com o Município, sob o lema
À Descoberta do Outro: Cultura,
Música, Dança do «NOVO MUNDO».
A 12 atuou ‘Kris Rosa Trio’ uma voz
brasileira (que veio para ficar). A
19 ‘Fado Lelé’, um grupo de fortes
raízes lusófonas, que abre no seu
vasto leque de referências musicais uma janela para o mundo,
fazendo em palco uma animada
celebração de uma world culture,
bem portuguesa com certeza.

imagens.
i71 Fado Lélé
i72 Professores da Academia de Música e Artes de Sapataria e Sobral

A 26 atuaram os professores da
Academia de Música e Artes da
Sapataria/Sobral de Monte Agraço que apresentaram ‘Viagem Pela
Lusofonia’ um concerto em torno
da expressão musical lusófona, dos
vários países visitados pelos portugueses durante os Descobrimentos.
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COMEMORAÇÕES

Bombeiros
Voluntários
de Sobral de
Monte Agraço
comemoraram
106 anos

Foral Literário

(Navegando entre História e Literatura)

O Grupo de Artes Cénicas do Clube Sobral Sénior Ativo, o

No passado dia 7 de julho, a Associação

o Grupo de Teatro e Dança T-Danos abraçaram o desafio

de Sobral de Monte Agraço comemorou

Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio da Cruz Sobral e

Humanitária dos Bombeiros Voluntários

lançado pelo Município, para a comemoração do Dia Mundial

mais um aniversário.

cena, no Cine Teatro, o espetáculo’ Foral Literário’.

Ao longo destes 106 anos a Associação Humanitária sempre foi uma Instituição de referência.

da Poesia e dos 500 anos do Foral a Montagraço, levando à

Numa viagem pelo tempo, avó e
neta, personagens da peça, apresentaram a história da formação
do concelho de Sobral de Monte
Agraço, até à atualidade.
Na corte de D. Manuel I foram
apresentadas danças e declamados textos de poetisas e poetas
da época, assim como poesias de
poetas do concelho. Personalidades da época quinhentista marcaram presença, como D. Manuel

I, Arcebispo de Évora, Luís de Camões, Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, Gil Vicente e Garcia
de Resende, envolvendo o público
no período histórico de atribuição
do Foral ao Concelho de Sobral de
Monte Agraço.
Do passado para o presente, com
os olhos postos no futuro, o público
teve o privilégio de revisitar a Vila
do Sobral, o Concelho e os Sobralenses, numa viagem pelo tempo.

i73

i74

Apesar de na sua já longa existência terem ocorrido dificuldades de vária ordem, a Instituição sempre soube, com o apoio dos sócios e da população,
superar esses momentos continuando a trabalhar
em nome da causa que a fez nascer, desenvolvendo a sua ação em prol de toda a Comunidade.
Presente na cerimónia esteve o Presidente da Câmara Municipal, assim como todo o executivo Municipal e representante da Assembleia Municipal.
imagens.
i73 Formatura do Corpo de Bombeiros
i74 Presidente da Câmara passando revista ao Corpo de Bombeiros
i75 Intervenção do Presidente da Câmara

i75
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i76

i77

i84

i85

COMEMORAÇÕES

Sobral de Monte Agraço comemorou
os 45 anos do 25 de Abril

O Concelho de Sobral de Monte Agraço

comemorou mais um aniversário da Revolução dos Cravos,
45 anos de Abril, corroborando a importância deste
acontecimento na história de Portugal.

Na atual conjuntura em que vivemos, emerge o contributo para que
a memória do 25 de Abril – Dia da
Liberdade – não seja esquecida.

i78

i79

i80

i81

i82

i83

Câmara Municipal, Juntas de Freguesia, Movimento Associativo e
População, integraram as comemorações com vários eventos que
recordaram a revolução, através
do desporto, pintura, exposições,
música e arte.

A Assembleia Municipal também
assinalou a data com a tradicional
Sessão Solene realizada no Cine
Teatro, evocativa da conquista da
Liberdade e do momento de viragem da história de Portugal que
abriu as portas ao regime democrático.

imagens.
i76 Intervenção do Presidente da Assembleia Municipal
i77 Intervenção do Presidente da Câmara Municipal
i78 / i79 Hastear da Bandeira
i80 / i81 Manhã Infantil
i82 / i83 Folclore e Acordeão
i84 Leitura de poemas por alunos e professor do Clube Sobral Sénior Ativo
i85 Músicos do Sobral interpretando canções de Abril
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CULTURA

Fam Trips nas Linhas
No dia 29 de Abril, a Rota Histórica
das Linhas de Torres e a Entidade
Regional de Turismo do Centro de
Portugal, com a colaboração da
Agência Regional de Promoção Turística do Centro de Portugal, realizou uma Fam Trip, pelo Forte da
Carvalha em Arruda dos Vinhos e
Forte do Alqueidão em Sobral de
Monte Agraço, com o objetivo de
familiarizar os operadores e animadores turísticos com a herança
histórico-cultural das Linhas de Torres, bem como com as experiências
que este território permite oferecer.

PATRIMÓNIO

Linhas de Torres
são Monumento Nacional
As Linhas de Defesa que protegeram Lisboa da terceira invasão napoleónica foram
reconhecidas como Monumento Nacional pelo Estado Português.
A candidatura integrou 128 estruturas militares, como fortes e estradas militares, das primeira e segunda linhas defensivas, dos quais
114 foram classificados, tendo 15 ficado excluídos por se encontrarem
degradados ou destruídos.
Além da classificação como património nacional, vai ser criada uma
zona especial de proteção em volta de cada uma das estruturas.

Há vários anos que a Rota Histórica
das Linhas de Torres - Associação
para o Desenvolvimento Turístico
e Patrimonial das Linhas de Torres
Vedras, que integra os municípios
de Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres
Vedras e Vila Franca de Xira, trabalha para a salvaguarda e valorização deste património.

A Rota Histórica das Linhas de
Torres, presidida por José Alberto
Quintino e com sede em Sobral de
Monte Agraço, tem como missão
contribuir para o desenvolvimento
sustentado do território, através da
salvaguarda, conservação e valorização do património das Linhas
de Torres e da sua promoção enquanto produto turístico e cultural.

Participaram nesta iniciativa “A
Guerrilha de Montagraço” e o “Batalhão de Artilharia do Sobral” que
se encontravam no Forte do Alqueidão a receber os operadores e animadores turísticos.
Também no passado dia 28 de
Março, uma ação semelhante foi
desenvolvida entre a RHLT e a Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa.
A intenção de ambas as Fam Trips
com Entidades Turísticas distintas
foi aproximá-las de uma realidade histórico-cultural que partilha
um território mais vasto, possuidor
de património alusivo à defesa de
Lisboa durante a terceira Invasão
Francesa.

imagens.
i86 Presidente da RHLT na apresentação
da sua comunicação

CULTURA

Conferência Ativação
Turística, Comunicação
e Divulgação
O Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro recebeu, no dia 14
de junho, a conferência “Património
Histórico-Militar das Invasões Francesas: Ativação Turística, Comunicação e Divulgação” tendo participado vários oradores focados no
investimento e na divulgação do
turismo militar através das mais
variadas plataformas.
O Presidente da Rota Histórica das
Linhas de Torres, José Alberto Quintino, apresentou a comunicação
“Do Tejo ao Atlântico – Rota Histórica das Linhas de Torres – (re)
descoberta de um património cultural europeu comum”. O autarca
e Presidente da Câmara Municipal
de Sobral de Monte Agraço apresentou a Associação e o trabalho
já desenvolvido, em dois anos da
sua existência, em torno da recuperação patrimonial e promoção de
um dos mais recentes Monumentos
Nacionais – um conjunto de 152 fortificações construídas em território
da península de Lisboa, entre 1809
e 1812, aquando das Invasões Francesas com o propósito de defender
a capital do Reino de Portugal, do
exército de Napoleão.
Foi referido também que este é um
projeto de desenvolvimento territorial que ambiciona ser um produto
turístico cultural e uma ponte para
novas oportunidades de negócio.

i86
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CULTURA

A RHLT através da
Federação Europeia das
Cidades Napoleónicas
apresenta-se em
mercados internacionais
CULTURA

CULTURA

RHLT no Destination
Napoleon

Prémio Europa
Carlos V

A Rota Histórica das Linhas de Torres integra atualmente o itinerário
cultural europeu Destination Napoleon, um dos 33 Itinerários Culturais
do Conselho da Europa.

O programa das Rotas Culturais do
Conselho da Europa foi galardoado
com o prestigioso Prémio Europeu
Carlos V. A Rota Histórica das Linhas de Torres integra um dos itinerários europeus credenciados, o
itinerário Destination Napoleon.

O programa Itinerários Culturais
do Conselho da Europa foi lançado
em 1987 pelo Conselho da Europa
com a finalidade de demonstrar,
através da viagem no espaço e no
tempo, como o património cultural
da Europa se desenvolve através
das fronteiras.
Portugal aderiu desde o início ao
Acordo Parcial Alargado, estando
representado no Comité Diretor
dos Itinerários Culturais do Conselho da Europa através da Direção
Geral do Património Cultural.

A Academia Europeia e Ibero-Americana da Fundação Yuste criou o
Prémio Carlos V para a Europa com
o objetivo de “recompensar o trabalho de pessoas, organizações,
projetos ou iniciativas que, através dos seus esforços e dedicação,
contribuam para o conhecimento
e aperfeiçoamento da Europa, no
que respeita aos valores culturais,
sociais, científicos e históricos, bem
como o processo de construção e
integração europeia “.
É a primeira vez que um programa
europeu é distinguido com este
prémio.

No âmbito da integração da Rota
Histórica das Linhas de Torres na
Federação Europeia das Cidades
Napoleónicas realizaram-se as seguintes iniciativas:
- De 6 a 10 de março: a RHLT esteve
representada na ITB BERLIN (maior
feira de serviços no setor do turismo, do marketing e da comunicação), através de um flyer em inglês,
que divulgava as Linhas de Torres
com uma sinopse histórica, sugestões do património a visitar e experiências para sentir no território
português.
- De 11 a 15 de março: a RHLT esteve representada através da Rede
Ibérica das Cidades Napoleónicas
junto do mercado Chinês, no sentido de aumentar o número de turistas chineses que visitam a Península Ibérica. Realizaram-se reuniões
em Pequim, Shangai, Hong Kong e
Macau das quais resultaram vários
contactos entre China e Península
Ibérica. Neste momento estão a ser
desenvolvidos trabalhos no âmbito
do Ano do Turismo da UE na China,
em que a FECN está a trabalhar em
conjunto com o COTRI - China Outbound Tourism Research Institute.

i87

CULTURA

CULTURA

RHLT integra projeto NAPOCTEP

Assembleia Geral FECN

A Rota Histórica das Linhas de Torres integra

Entre 14 e 16 de junho, a Rota Histórica das Linhas de
Torres - Associação para o Desenvolvimento das Linhas de Torres Vedras participou, pela primeira vez,
na assembleia geral Fédération Européenne des Cités
Napoléoniennes, que decorreu em Ajácio, na Córsega.

o projeto aprovado pelo programa Interreg
V-A Espanha - Portugal (POCTEP).

O projeto conta com um orçamento total de cerca de
710.000 euros e será implementado por um consórcio
de parceiros portugueses e espanhóis, no qual se inclui
a Rota Histórica das Linhas de Torres, a Comunidade
Intermunicipal da Região de Coimbra, a Comunidade
Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, o Turismo
do Centro de Portugal, a Fundación Siglo para el Turismo y las Arts de Castilla y León, a Fundación Santa
Maria la Real del Patrimonio Historico, a Fundación Finnova e a Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de
la Innovación y las Tecnologías Turísticas.
Até 2021, os técnicos destas entidades trabalharão em
parceria para proteger e valorizar o património cultural
e natural das Invasões Francesas e da Guerra Peninsular enquanto eixo de desenvolvimento de uma região.
Nesse âmbito, a Rota Histórica das Linhas de Torres Associação para o Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das Linhas de Torres Vedras participou, nos dias
09 e 10 de julho, na apresentação pública do projeto
NAPOCTEP - uma nova iniciativa orientada para traçar
rotas transfronteiriças em torno da temática das Invasões Francesas e da figura de Napoleão, acrescentando valor ao património histórico, criando um produto
turístico reconhecido.

A sessão contou com a presença de elementos provenientes de diversos países, nomeadamente Áustria,
França, Croácia, Bélgica, Itália, Alemanha e Irlanda.
Nela foram discutidas estratégias de promoção turística integrada; apresentados os projetos de cooperação
internacional entre a FECN e a China e exploradas formas futuras de promoção junto desse mercado; dadas
a conhecer ferramentas de interpretação do território
que resultam de processos de investigação e desenvolvimento que envolvem a federação e os eventos e
iniciativas mais relevantes que se encontram em implementação.
A Federação conta com 85 cidades e regiões da Europa que dão forma à plataforma, entre as quais duas
são portuguesas.

imagens.
i87 Representantes das várias instituições envolvidas no projeto
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Explor (A)lqueidão
Mais um conjunto de iniciativas do

Explor(A)lqueidão, dinamizada pelo CILT
– Centro de Interpretação das Linhas de
Torres.

CULTURA / LAZER

Cientista… à vista!
No dia 30 de Junho decorreu a atividade Cientista...
à Vista! Desafiou pais e filhos a construírem diferentes circuitos elétricos e a criarem desenhos em três dimensões com recurso a canetas 3D. No fim, os pequenos participantes levaram consigo as suas criações. A
atividade foi dinamizada por monitores do Sience4all.

Brunch no Alqueidão
No dia 16 de Junho, 20 pessoas aceitaram o desafio
para um brunch & mini workshop sobre cozinha saudável. O evento realizou-se ao ar livre, no Núcleo de
Apoio ao Circuito do Alqueidão.
Cada equipa confecionou uma receita. Fizeram-se
Chapatis de espinafres, Hummus de caril, Salada verde
com couscous aromático, Molho de laranja e mostarda
e Waffles de aveia (sem glúten). No fim, todas as confeções foram saboreadas num piquenique conjunto.
Foi uma iniciativa descontraída, num espaço invulgar.
A atividade foi da responsabilidade de Sofia, autora
das receitas e do blog SPICE.

Descobrir as Linhas ao Luar Caminhada Noturna
No passado dia 13 de julho, realizou-se a caminhada
noturna anual pelos trilhos percorridos pelas tropas anglo-lusas enquanto se posicionavam para defender Lisboa da 3ª Invasão Francesa a Portugal. Como tem vindo
a ser habitual, desde 2017, também esta edição foi solidária. Cerca de 80 caminheiros contribuíram com um
conjunto de bens alimentares que foram posteriormente distribuídos pela Conferência de S. Vicente Paulo, às
famílias carenciadas do concelho de Sobral de Monte
Agraço. Este ano, foi ainda lançado um desafio ao Grupo de Teatro T-Danos: a criação de um espetáculo de
sombras. Já no fim da caminhada, no interior do Forte
do Alqueidão, foram apresentadas histórias e curiosidades sobre as Invasões Francesas e as Linhas de Torres, através de marionetas e sombras, por 10 crianças e
jovens do T-Danos.

TURISMO

TURISMO / CULTURA

Sobral de Monte Agraço
presente na BTL
Sobral de Monte Agraço, integrado
no Balcão do Oeste participou, entre 13 e 17 de março, na Feira Internacional de Lisboa – a maior plataforma de contactos turísticos em
Portugal que oferece aos profissionais a oportunidade de conhecer o
mercado nacional e internacional
- e aproveitou a oportunidade para
divulgar a sua melhor oferta turística, nomeadamente o património
ligado à Rota Histórica das Linhas
de Torres.
Efetivamente o Balcão do Oeste,
através do Município do Sobral,
mas também de Arruda dos Vinhos
e de Torres Vedras, contribuiu para
o grande destaque dado ao património das Linhas de Torres, cuja
notícia da sua classificação como
Monumento Nacional tornou-se do

conhecimento público no decorrer
na feira. Sobral de Monte Agraço
divulgou os seus produtos regio-

Dia Internacional
Monumentos e Sítios
nais numa parceria com a Adega
Mor, Grão Coração, Quinta do Cerrado da Porta e Sabor Puro.
Promoveu ainda um passatempo
que atribuiu cabazes com vinhos,
granolas e enchidos produzidos
em Sobral de Monte Agraço.

No âmbito das comemorações do
Dia Internacional dos Monumentos
e Sítios - 2019, o Centro de Interpretação das Linhas de Torres realizou,
no dia 13 de abril, uma visita orientada ao Circuito do Alqueidão. Esta
visita foi dedicada a famílias e ao
público em geral.
Durante a visita, o grupo foi dividido em duas partes e mediante as
temáticas abordadas foram superando os desafios propostos, desde
passarem mensagens codificadas
através do telégrafo ótico até afinarem a pontaria, simulando o disparo de um canhão.

53

Sobral. informação municipal

ESPAÇO PÚBLICO

Município dinamiza
sessão sobre
Programa CED –
Capturar, Esterilizar
e Devolver

ECONOMIA

ENOTURISMO / ECONOMIA

ECONOMIA

Feira Nacional
de Agricultura

Feira dos Vinhos
de Lisboa

Mercado da
Bagageira

No passado dia 9 de junho, o Município de Sobral de Monte Agraço
esteve presente na Feira Nacional
de Agricultura, que decorreu no
Centro Nacional de Exposições em
Santarém. Esta Feira que em edições passadas teve mais de 200
mil visitantes, é um local privilegiado para estabelecer contactos e gerar novas parcerias. Este
ano com o tema A Vinha e o Vinho, o Município fez-se representar no pavilhão da Associação de
Municípios Portugueses do Vinho,
onde teve oportunidade de promover os vinhos da Adegar Mor
e da Quinta do Cerrado da Porta,
bem como de divulgar o património do concelho.

O Município de Sobral de Monte
Agraço esteve presente na Feira de
Vinhos da Região de Lisboa, na Rua
Augusta, que decorreu nos 9 a 14 de
julho.

Nos dias 18 de Maio, 15 de Junho, 20
de Julho e 17 de Agosto realizou-se
o Mercado da Bagageira, junto à
Estação Central de Camionagem
de Sobral de Monte Agraço. Esta
iniciativa foi apoiada pelo Município e proporcionou aos munícipes
a oportunidade de comprar e vender artigos usados muito diversificados.

Esta Feira é organizada pela CVR
Lisboa - Comissão Vitivinícola da
Região de Lisboa (CVRLX), com o
patrocínio da Câmara Municipal de
Lisboa e em parceria com os Municípios do Oeste. Esta iniciativa tem
como objetivo promover e divulgar
os Vinhos da Região de Lisboa, assim como outros produtos endógenos dos municípios participantes.
Este evento contou com a participação da Adegar Mor que ao longo
dos 5 dias, realizou degustações de
vinhos e deu a conhecer o Município
de Sobral de Monte Agraço.

Decorreu no passado dia 27 de julho, uma sessão de esclarecimento
sobre o Programa CED (Capturar,
Esterilizar e Devolver). Nesta reunião
foi possível abordar as várias etapas envolvidas para a implementação deste programa que visa a
captura, esterilização e devolução
ao meio, de gatos de rua.
O Município de Sobral de Monte
Agraço pretende avançar com a
implementação deste programa,
contando, para o efeito, com a forte
colaboração das populações locais.

LAZER / DESPORTO

Cãominhada
Realizou-se a 20 de julho uma
Cãominhada. Para a participação
dos animais apenas se exigia que
os cães tivessem chip e vacinação
em dia.
Quem pretendesse participar e
não tivesse cão tinha oportunidade
de passear um do Canil Municipal.

55

Sobral. informação municipal

i89

CULTURA

Cine-Teatro
i88

Entre fevereiro e julho de 2019 realizaram-se no Cine-Teatro de Sobral de Monte Agraço 45

eventos em diferentes áreas artísticas: cinema, dança, música, teatro, teatro de marionetas,
espetáculos para crianças, multidisciplinares e atividades formativas.

Fruto do grande investimento feito pelo Município na aquisição de
uma nova máquina de projetar, no
decorrer de 2018, o cinema voltou
a merecer lugar de destaque na
programação do cine-teatro, o
qual se realiza com regularidade,
procurando-se apresentar alguns
dos títulos mais marcantes do panorama cinematográfico.

Dando continuidade ao Programa Comemorativo dos
500 Anos do Foral a Montagraço, iniciado em dezembro de 2019, foram apresentados 8 espetáculos para
público geral e escolar, integrados nas comemorações
dos 500 anos do Floral.

Um espetáculo a solo, onde a dança contemporânea
se funde com os elementos cénicos e com uma videografia única, sendo completada por uma banda sonora arrojada. Tudo combinado, leva o espectador a uma
bela viagem histórica e multimédia.

De referir são também os espetáculos apresentados
através da Artemrede, sendo que neste período destacamos:

As Instalações do Cine-Teatro foram cedidas a várias
instituições para a realização dos seus espetáculos
como: Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio da
Cruz Sobral, Associação Popular, Associação El Capote,
Crédito Agrícola de Sobral de Monte Agraço, Oestecim,
AMAS - Academia de Música de Sapataria e Sobral e
Teia – Academia de Teatro, tendo-se realizado os seguintes eventos: 6º Aniversário AMAS · 90º Aniversário
Crédito Agrícola SMA · A Ana e outros Poemas | AEJICS
· Dicionário | Nucleo Artes de Palco | AEJICS · Uma Amiga Preciosa | AEJICS · Travessa Dezoito | Ana Almeida
e Teia – Academia de Teatro · Planeta Depositrão |
Oestecim · Sobral tem Salero II | El Capote.

Tarará-tchim, pela Dançarte – dança e músi-

ca para bebés, um espetáculo que conjugava dança,
música e outras artes num contexto pensado ao pormenor, onde a luz, o som, o cenário e a imagem se interligavam, criando uma experiência ímpar.

Home / United Visionary Arts - Inspirado no
título do famoso livro de Carl Sagan, The Pale Blue
Dot, Home é um espetáculo que aborda questões relacionadas com o ponto mais maravilhoso do Universo:
o planeta Terra.

Assim, entre fevereiro e julho apresentámos os seguintes filmes:

Cinema

Cinema Infantil

Green Book – Um Guia para a Vida;
Bohemian Rhapsody; Maria, a Rainha dos Escoceses ; Glass; Vice ;
Miss XL ; Bucha & Estica

Astérix – O Segredo da Poção Mágica ; Como Treinares o Teu Dragão: O Mundo Secreto; Snow - A
Pedra dos Desejos; O Filme Lego 2;
Sherlock Gnomes; Dumbo.

imagens.
i88 “Tarará-tchim”
i89 “Home”
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CULTURA / EDUCAÇÃO

650 alunos do 1.º ciclo e crianças da
pré-escolar participaram em
iniciativas que assinalaram o Dia
Mundial do Livro e dos Direitos de Autor

i90

i91

CULTURA / EDUCAÇÃO

13.ª Edição do Concurso Nacional de Leitura
Sobral de Monte Agraço organizou e acolheu, a 30 de abril, a Fase Intermunicipal - CIMOeste da 13.ª
Edição do Concurso Nacional de Leitura, que contou com a participação de 67 alunos dos 1.º,2.º, 3.º
ciclos do ensino básico e alunos do ensino secundário. Participaram 34 escolas de 9 concelhos que
integram a Comunidade Intermunicipal do Oeste, nomeadamente Sobral de Monte Agraço, Alcobaça, Alenquer, Cadaval, Caldas da Rainha, Nazaré, Óbidos, Peniche e Torres Vedras.
O Concurso Nacional de Leitura é
promovido, anualmente, pelo Plano Nacional de Leitura (PNL), em
parceria com a Rede de Bibliotecas
Escolares (RBE) e com a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das
Bibliotecas (DGLAB).
Esta iniciativa tem como objetivo
promover o gosto pela leitura entre os jovens, o conhecimento de
autores de diversas gerações e
de diferentes estilos literários, num
encontro que pretende ser uma
grande festa do livro e de convívio
salutar entre todos os participantes, em torno da leitura.

A organização desta iniciativa foi
do Município, através da Biblioteca Municipal de Sobral de Monte
Agraço, sempre em articulação
com a Rede Concelhia de Bibliotecas e ainda com a colaboração da
RIBO – Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Oeste e da Oeste CIM.
Para além das provas escritas, que
decorreram de manhã, os alunos
foram desafiados a demonstrar
as suas competências ao nível de
leitura expressiva, e argumentação
perante o júri.
Houve ainda momentos de convívio e animação, a cargo de Paulo
Condessa (escritor, performer e

mediador de leitura), a quem coube apresentar o evento e que proporcionou a todos momentos de
boa disposição em ambiente de
festa.
Em representação do Município de
Sobral de Monte Agraço, estiveram
alunos do Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio da Cruz Sobral,
o qual participou pela primeira vez
no Concurso Nacional de Leitura.
Foram apurados para a fase final,
que se realizou em Braga a 25 de
maio, em representação da Comunidade Intermunicipal do Oeste,
8 alunos.

Para comemorar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de
Autor, a Biblioteca Municipal organizou sessões de contos
para todos os alunos do 1.º ciclo das escolas do Concelho,
com os contadores António Fontinha, Carlos Marques e
Susana Cecílio.

i92

Para as crianças do pré-escolar festejámos esta data com “O livro de papel” pelo Teatro Alternativo. Esta atividade retratou a importância da preservação do livro de papel e de todos os locais
que os albergam. O espetáculo apelou à leitura e preservação dos
livros em papel e das bibliotecas. Apesar das vantagens dos dispositivos eletrónicos existentes hoje em dia, estes nunca terão as
mesmas qualidades de um livro de papel!
Esta atividade foi integrada no programa Leituras a Oeste organizado pela RIBO - (Rede Intermunicipal de Bibliotecas) para celebrar este dia. O Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor celebrado a 23 de abril teve como objetivo reconhecer a importância
e a utilidade dos livros, assim como, incentivar hábitos de leitura
na comunidade, porquanto os livros são um importante meio de
transmissão de cultura e informação, e ainda, elementos fundamentais no processo educativo.
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Esta iniciativa integrou o programa Abril Leituras Mil, no âmbito do
qual se destaca também a oficina “De que género é este livro?”
dirigida a profissionais ligados à educação e cultura, dinamizada por Dora Batalim a 6 de abril na biblioteca municipal. Tratou
da cartografia do livro sob o ponto de vista artístico e das várias
linguagens que se interligam na essência destes objetos-escrita,
ilustração, design, abertas depois a diálogos e a trocas muito estimulantes com outras expressões da arte e cultura.
imagens.
i90 Alunos e professores do Agrupamento do Sobral
i91 Alunos Vencedores
i92 “O Livro de Papel”
i93 Sessão com António Fontinha
i94 Carlos Marques e Susana Cecílio
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CULTURA

LAZER / DESPORTO

DESPORTO

DESPORTO

Encontro de Comunidades
de Leitores do Oeste comemora
2º Aniversário da RIBO

“Sobral a Caminhar“
e “Sobral Ativo”

Realizou-se a 22 de junho um encontro das Comunidades de Leitores das Bibliotecas da RIBO – Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Oeste, com o escritor Sandro
William Junqueira, no qual participaram alguns elementos da Comunidade de Leitores da Biblioteca Municipal de Sobral de Monte Agraço.

Tendo como objetivo incentivar a população a adotar
estilos de vida saudável, desde maio que se realizam
semanalmente às quartas-feiras, pelas 21 horas, as
caminhadas “Sobral a caminhar”, num percurso pedestre de cerca de 6 km.

O Dojo de Sobral de Monte Agraço participou a 9 de fevereiro, no campeonato JKA Portugal, em Porto de Mós, onde estiveram os praticantes, Sofia
Brilha e Filipa Gonçalves. A atleta Sofia Brilha obteve o 3º lugar em kumite
(combate) e 5º lugar em Kata (sequência de movimento de ataque e defesa). A Filipa Gonçalves obteve o 5º lugar em Kata.

Com o mesmo objetivo em junho e julho, a atividade
Sobral Ativo, levou para o ar livre algumas das atividades de fitness oferecidas pela Piscina Municipal.

Nos dias 16 e 17 de março, os atletas Tomás Cristóvão, Matilde Mendes, Rita
Miranda e Sofia Brilha participaram no Estágio da Primavera JKA-Portugal,
que se realizou no Pavilhão Municipal do Casal Vistoso em Lisboa. Os atletas alcançaram o 3º lugar do torneio de katas.

Esta iniciativa, que assinalou o 2º Aniversário da RIBO,
teve lugar na Adega Mãe no concelho de Torres Vedras.
Aqui, todos os participantes tiveram oportunidade de
desfrutar de uma visita guiada às instalações da Adega, orientada por uma colaboradora da empresa.
Seguidamente, as várias comunidades de leitores estiveram à conversa com o escritor Sandro William Junqueira. Foi um interessante momento de partilha.
As atividades terminaram com a degustação de um
bolo de aniversário, regado com um bom vinho da Adega Mãe.
Refira-se que em 2018/2019 decorreu, na Biblioteca Municipal de Sobral de Monte Agraço, a 7ª edição da comunidade de Leitores iniciada a 28 de outubro de 2018 e
que terminou a 22 de junho de 2019. Foram realizadas 10
sessões de debate e reflexão, onde se divulgaram livros
e autores, as quais contaram com 130 participações.

Nos dias 29 de junho e 13 de Julho a atividade teve lugar
no Parque Verde das Bandorreiras - Sobral de Monte
Agraço, respetivamente com Pilates e Circuito Fitness.
A 22 de Junho apresentámos Zumba no Campo Jogos
junto à Junta Freguesia da Sapataria e a 6 de Julho
Treino Funcional no Parque Desportivo e Lazer Portão
de Ferro- Seramena.

Turmas de Karaté do Município
presentes em várias competições
ao longo do ano

No dia 4 de maio, os atletas Rita Miranda, Matilde Mendes, Tomás Cristóvão, Filipa Gonçalves e Sofia Brilha participaram no 32º Torneio de Karaté
do FC Alverca em provas de Kata e Kumite. Em provas de kumite, os atletas
Tomás Cristóvão e Sofia Brilha alcançaram o 3º lugar.
A escola Shotokam Karaté-Do Sobral Monte Agraço esteve ainda representada pelo instrutor e vários atletas no Estágio Regional da Zona Norte
de Lisboa, realizado no dia 19 de maio, em Alverca do Ribatejo, assim como
no Torneio Nacional de Liga Portuguesa de Karate Shotokan , que decorreu
no dia 26 de maio, em Odivelas. Participou ainda no Estágio Nacional ASKP
Portugal, que teve lugar a 22 de junho.

imagens.
i95 Alunos e instrutores participantes em estágio

Turma de Pré competição
participou na 3ª Etapa
do Circuito de Natação
das Piscinas Municipais Mafra
No dia 8 de junho realizou-se a 3ª
Etapa de Natação das Piscinas
Municipais do Concelho de Mafra,
nas Piscinas Municipais do Parque
Desportivo Municipal de Mafra. Esta
etapa contou com a representação
do Município do Sobral de Monte
Agraço através da participação
dos seguintes atletas: Inês Franco;
Bernardo Real; Mariana Francisco;
João Rodrigues, Ana Rego e Mariana Santos.
Resultados obtidos: 1. Escalão 2006
a 2008 - João Rodrigues; 3º lugar
(25 m costas); 3º lugar (50m livres)
/ - Bernardo Real - 2º lugar (25 m
costas) / 2. Escalão igual ou superior ao ano 2005 - Ana Rego –
1º lugar 100m estilos; 2º lugar 50m
costas; 1º lugar 25 m mariposa /
Mariana Lopes - 2º lugar 100m estilos; 3º lugar 50m costas.
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DESPORTO / LAZER

Festa de Encerramento das Atividades
Aquáticas animou a Piscina Municipal
A assinalar o encerramento de mais uma época des-

portiva e de lazer, das Piscinas Municipais de Sobral
de Monte Agraço, decorreu no passado dia 22 de Junho o Festival Aquático 2019 com o lema “Os Piratas”.

Foram várias as presenças de crianças dos 6 meses aos 3 anos e
dos 6 aos 14 anos. Na hidroginástica a participação foi também
muito positiva, numa mega aula de hidroginástica. Este Festival
Aquático proporcionou a todos, muito divertimento dentro de
água e muita alegria.

DESPORTO / CULTURA

Antiquus - Espetáculo de Dança pelas
turmas de ballet contemporâneo
A Dança acompanhou a evolução da humanidade desde os
tempos primitivos, sempre expressando e registando através dos
movimentos os seus momentos históricos, sendo considerada a
primeira manifestação corporal do emocional humano. A Dança
foi um veículo de sabedoria, que sobreviveu a mudanças de
linguagem, localizações, religiões e nacionalidade por muitos anos.
No dia 8 de junho cerca de 60 bailarinas levaram o público numa
viagem ao passado, com muita dança e diversão. A turma I
mostrou-nos a China, a turma II o Hawai, os povos Celtas foram
interpretados pela turma III, a Grécia Antiga pela turma IV e o
Antigo Egipto pela turma V.
Foi também apresentada pela turma de dança contemporânea
um projeto coreográfico intitulado de DTD - D.ependence
T.echnological D.epression.
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DESPORTO

2ª Edição da Prova
GranFondo Lisboa 2019
passou pelo nosso
Concelho
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DESPORTO

Motocross, Campeonato
Nacional MX
Com grande adesão popular espalhada pelas encostas do Crossódromo de Casais de Santo Quintino,
decorreu no Domingo de Páscoa
mais uma prova do Campeonato
Nacional de Motocross.
Concorreram os melhores pilotos
Nacionais da especialidade, tendo
também participado o piloto Espanhol Ruben Fernandez a competir
em MX2.
A única pista de Motocross da Região Oeste recebeu cerca de 80 pilotos divididos em três categorias e
sub-classes, tendo como vencedores: MX Iniciados, Fábio Costa (KTM
85) / MX2 Júniores, Luís Outeiro
(KTM 250F) / MX2 Dois Tempos, Ruben Ferreira (Husqvarna) / MX2, Ruben Fernadez (Yamaha 250F) /MX1,
Paulo Alberto (Yamaha 450) /MX
Elite, Paulo Alberto (Yamaha 449).

Decorreu no passado dia 07 de abril
a 2ª edição da Prova GranFondo
Lisboa, organizada pelo Clube Desportivo e Recreativo Chronos com
sede em Lisboa, com passagem
pelo Concelho e Vila do Sobral.

DESPORTO

Ciclismo - Troféu
Joaquim Agostinho com
passagem pelo concelho
e chegada à Vila do
Sobral
Com passagem pelo concelho e
chegada da 1ª etapa do Troféu
Joaquim Agostinho, o Município de
Sobral de Monte Agraço, participou,
uma vez mais, nesta que é uma
das provas mais importantes do
calendário nacional e também das
mais emblemáticos, integrando-se
no grupo das provas UCI- União Ciclista Internacional, Europe Tour.

i97

Dos 132 ciclistas que integraram o
pelotão formado por 22 equipas
(portuguesas e estrangeiras), foi o
ciclista da EFAPEL Casimiro Henrique o vencedor do Troféu.

tuguesa de Ciclismo e teve 128 Kms
de extensão.

imagens.
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i97 Chegada à meta
i98 Entrega da Camisola Amarela pelo Vice-Presidente

O evento para os amantes do ciclismo, com participação de cerca
de 1000 ciclistas de vários países
europeus, pretendeu proporcionar
a ciclistas portugueses e estrangeiros uma experiência desportiva
e turística de elevado nível, única
em Portugal. O percurso atravessou os destinos turísticos da Região
de Lisboa, como Oeiras, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Loures entre
outros.Com partida e chegada ao
Parque das Nações em Lisboa, esta
prova integrou o Calendário das
Provas abertas da Federação Por-
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GOVERNANÇA

MOBILIDADE

Aprovados os
Documentos de
Prestação de Contas
2018

Reivindicação antiga
da População e dos
Autarcas de Sobral
de Monte Agraço

A Câmara Municipal, em reunião
realizada a 23 de abril, aprovou
os Documentos de Prestação de
Contas de 2018, por maioria, com
a abstenção do PS e o voto contra
do PSD. Em sessão da Assembleia
Municipal, os mesmos documentos
foram também aprovados também por maioria, com os votos
contra do PS, PSD e CDS.

O novo passe social é uma medida de extrema importância para o
Concelho e sobretudo para a sua
População. Desde há muito que
este tipo de passe, mais económico, é reivindicado.

Os indicadores apresentados no
documento revelam uma execução orçamental da receita de
81,32% e uma execução orçamental da despesa de 77,79%, o que
permite apresentar o valor percentual de 58,99% no que respeita ao
rácio de autonomia financeira.
Salienta-se o aumento da capacidade de endividamento do Município, que dispõe de uma margem
de endividamento de cerca de 1
milhão e 800 mil euros, bem como
a redução da dívida a terceiros em
cerca de 621 mil euros e mantendo-se a ausência de pagamentos
em atraso.
Estes números revelam também a
política de consolidação orçamental que a gestão municipal tem
vindo a desenvolver ao longo dos
últimos anos.

Além deste novo passe social representar alguma poupança para
as famílias, esta é também uma
aposta bastante positiva em termos ambientais, no desenvolvimento e na promoção do transporte público, diminuindo-se assim
o uso do transporte individual e as
consequentes emissões de carbono para a atmosfera.
Para que esta medida seja efetivamente mais justa, os valores dos
passes deveriam ser iguais aos da
AML – Área Metropolitana de Lisboa
e para que seja mais efetiva no desenvolvimento do transporte público, no futuro terá de haver mais
investimento nas infra-estruturas e
no material circulante, bem como
no ajuste de ligações e horários.
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EMPREENDEDORISMO

Acordo de
Cooperação pelo
Empreendedorismo
entre o Millennium
BCP e a Câmara
Municipal de Sobral
de Monte Agraço
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EMPREENDEDORISMO / ECONOMIA

Sobral acolheu reunião de Parceiros
do Projeto ‘Porta 20’
Na sala de Sessões dos Paços do
Concelho foi realizada uma reunião de parceiros do Porta 20. Este
projeto resulta de uma candidatura promovida pela CPPME – Confederação Portuguesa das Micro,
Pequenas e Médias Empresas ao
COMPETE 2020 e visa fomentar o
empreendedorismo, através da
criação de empresas e do apoio a
empresas criadas há menos de 2
anos.

Neste encontro foi feita a avaliação global do projeto. Em representação do Município, interveio
o Vice-Presidente Luís Soares que
deu as boas vindas aos cerca de
40 representantes das várias Instituições parceiras, que vieram da
Região Centro e do Alentejo. Presentes também estiveram o Eng.º
Pedro Cilínio do IAPMEI e o Presidente do Instituto Politécnico de
Leiria Dr. Paulo Almeida.

A sessão foi moderada pelo Secretário-Geral da CPPME, José Brinquete e as conclusões da Sessão
ficaram a cargo do Presidente da
Confederação, Jorge Pisco.

imagens.
i99 Vice-Presidente dando as boas vindas
aos representantes das várias instituições

Tendo em consideração a necessidade de se criarem as condições
favoráveis para uma mais ativa
participação nas preocupações e
estratégias das políticas num futuro próximo, que deverão passar
pelo esforço das suas parcerias
com os sectores da juventude,
educação, emprego e economia,
devendo vir a subscrever Acordos
de Cooperação partilhada com
estes sectores, a Câmara Municipal e o Millennium BCP assinaram recentemente um “Acordo
de Cooperação pelo Empreendedorismo”, com o objetivo de estabelecer princípios de cooperação
mútua, com vista à identificação,
apoio e desenvolvimento de projetos de criação de microempresas
e auto-emprego.
Presentes neste Acordo estiveram
o Presidente da Câmara Municipal,
o Diretor Comercial da Direção de
Gestão de Segmentos do BCP e o
gerente do balcão do Millennium
do Sobral.
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OPINIÃO / FORÇAS POLÍTICAS

CDU

PPD/PSD-CDS-PP

PS

Têm sido inúmeras as situações em que a gestão CDU em
Sobral de Monte Agraço, a bem do concelho e da população, tem chamado à esfera autárquica e que são da responsabilidade da administração central.
Para que tal aconteça é essencial que não seja posto em
causa o cumprimento das competências e atribuições que
estão consagradas ao Município. No domínio ambiental, na
limpeza de galerias ripícolas; na defesa e salvaguarda do
património, com a promoção de obras na Igreja de Santo
Quintino; na cedência de espaços para instalação de serviços públicos; na cedência de terrenos - em locais com uma
centralidade privilegiada – para a construção de equipamentos essenciais à população, como foi o caso do Centro de Saúde e do Quartel da GNR. Estes são apenas alguns
exemplos que podem ilustrar a multiplicidade de ações em
que a nossa intervenção foi crucial para garantir melhorias
no nosso concelho.
Recentemente, o Município firmou um importante acordo
com o Ministério da Educação que viabilizará a ampliação
da Escola Secundária, com a construção de mais salas. Esta
é uma situação em que, mais uma vez, em favor da melhoria das condições de ensino nesta escola, o Município mostrou disponibilidade para ser entidade promotora de uma
candidatura, assumindo-se como a entidade responsável
pela obra e comparticipará parte do investimento nacional.
No processo de esclarecimento e de prestação de contas
à população, torna-se importante relembrar aspetos que,
não sendo da responsabilidade municipal, não deixaram
de ser garantidos. Neste âmbito, outros, não só assumem
uma gestão de comunicação de ocultação de importantes
ações do município, sobre as quais não emitem qualquer
pronúncia, como em alguns momentos cruciais, em que se
conseguem importantes avanços e se vão dando passos
no sentido do progresso, se dedicam a lançar enigmas e
a criar uma espécie de nebulosa, com o único objetivo de
desviar atenção do trabalho realizado. Esta habilidade não
é nova e temos a certeza de que a nossa população sabe
interpretar de forma correta as estratégias e manobras que
estarão na base da desinformação.

SOBRAL AVANÇA!
• Queremos uma Loja do Cidadão na vila do Sobral, já passaram vários anos da assinatura do protocolo com o Governo, não podemos estar eternamente a aguardar a disponibilidade do edifício o ex BNU. A Camara Municipal vai
agora gastar cerca de 700 mil euros na conversão do espaço do ex posto da GNR. O que é mais prioritário para os
Sobralenses? Uma Loja do cidadão com as suas valências,
ou um novo edifício para os serviços municipais?
• Criação de um novo Parque Industrial junto da Saída da
A8, na Freguesia da Sapataria;
• Reforço na limpeza das ervas junto às estradas municipais
e tentar evitar os atrasos nas recolhas do lixo;
• Alcatroamento, pintura das faixas de rodagem e intervenção urgente em algumas estradas municipais, especialmente na freguesia de Santo Quintino e na Sapataria;
• Monumento alusivo às Invasões Francesas na rotunda do
Casal Cochim/Perna de Pau;
• A pessoa do(a) Conservador(a) do Registo Civil / Predial /
Comercial/ Automóvel deve estar em permanência no nosso Concelho;
• Promover mais programas de apoio e formação, para valorizar as carreiras dos funcionários da autarquia;
• Conselho Municipal de Juventude, para quando?;
• Reanimação mais eficaz do Mercado Municipal e do Comércio do Concelho, depois de aberta uma grande superfície na vila, temos de criar mecanismos de equilíbrio;
• Onde está a prometida creche da Sapataria? E o prometido centro de dia da Moita?;
• É de lamentar o tempo de espera para a conclusão do
Pavilhão Multisserviços. A obra de qualificação ao seu redor
está a iniciar e vai custar cerca de mais 600 mil euros.
• O passe social do Oeste deveria ter mais flexibilidade e valências, não estar restrito a uma linha de destino.
• Gastar 100 milhões de euros na actual linha do Oeste? Para
quê? E se gastássemos o mesmo dinheiro para a linha do
Oeste ter um troço até ao Metro em Odivelas/Loures?
Voto de Pesar: Este ano uma homenagem sentida e especial a dois ex candidatos a presidentes da Camara Municipal de Sobral de Monte Agraço, que partiram este ano de
2019, a Professora Eduarda Gonçalves e mais recentemente
e de forma prematura Rui Carvalho.

Loja do Cidadão do Sobral marca passo

Os eleitos da CDU na Câmara Municipal
www.facebook.com/CDUSobral

Joaquim Biancard Cruz
www.facebook.com/JuntosPelaNossaTerra

CONTACTOS

No dia 29 de abril de 2015 foram assinados contratos com 41
municípios no âmbito do “Programa Aproximar”, com vista
à criação de Lojas do Cidadão. Sobral de Monte Agraço foi
um dos municípios que assinou um desses contratos, pela
mão do atual presidente da Câmara Municipal. Nesse contrato assinado entre o Município de Sobral de Monte Agraço
e a Agência para a Modernização Administrativa pode ler-se:
“O Município de Sobral de Monte Agraço obriga-se a:
a) Disponibilizar locais adequados para a instalação dos
Espaços do Cidadão, adaptando-os para o efeito, se tal
for necessário, e que cumpram os requisitos de instalação
definidos no Anexo III, ao presente protocolo e que dele faz
parte integrante”.
Mais de quatro anos passados a Loja do Cidadão na vila do
Sobral é ainda uma miragem! É caso para que se pergunte
ao Presidente da Câmara:
# Porque assinou um protocolo para a instalação de uma
Loja do Cidadão no Sobral e quatro anos depois nem vê-la?
# Cabendo à Câmara Municipal disponibilizar um espaço
para a Loja do Cidadão, porque não o fez ainda?
# Considera, ou não, que é importante que a vila do Sobral
venha a ter uma Loja do Cidadão?
Este é mais um caso que deixa evidente a fraca capacidade
de concretização da gestão da CDU na Câmara Municipal
de Sobral de Monte Agraço. Muitos dos municípios que assinaram o contrato na mesma data têm já as suas Lojas do
Cidadão, o Sobral é que não. Como habitualmente, a CDU
usa a já velha e gasta tática: tudo aquilo que se consegue
é graças à atuação dos seus autarcas (mesmo quando
assim não é). E aquilo que não se faz é sempre por culpa
de outros. Mas neste caso os factos falam por si. Sobral de
Monte Agraço não tem ainda uma Loja do Cidadão por responsabilidade única e exclusiva da gestão da CDU na nossa
autarquia. Continuamos a marcar passo e com isso perdem os munícipes e a competitividade do nosso concelho.

Pedro Coelho dos Santos
Vereador eleito pelo PS

Município
Sobral de Monte Agraço
T. 261 940 300 / F. 261 940 310
geral@cm-sobral.pt
www.cm-sobral.pt
Cine-Teatro
Sobral de Monte Agraço
T. 261 948 321 / F. 261 940 310
cineteatro@cm-sobral.pt
Biblioteca Municipal
Sobral de Monte Agraço
T. 261 940 090 / F. 261 940 091
bibliotecaservicos@cm-sobral.pt
Posto Turismo / CILT
Sobral de Monte Agraço
T. 261 942 296 / F. 261 940 310
turismo@cm-sobral.pt
cilt@cm-sobral.pt
ww.cilt.pt
Piscina Municipal
Sobral de Monte Agraço
T. 261 940 370 / F. 261 940 310
piscinas@cm-sobral.pt

