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Instalação dos novos Órgãos Autárquicos

Arte de Rua em Sobral de Monte Agraço

Grande investimento no ambiente
e na qualidade de vida

Sobral no Natal 2017
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No início deste novo mandato autárquico 2017/2021, quero 
em nome pessoal e do executivo municipal, dirigir a todos 
os Munícipes uma palavra de apreço e uma saudação, so-
bretudo para aqueles que depositaram a sua confiança 
na Coligação que represento como candidato à Câmara 
Municipal de Sobral de Monte Agraço.

Agradeço também a todos os Autarcas que, nos diferen-
tes Órgãos Autárquicos do nosso Concelho, cessaram as 
suas funções e uma saudação especial aos Eleitos para as 
Juntas e Assembleias de Freguesia, Assembleia Municipal e 
Câmara Municipal.

Tenho a convicção que este será um mandato de muito 
trabalho e novos projetos, sempre a pensar no Concelho e 
na sua População.

Quero reafirmar o nosso compromisso de continuar o tra-
balho já desenvolvido para a transformação do território e 
melhoria das condições de vida de todos os Sobralenses. 
Temos consciência que para concretizarmos os nossos 
objetivos e respondermos de forma positiva às preocupa-
ções e anseios dos Munícipes, contamos com todos! Com 
o movimento associativo, com comerciantes e empresá-
rios, organizações de âmbito social, com os trabalhadores 
da Autarquia e com todos quantos têm dado o seu melhor 
para que o nosso Concelho de Sobral de Monte Agraço, 
seja o concelho de que todos nos orgulhamos!

Assumo que iremos respeitar o mandato que assumi-
mos, com trabalho, honestidade, competência, empenho 
e dedicação, em conjunto com um grupo de pessoas que 
constituem uma equipa coesa, que alia a experiência de 
atividade autárquica há vários mandatos a ideias consis-
tentes. Comprometemo-nos a fazer mais e melhor! Uma 
equipa que exerce a sua atividade autárquica, recorrendo 
a sólidos princípios de gestão e de transparência, dignifi-
cando a magnífica conquista de Abril que foi o Poder Local 
Democrático.

Uma palavra de enorme agradecimento a todos os traba-
lhadores da Autarquia pela sua competência e brio com 
que sempre desempenharam e desempenham a nobre 
missão, que é o Serviço Público Municipal no nosso Conce-
lho. À semelhança do que tem acontecido até à data, ma-
nifesto também total disponibilidade para a manutenção 
da defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores da 
Autarquia.

Podem contar com o Município de Sobral de Monte Agraço 
para consolidarmos o aprofundamento da democracia e 
da cidadania. Os nossos recursos, potencialidades e capa-
cidade de atração, enquanto território, demonstram que 
as políticas locais trilham um caminho seguro e promissor.

Desejo a todos os Sobralenses um Bom Ano de 2018, com 
muita saúde e sucesso.

Editorial.
“Sobral... a construir o futuro”

O Presidente da Câmara Municipal

José Alberto Quintino da Silva (Eng.º)

P R O V A S  D A D A S ,  T R A B A L H O  A  C O N T I N U A R  C O M  A S  P O P U L A Ç Õ E S  D O  C O N C E L H O .
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Foi numa cerimónia pública realizada no 
Cine-Teatro, que decorreu o ato público de 
instalação dos novos Órgãos Autárquicos – 
Assembleia Municipal e Câmara Municipal.

O auditório do Cine-Teatro de Sobral de Monte Agraço 
encheu para acolher a cerimónia de tomada de posse 
dos novos membros da Câmara Municipal e Assem-
bleia Municipal de Sobral de Monte Agraço, que decor-
reu no dia 22 de outubro de 2017.

Centenas de pessoas quiseram estar presentes nesta 
Sessão Solene, que assinalou o início do mandato do 
novo executivo municipal, liderado pelo reeleito Presi-
dente da Câmara Municipal, José Alberto Quintino, ato 
que consagrou os resultados das últimas eleições au-
tárquicas, expressando de forma clara a vontade dos 
Sobralenses.

Tomou igualmente posse Júlio Rodrigues, que preside 
à Assembleia Municipal, seguido dos restantes mem-
bros que integram este Órgão. 

Instalação
dos novos Órgãos 
Autárquicos

T O M A D A  D E  P O S S E

imagens.

i1  Tomada de posse do Presidente da Câmara Municipal
i2 / i3  Presidente da Câmara a discursar 

i4  Presidente da Assembleia Municipal a discursar
i5  Membros da Câmara Municipal

i6  Mesa da Assembleia Municipal após a eleição
i7  População presente na Cerimónia

i1

i4i3i2

i5

i6

i7
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Município de Sobral de 
Monte Agraço aprova 
grandes opções do Plano 
e Orçamento
para 2018

Mantêm-se as 
competências delegadas 
nas Juntas de Freguesia 
do Concelho com reforço 
financeiro e de pessoal

Autarquia assina 
protocolo com 
Associação Humanitária 
dos Bombeiros de Sobral 
de Monte Agraço

Câmara de Sobral de 
Monte Agraço atribui 
subsídios ao Movimento 
Associativo

Município mantém a 
isenção de derrama 
para as empresas que 
se instalem ou alterem 
a sua sede social para o 
concelho em 2018

Câmara e Assembleia Municipal 
aprovaram por maioria, em dezem-
bro último, um conjunto de propostas 
relevantes para a gestão do Municí-
pio do Sobral. O Orçamento com um 
valor global de 10.047.272,00 euros e as 
Grandes Opções do Plano, na Câma-
ra Municipal o PS absteve-se e o PSD/
CDS votou contra, na Assembleia Mu-
nicipal  PS e PSD/CDS votaram contra.

Estes documentos previsionais con-
sagram as orientações políticas fun-
damentais, a estratégia de desen-
volvimento local, ações, programas e 
projetos que o Município pretende im-
plementar ou dar continuidade, no iní-
cio de mais um novo ciclo autárquico.

Por deliberação da Assembleia Mu-
nicipal de Sobral de Monte Agraço, 
realizada a 21 de dezembro de 2017, 
mantêm-se em vigor os acordos de 
execução para concretização da de-
legação de competências da Câma-
ra Municipal nas Juntas de Freguesia, 
com reforço financeiro e de pessoal.

Estes acordos contratualizam a de-
legação de competências em áreas 
cujas tarefas se consideram ser as 
mais adequadamente realizadas pe-
las Juntas de Freguesia, consideran-
do a relação de proximidade territo-
rial destes Órgãos Locais, tendo como 
objetivo respostas mais céleres e de 
qualidade às Populações.

A Câmara Municipal de Sobral de 
Monte Agraço assinou um protocolo 
com a Associação Humanitária dos 
Bombeiros de Sobral de Monte Agra-
ço, no valor de 100 mil euros.

Este apoio financeiro, reforçado em 
relação ao anterior que era de 80.378 
euros, destina-se a garantir a quali-
dade e eficácia dos Serviços de Pro-
teção Civil e Socorro, potenciando 
a sua operacionalidade através da 
cooperação ativa entre as entidades.

Neste sentido o Município entende que 
para a prossecução dos objetivos e o 
cabal desempenho das funções So-
ciais e Humanitárias dos Bombeiros, 
torna-se imprescindível o apoio da 
Câmara Municipal.

Este protocolo estará em vigor até ao 
ano 2021.

O Associativismo assume cada vez 
mais um papel estratégico, quer 
como pólo de desenvolvimento local, 
promovendo a crescente oferta de 
atividades, quer como espaço para 
fomentar hábitos de cidadania e 
também contribuir para uma melhor 
qualidade de vida das populações do 
Concelho.

O Executivo Municipal, ao longo do ano 
de 2017, deliberou a atribuição de sub-
sídios às associações e instituições 
que têm como campo de ação áreas 
como a Cultura, o Desporto, a Solida-
riedade e o Recreio. Os subsídios atri-
buídos totalizaram 38.600,00 euros.

No âmbito do programa de Desen-
volvimento Desportivo foram ainda 
atribuídos subsídios ao Monte Agraço 
Futebol Clube, no valor de 33.250,00 
euros, e ao Clube Desportivo e Recrea-
tivo de Pêro Negro, no valor de 6.000,00 
euros.

O Município Sobralense mantém a 
isenção de derrama para as empre-
sas que se instalem ou alterem a sua 
sede social para o Concelho, no decor-
rer do ano de 2018. Para as pequenas e 
médias empresas, com lucros inferio-
res a 150 mil euros é mantida a taxa re-
duzida de 1%, sendo a taxa geral de 1,5%.

Saliente-se que, ainda relativamen-
te à derrama, foi aprovada a isenção 
desta taxa para as empresas que se 
instalaram no Concelho, durante os 
anos de 2016 e 2017.

Relativamente ao IMI – Imposto Muni-
cipal sobre Imóveis, o Município de So-
bral de Monte Agraço decidiu não au-
mentá-lo, mantendo o valor de 0,395%, 
sendo que esta taxa pode atingir 
0,450% do valor patrimonial do imóvel. 
Com esta decisão o Município deixa 
de receber cerca de 150 mil euros.

Assembleia
Municipal de Sobral de 
Monte Agraço aprovou 
representações
diversas

Na Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal realizada em 29 de novem-
bro foram aprovados por maioria, os 
representantes da Assembleia Muni-
cipal nas seguintes entidades, através 
de votação por escrutínio secreto.

· No Conselho Cinegético Municipal, 
Pedro Baeta, Presidente da Junta de 
Freguesia de Santo Quintino.

· No Conselho Municipal de Educação, 
Rui Ferreira, Presidente da Junta de 
Freguesia de Sapataria.

· No Conselho Municipal da Juventude, 
Diogo Lourenço, membro da Assem-
bleia Municipal.

· Na Comissão Municipal de Defesa da 
Floresta, José António, Presidente da 
Junta de Freguesia de Sobral de Mon-
te Agraço.

· No Conselho da Comunidade do 
ACES Oeste Sul, Sérgio Bogalho, 
membro da Assembleia Municipal.

· Na Associação Nacional dos Municí-
pios Portugueses (ANMP), Pedro Baeta, 
Presidente da Junta de Freguesia de 
Santo Quintino.

· Na Assembleia Intermunicipal do 
Oeste, Júlio Rodrigues, da CDU e Rui 
Corado, do PS, membros da Assem-
bleia Municipal.

G O V E R N A N Ç A G O V E R N A N Ç A A S S O C I A T I V I S M O A S S O C I A T I V I S M OE C O N O M I A R E P R E S E N T A Ç Ã O
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imagens.

i8  Deputados Municipais 
i9  Mesa da Assembleia Municipal
i10  Contagem dos votos das eleições

i8 i9 i10



O Parque Verde das Bandorreiras foi alvo de uma intervenção artística no âmbito do embele-
zamento de espaços públicos, que o Município tem procurado desenvolver em conjunto com o 
artista do Concelho, Afonso Danho. Este projeto já se encontra concluído e pode ser apreciado 
por todos quantos queiram visitar o Parque Verde que, com esta intervenção, tornou-o ainda 
mais atrativo.

Arte de Rua em Sobral de Monte Agraço

C U L T U R A

A Assembleia Intermunicipal da OesteCIM realizou, no 
dia 15 de dezembro a primeira reunião do novo mandato 
(2017/2021).

A sessão teve início com a tomada de posse dos membros eleitos 
nas Assembleias Municipais dos Municípios que integram a Oes-
teCim, seguindo-se depois a eleição da Mesa da Assembleia, que 
ficou constituída da seguinte forma:

Presidente: Jorge Gabriel Duarte Catana Monteiro Martins (PS)

Vice-Presidente: José Luís de Carvalho Lalanda Ribeiro (PSD)

Secretário: Júlio Manuel Lourenço Rodrigues (CDU)

No dia 26 de outubro 
realizou-se na Sede da 
OesteCIM a cerimónia da 
Tomada de Posse e Eleição 
do Conselho Intermunicipal 
desta entidade, que ficou 
constituído da seguinte 
forma:

Presidente: Pedro Miguel Ferreira 
Folgado, Presidente da Câmara 
Municipal de Alenquer.

Vice-Presidente: Fernando Manuel 
Tinta Ferreira, Presidente da 
Câmara Municipal de Caldas da 
Rainha.

Vice-Presidente: José Alberto 
Quintino, Presidente da Câmara 
Municipal de Sobral de Monte 
Agraço.

Tomada de Posse dos 
membros da Assembleia 
Intermunicipal da 
OesteCIM

Conselho 
Intermunicipal do 
OesteCIM tomou 
posse

T O M A D A  D E  P O S S E T O M A D A  D E  P O S S E

imagens.

i11  Mesa da Assembleia Intermunicipal
da OesteCIM

i11
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Requalificação do espaço público

O B R A S

A imagem urbana e a qualidade de vida da população são melhoradas com as várias interven-
ções executadas pelo Município.

imagens.

i12 / i13  Plantação de arbustos
i14 / i15  Pintura de sinalização horizontal

i16  Pintura e sinalização horizontal em Pontes de Monfalim
i17  Pintura de sinalização horizontal em São Martinho

i18 / i19  Pintura de placa triangular

i12 i13 i14

i16 i17

i18

i19

i15

Obras de execução por administração direta, ou seja, 
com recursos técnicos e humanos da Câmara Muni-
cipal, tiveram a sua conclusão e representam um in-
vestimento importante na requalificação dos espaços 
públicos envolvidos.

Os trabalhos contemplaram a construção de muro 
em madeira de suporte ao longo de todo o talude, a 
plantação de centenas de arbustos e a instalação de 
um sistema de rega automática na Av.ª Marquês de 
Pombal e na entrada da Vila do lado norte.
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imagens.

i20 / i21  Reparação de conduta adutora e extração de calcário
i22 / i23  Colocação de conduta adutora em Martim Afonso, numa extensão de cerca de 300 metros

i24  Reparação de conduta de água em Malgas
i25  Reparação de conduta de água em Seramena

i26 / i27  Construção de aqueduto e travessia de águas pluviais em Paço
i28 / i29  Construção de piso para colocação de Ecoponto em Via Galega

i30 / i31  Reformulação da localização de Ecoponto na Avª Marquês de Pombal, na Vila
i32 / i33  Substituição de vários armários antigos por novos - trabalho em parceria com a EDP

i34  Substituição de candeeiros de iluminação pública na Encosta do Sol

i20

i22 i28 i29 i30 i31i21 i23

i24 i25 i27

i26

i32 i33 i34



Sobral promoveu receção aos
Professores do Município, no início
do novo ano escolar 2017/2018

Ação Social Escolar abrange no presente ano letivo, para 
além de material escolar e refeições, também cadernos de 
fichas para o 1º ciclo

No início de setembro, o Município de Sobral de Monte Agraço deu as 
boas-vindas, com um almoço de confraternização, aos profissionais da 
educação, docentes e não docentes do Agrupamento de Escolas Joaquim 
Inácio da Cruz Sobral, no Parque de Merendas Álvaro Pipa Correia na Vila 
de Sobral com a presença do Presidente da Câmara Municipal e da Dire-
tora do Agrupamento.

Após o almoço de confraternização, foi ainda oferecido transporte para 
visitas culturais guiadas, ao Monumento Nacional Igreja de Santo Quintino 
e Centro de Interpretação das Linhas de Torres. Foi possível também efe-
tuar uma visita à Adega Mor. 

O Despacho legislativo que regula-
menta a Ação Social Escolar para o 
ano letivo de 2017/2018 (Despacho 
n.º 5296/2017 de 16 de junho) ape-
nas previa, para os alunos benefi-
ciários do 1º e 2º escalão do abo-
no de família, auxílios económicos 
para refeições e material escolar; 
contudo, o Município de Sobral 
de Monte Agraço, ciente das difi-
culdades económicas inerentes 
a estes estratos populacionais, 
e consciente da necessidade de 

Assim, no âmbito da Ação Social 
Escolar para o ano letivo 2017/2018, 
foram aprovadas 219 candidatu-
ras, das quais 163 são referentes a 
alunos matriculados no 1º ciclo do 
ensino básico (94 referentes ao 1º 
escalão; 69 referentes ao 2º esca-
lão). Relativamente aos alunos da 
educação pré-escolar foram apro-
vadas 56 candidaturas (31 proces-
sos referentes ao 1º escalão; 25 re-
ferentes ao 2º escalão). Todos os 
alunos do 1º escalão de ação social 
escolar usufruem da compartici-
pação de 100% nas refeições esco-
lares sendo que, para os alunos do 
2º escalão de ação social escolar 
esta comparticipação é de 50%.

E D U C A Ç Ã O E D U C A Ç Ã O

Atividades de Enriquecimento Curricular

O Município de Sobral de Mon-
te Agraço assumiu-se, uma vez 
mais, como entidade promotora 
das atividades de enriquecimento 
curricular (AEC) para o ano letivo 
2017/2018. Assim, para os alunos 
do 1º e 2º anos existe a oferta das 

E D U C A Ç Ã O

AEC de Expressão Musical, Expres-
são Corporal e Natação e para os 
alunos dos 3º e 4º anos as AEC de 
Expressão Musical e Natação. De 
salientar que no presente ano leti-
vo foi feito, por parte da autarquia, 
um esforço acrescido para que a 

natação pudesse ter continuida-
de. Efetivamente a passagem da 
natação para parte da tarde veio 
obrigar a mais transportes em si-
multâneo. 86,6% dos alunos encon-
tram-se inscritos nas AEC’s e usu-
fruem diariamente de transporte.

15Sobral.  informação municipal

Comparticipação de livros e/ou material escolar

Escalão

A
B

Alunos do
1º ano de
escolaridade

40,00 €
20,00 €

42,00 €
21,00 €

Alunos do
2º ano de
escolaridade

50,00 €
25,00 €

Alunos do
3º ano de
escolaridade

47,00 €
23,50 €

Alunos do
4º ano de
escolaridade

Número de alunos com ASE

Nível

JI
1º Ciclo

Total

Nº Alunos

133
418

551

31
94

125

Alunos c/ ASE
1º Escalão

25
69

94

Alunos c/ ASE
2º Escalão

56
163

219

Nº Total p/ Nível 
de Ensino

aquisição dos cadernos de fichas 
no 1º Ciclo do Ensino Básico (que, 
embora, a aquisição seja de cará-
ter facultativo, reveste-se da maior 
importância na consolidação das 
aprendizagens), decidiu reforçar a 
verba atribuída para material es-
colar, por forma a proporcionar a 
aquisição dos cadernos de fichas 
por parte de todos os alunos be-
neficiários da Ação Social Escolar, 
conforme apresentado na tabela 
em baixo.

219 alunos c/ ASE
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Refeitórios
Escolares

No ano letivo 2017/2018, encontram-
-se em funcionamento refeitórios 
escolares em todos os estabele-
cimentos de ensino do 1º ciclo do 
ensino básico e educação pré-es-
colar, sendo que a confeção é feita 
nos refeitórios da EB/JI de Sobral e 
Santo Quintino e Centro Escolar de 
Sapataria. Para os restantes refei-
tórios é realizado diariamente o 
transporte das refeições a partir 
da EB/JI de Sapataria. Saliente-se 
que 96% das crianças a frequen-
tar Jardins de Infância e 72% dos 
alunos do 1º ciclo usufruem diaria-
mente deste serviço. 

E D U C A Ç Ã O

Município investe na Educação
e reforça os transportes Escolares

O Município adquiriu duas novas carrinhas para trans-
porte exclusivo de crianças em idade escolar.

As duas viaturas pagas pelo Município tiveram um custo de cer-
ca de 60 mil euros. Esta decisão da Autarquia vem no sentido de 
investir e reforçar a sua capacidade de resposta sobretudo no 
transporte escolar, garantindo que todos os alunos, que a este 
serviço tenham direito, possam ver assegurado o seu transporte 
para os respetivos estabelecimentos de ensino em condições de 
segurança.

No presente ano letivo encontram-se a frequentar o serviço de 
transportes escolares 159 alunos da educação pré-escolar e do 1º 
ciclo do ensino básico do Agrupamento de Escolas Joaquim Iná-
cio da Cruz Sobral. São ainda apoiados 275 alunos do 2º e 3º ciclo 
do ensino básico, comparticipação a 100% do valor do passe esco-
lar e 78 alunos do ensino secundário, comparticipação de 50% do 
valor do passe escolar. No total usufruem diariamente de trans-
porte suportado pela autarquia 534 alunos.

E D U C A Ç Ã O

imagens.

i35 / i36  Novas carrinhas ao serviço da educação
i37  Presidente da Câmara na atribuição das bolsas

Atribuição de Bolsas de Estudo a 
Estudantes do Ensino Superior

E D U C A Ç Ã O

No dia 7 de setembro, os Estudantes do Ensino Superior 
do concelho de Sobral de Monte Agraço, candidatos ao 
Programa de Atribuição de Bolsas do Ensino Superior, fo-
ram acolhidos no Auditório Municipal. 

O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Eng.º José Alberto Quintino, 
saudou e felicitou todos os estudantes pelos objetivos alcançados 
ao longo de todo o percurso académico, sublinhando a importân-
cia dos jovens para o futuro do Concelho e valorizando, ano após 
ano, o empenho e sucesso dos estudantes. Foram atribuídas 49 
bolsas referentes ao ano letivo 2015/2016. As candidaturas para o 
ano letivo 2016/2017 decorreram ao longo do mês de outubro.

Programa
Eco-Valor

A M B I E N T E  /  E D U C A Ç Ã O

O Programa Eco-Valor, para o ano 
letivo 2017/2018, para o qual o Muni-
cípio, em parceria com o Agrupa-
mento de Escolas Joaquim Inácio 
da Cruz Sobral, apresentou candi-
datura no âmbito do Concurso In-
ter-Escolas – Separação de Emba-
lagens Ecoponto Amarelo (Plástico 
e Metal) – Separa e Ganha, e Con-
curso Inter-Escolas – Separação de 
Embalagens Ecoponto Azul (Papel), 
encontra-se a ser implementa-
do, tendo já decorridas algumas 
recolhas de embalagens e papel 
nos diversos estabelecimentos de 
ensino envolvidos (Associação Po-
pular de Sobral de Monte Agraço, 
EB/JI de Sapataria, EB/JI SMA e Sto.
Quintino, JI Pêro Negro, EB Pêro Ne-
gro, JI Pontes de Monfalim, e Escola 
Básica e Secundária Joaquim Iná-
cio da Cruz Sobral).
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Hasteada bandeira verde do programa
Eco-Escolas

A M B I E N T E  /  E D U C A Ç Ã O

Decorreu no dia 27 de setembro, em Mafra, o Dia das Bandeiras Verdes no qual foram entregues 
as Bandeiras Verdes às escolas e agrupamentos que participaram no programa Eco-Escolas, 
promovido pela ABAE - Associação Bandeira Azul da Europa.

O Município de Sobral de Mon-
te Agraço marcou presença no 
evento, tendo a Escola Básica e 
Secundária Joaquim Inácio da 
Cruz Sobral recebido a respetiva 
Bandeira Verde como reconheci-
mento do trabalho realizado. Na 
sede do Agrupamento de Escolas 
Joaquim Inácio da Cruz Sobral de-
correu a atividade do programa 

Eco-Escolas em que estiveram en-
volvidos alunos, professores e toda 
a comunidade escolar. Foi hastea-
da a bandeira verde, galardão do 
programa Eco-Escolas, com a pre-
sença do Presidente da Câmara 
Municipal, da Vereadora da Educa-
ção, da Diretora do Agrupamento e 
também das equipas de professo-
res coordenadores e alunos.

Por parte da Câmara Municipal e 
do Agrupamento existem dispo-
nibilidades de colaboração e de 
apoios possíveis para as ativida-
des que melhorem substantiva-
mente o nosso ambiente.
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LEDíficios do 
Oeste

A M B I E N T E  /  E D U C A Ç Ã O

Escola Básica Integrada
de Sobral de Monte Agraço 
e Santo Quintino no projeto 
piloto “LEDíficios do Oeste” 

O Município de Sobral em parceria 
com a OesteSustentável promo-
veu a substituição dos sistemas de 
iluminação da Escola Básica Inte-
grada, no âmbito do projeto “LEDífi-
cios do Oeste”. Esta intervenção de 
substituição da tecnologia conven-
cional, por tecnologia LED tem uma 
poupança de cerca de 6 mil euros, 
gerará poupanças de 63% nos con-
sumos de energia e terá um prazo 
de retorno do investimento Munici-
pal na ordem dos dez meses.

Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens (CPCJ) 

A P O I O  S O C I A L

Comemoração do Dia Internacional
dos Direitos da Criança 

No dia 20 de novembro, comemorou-se o Dia Internacional dos 
Direitos da Criança. A CPCJ de Sobral de Monte Agraço, em cola-
boração com a comunidade escolar e Forças de Segurança, ade-
riu à campanha nacional promovida pela Comissão Nacional de 
Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens “Estendal 
dos Direitos”. 

Neste âmbito, nas Escolas Básicas de Pêro Negro e Sapataria e As-
sociação Popular de Sobral de Monte Agraço foram criados “Es-
tendais dos Direitos”, alertando toda a população para esta pro-
blemática.

Paralelamente, a CPCJ criou e distribuiu em todos os estabeleci-
mentos de educação pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico do 
Concelho um folheto com “Elogio à Criança”. Pretendeu-se com 
a atividade que, neste dia, todas as crianças fossem valorizadas 
pela positiva, que cada aluno/a e professor/educador e família, 
pudesse escrever um elogio a cada criança da turma/grupo de 
educação pré-escolar.

imagens.

i38  Trabalhos de colocação de novas lâmpadas 
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Desafio Gulbenkian
“Não à Diabetes”

Comemoração do
Dia Mundial da Diabetes

No âmbito do Desafio Gulbenkian “Não à Dia-
betes”, entre 2017 e 2019, o Município de Sobral 
de Monte Agraço tem o compromisso de ava-
liar o risco de 25% da população que tenha 
entre 20 e 79 anos, para prevenir o desenvol-
vimento da Diabetes através de boas práticas 
de alimentação saudável e exercício físico.

Em parceria com a Unidade de Cuidados na Comuni-
dade e com a Farmácia Moderna, o Município iniciou 
uma dinamização de rastreios de proximidade, diri-
gidos à Guarda Nacional Republicana e aos Bombei-
ros Voluntários, nos dias 9 e 15 de novembro respeti-
vamente. No mês de dezembro, decorreram também 
rastreios de saúde nas Piscinas Municipais e no Cine-
-Teatro, nos dias 6 e 7 de dezembro. Nos próximos me-
ses, a Equipa de Prevenção irá dirigir-se a várias en-
tidades e estabelecimentos, para dar continuidade a 
este Desafio.  

No dia 24 de agosto, decorreu no 
Auditório Municipal, a apresenta-
ção dos principais eixos prioritá-
rios de intervenção em Saúde. Esta 
sessão, dinamizada pela Unidade 
de Saúde Pública, contou com a 
presença de várias entidades e 
associações.

A Unidade de Saúde Pública apre-
sentou os cinco problemas prio-
ritários, que foram identificados 
como a Depressão, as Doenças 
Cerebro-cardiovasculares, a Dia-
betes Mellitus, as Doenças rela-
cionadas com o álcool e o Tumor 
maligno do cólon e do reto. Num 
segundo momento, a Equipa de 
Saúde Pública, no dia 20 de se-
tembro, realizou em parceria com 
o Município de Sobral de Monte 
Agraço, uma reunião com as mes-
mas entidades sob a metodologia 
do Planeamento Participativo, de 
modo a que seja possível concreti-
zar um Plano Estratégico para pre-
venir as problemáticas que mais 
se fazem sentir no concelho, tendo 
sido criados grupos de trabalho. 

O Plano Local de Saúde tem como 
objetivo principal diagnosticar as 
principais necessidades de inter-
venção no âmbito da saúde local.

Comemorando o Dia Mundial da Diabetes, o dia 14 
de novembro, Sobral de Monte Agraço acolheu o IV 
Encontro da Unidade Coordenadora e Funcional da 
Diabetes, sob a temática “Desenvolver o trabalho em 
equipa na prevenção e tratamento das comorbilida-
des na diabetes”. Numa primeira parte, decorreu a ses-
são destinada para Profissionais de Saúde, contando 
com oradores profissionais do Hospital Beatriz Ângelo, 
da Unidade de Saúde Familiar Costa Campos de So-
bral de Monte Agraço e da Unidade de Saúde Familiar 
Arandis.

A primeira parte da sessão terminou com a apresen-
tação do Projeto “Não à Diabetes” e a sua implementa-
ção no Município de Sobral de Monte Agraço. Dirigida 
à Comunidade, a segunda parte desenvolveu o tema 
“Melhorar a alimentação e promover a atividade físi-
ca na pessoa com diabetes”, com as intervenções de 
Profissionais do HBA e da Unidade de Saúde Pública 
ACES Loures – Odivelas. De seguida, foram abertas ao 
público as bancas de divulgação e de rastreios, assim 
como uma aula aberta de atividade física. 

S A Ú D E

Plano Local de Saúde

S A Ú D E

S A Ú D E

Município Sobralense e 
Ministério da Saúde criaram 
Academia da Mobilidade

Foi assinado um protocolo entre o Município e a ARSLVT, através do 
Agrupamento de Centros de Saúde OesteSul, tendo como objetivo a 
adoção de estratégias que possam promover a autonomia, a par-
ticipação social, a qualidade de vida das pessoas e a garantia da 
saúde através do exercício físico, garantindo um melhor estado de 
saúde de toda a população.

Este projeto é constituído por professor de educação física, enfer-
meira especialista em enfermagem de reabilitação, fisioterapeuta, 
terapeuta ocupacional, nutricionista e assistente técnico. O progra-
ma é dirigido aos utentes inscritos nos Centros de Saúde do Conce-
lho, referenciados clinicamente com grau de dependência ligeira e 
moderada e algumas patologias, designadamente, cardiovascula-
res (AVC, hipertensão), respiratórias metabólicas, osteoarticulares, 
neurológicas, excesso de peso e depressão.

É fundamental a criação desta Academia da Mobilidade no nosso 
Concelho, para a promoção da saúde e na implementação de ro-
tinas saudáveis como, o exercício físico, aumentar a mobilidade e 
funcionalidade, a resistência cardiovascular, combater o sedenta-
rismo, melhorar a saúde física e psicológica de entre muitas outras.

S A Ú D E

imagens.

i39  Vereadora da Ação Social na abertura dos trabalhos
i40  Assinatura do Protocolo
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i41  Distribuição de flores
i42  Presidente da Câmara no uso da palavra
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Após a habitual pausa de verão, 
entre os meses de julho e agosto, 
as aulas do Clube Sobral Sénior Ati-
vo, tiveram início no dia 2 de outu-
bro de 2017. Neste ano de 2017/2018, 
entraram em vigor as seguintes 
aulas: Cultura e Cidadania, Inglês, 
História da Literatura Portugue-
sa, História Local, Ginástica, Coro, 
Artes Cénicas e História da Filo-
sofia. Com foco na aprendizagem 
ao longo da vida, na estimulação 
cognitiva, assim como na promo-
ção de autoestima e redes de su-
porte social, este Projeto mantém a 
sua operacionalização através de 
aulas regulares, atividades pontu-
ais e apresentações ao público.

Em parceria com o Gabinete Inter-
municipal de Apoio à Vítima, o Mu-
nicípio de Sobral de Monte Agraço 
com a colaboração de uma volun-
tária, no dia 24 de outubro, saíram 
à rua com flores para distribuir à 
população masculina. Numa data 
que marca o Dia Municipal para a 
Igualdade, uma iniciativa transver-
sal aos Municípios de Alenquer, Ar-
ruda dos Vinhos, Cadaval, Lourinhã, 
Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral de 
Monte Agraço e Torres Vedras, ce-
lebrou a prevenção contra a vio-
lência doméstica sob o tema “A 
uma mulher não se bate nem com 
uma flor.” A igualdade e a informa-
ção, neste dia, deram cor às ruas 
de Sobral de Monte Agraço. 

Clube Sobral
Sénior Ativo

A Ç Ã O  S O C I A L

No dia 10 de dezembro, o Pavi-
lhão do Soeirinho foi palco da 
Festa de Natal Saudável para 
Seniores.

Na perspetiva de uma Festa de Na-
tal dinâmica e saudável, os senio-
res realizaram rastreios de saúde, 
ao longo do dia festivo - uma par-
ceria do Município com a Unidade 
de Cuidados na Comunidade.

A festa teve início com uma breve 
atividade física, dinamizada pelo 
professor Márcio Ferreira. Entrando 
no espírito da quadra natalícia, a 
população sénior aplaudiu o gru-
po musical Salta-Pocinhas, que 
animou os seniores durante toda a 
tarde, a que se seguiu um lanche.

Estiveram presentes os Presidentes 
da Câmara e Assembleia Munici-
pal, a Vereadora da Ação Social, os 
Presidentes das Juntas de Fregue-
sia de Sapataria e Sobral e repre-
sentante da Junta de Freguesia de 
Santo Quintino.

Festa de Natal para 
Seniores sob o lema 
‘Natal Saudável’

A Ç Ã O  S O C I A L

Dia Municipal
para a Igualdade

A Ç Ã O  S O C I A L
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i43  Presidente da Câmara, Embaixadora de 
Cuba e Presidente da Associação de Amizade 
Portugal - Cuba
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Rendimento Social 
de Inserção

O Rendimento Social de In-
serção (RSI) é uma medida de 
proteção social da compe-
tência da Segurança Social 
criada para apoiar as pesso-
as ou famílias que se encon-
trem em situação de grave 
carência económica e em 
risco de exclusão social. 

Em setembro realizou-se uma reu-
nião do RSI onde foram assinados 9 
Acordos de Inserção, com 9 agre-
gados familiares, abrangendo um 
total de 17 pessoas (12 adultos e 5 
crianças).

A Ç Ã O  S O C I A L

FEAC - Fundo Europeu de Auxílio
a Carenciados

Mais conhecimento, 
mais inovação 
e mais e melhor 
emprego

Embaixadora de 
Cuba presente em 
Sobral de Monte 
AgraçoO FEAC - Fundo Europeu de Auxílio 

a Carenciados é um programa co-
munitário aprovado para o período 
de 2014 a 2020, que visa conceder 
ajuda alimentar através da con-
cessão de géneros alimentares não 
perecíveis às famílias candidatas 
que cumpram os requisitos esta-
belecidos.

O Município de Sobral de Monte 
Agraço no âmbito deste programa 
é entidade mediadora, conjunta-
mente com outras 8 entidades.

Este programa pretende apoiar a 
distribuição de géneros alimenta-
res às pessoas mais carenciadas, 
bem como o desenvolvimento de 
medidas de acompanhamento com 
vista à inclusão social dessas fa-
mílias. Salientam-se as ações que 
permitam capacitar as famílias e/ 
ou as pessoas mais carenciadas 

Este foi o lema que juntou o Instituto 
de Emprego e Formação Profissio-
nal – IEFP e o Município de Sobral, 
na 2ª semana do empregador da 
Região de Lisboa e Vale do Tejo. A 
Sessão foi organizada pelo IEFP de 
Torres Vedras, dinamizada pelo seu 
Diretor, Dr. Carlos Pinto, e realizada 
no Auditório Municipal.

O objetivo de trazer até esta ses-
são as Empresas e os seus res-
ponsáveis, foi conseguida e foram 
apresentados os serviços daquele 
Instituto bem como as medidas de 
incentivo à contratação e aos está-
gios.

Com esta ação conjunta, IEFP e 
Município, pretendeu-se estreitar 
relações com as Empresas locais 
de forma a poderem trabalhar no 
futuro e em conjunto, no fortaleci-
mento do tecido empresarial, con-
cretamente na inovação, empre-
endedorismo e na criação de novos 
empregos.

Numa iniciativa da Associação de 
Amizade Portugal Cuba e do Muni-
cípio, decorreu no Auditório Munici-
pal em 7 de dezembro, uma sessão 
centrada no debate sobre o Blo-
queio a Cuba. 

Foram explicadas as consequên-
cias para o povo cubano do em-
bargo que subsiste há 55 anos. De 
referir que a Assembleia Geral das 
Nações Unidas (ONU) aprovou, pela 
26ª vez, uma resolução que pede o 
fim do embargo comercial dos Es-
tados Unidos a Cuba, com os votos 
favoráveis de 191 países. Só os Esta-
dos Unidos e Israel votaram contra.

Foi também abordado o contexto 
social vivido neste País que, apesar 
de todas as dificuldades, apresen-
ta um desenvolvimento bastan-
te considerável em áreas como a 
medicina e ensino, situações de 
enorme valor para cuidar do servi-
ço básico gratuito e universal que 
oferece ao Povo Cubano. 

Nesta iniciativa participaram Au-
gusto Fidalgo, da Associação de 
Amizade Portugal Cuba; José Alber-
to Quintino, Presidente da Câmara 
Municipal e a embaixadora de Cuba 
em Portugal, Mercedes Martinez.

A Ç Ã O  S O C I A L E C O N O M I A A Ç Ã O  S O C I A L

na seleção dos géneros alimen-
tares, na prevenção do desperdí-
cio e na otimização do orçamento 
familiar, designadamente através 
da realização de sessões de escla-
recimento e ou de sensibilização e 
informação. Os destinatários finais 
deste programa serão os indivídu-
os ou famílias que se encontrem 
em situação de comprovada ca-
rência económica de acordo com 
os critérios definidos para o pro-
grama. No território de Sobral de 
Monte Agraço e Torres Vedras se-
rão apoiadas 512 pessoas, sendo 
que os candidatos a beneficiários 
do programa terão de ser entrevis-
tados por técnicos da Segurança 
Social que fazem a seleção.

A primeira distribuição foi efetuada 
em dezembro de 2017.
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Grande investimento
no ambiente e na qualidade
de vida da população

Município de Sobral de 
Monte Agraço adquiriu 
novo veículo de recolha 
de resíduos Sólidos 
Urbanos

A nova viatura de recolha de Resí-
duos Sólidos Urbanos, que a Câma-
ra Municipal adquiriu e apresentou 
no dia 23 de novembro, vai come-
çar em breve a circular pelo Con-
celho. A aquisição deste veículo, 
com uma capacidade de carga de 
15 m3, tem como objetivo melhorar 
a eficácia dos serviços de gestão 
de recolha de resíduos em todas 
as Freguesias e representa um in-
vestimento da Autarquia no valor 
de € 167.772,00. 

Trata-se de concretizar mais um 
passo na estratégia de promoção 
de um ambiente melhor, em bene-
fício da População.

A M B I E N T E

Município de Sobral de 
Monte Agraço reforça 
limpeza urbana, 
com nova Varredora 
Mecânica

A Câmara Municipal colocou ao 
serviço um novo equipamento de 
limpeza, Varredora Mecânica, que 
representa uma aposta clara na 
melhoria da limpeza dos espaços 
públicos da Vila e do Concelho.

O veículo tem uma capacidade de 
1 m3 e custou cerca de 83 mil eu-
ros. Com esta aquisição a Câmara 
Municipal passa a dispor de mais 
um equipamento ao serviço de um 
melhor ambiente.

A Câmara Municipal de Sobral de 
Monte Agraço concluiu recente-
mente a campanha de limpeza e 
higienização dos contentores para 
recolha de Resíduos Sólidos Urba-
nos (RSU). Esta intervenção, no valor 
de cerca de 5 mil euros, foi realiza-
da com o recurso a uma empresa 
especializada e previu a limpeza de 
todos os contentores do Concelho.

A M B I E N T E

O Município procedeu à 
lavagem e higienização 
dos contentores de 
recolha de RSU do 
Concelho

A M B I E N T E

imagens.

i44  Nova viatura de recolha de RSU em pleno serviço
i45  Vice-Presidente, Chefe de Divisão da DOUA, Encarregado Geral e os colaboradores do serviço de 

Ambiente, na entrega da nova viatura
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Município recebe 
galardão pela 
Qualidade da Água 

A Câmara Municipal recebeu, no 
passado dia 8 de novembro, o Selo 
de Qualidade relativo à água para 
Consumo Humano, atribuído pela 
Entidade Reguladora dos Serviços 
de Águas e Resíduos (ERSAR).

Segundo a ERSAR, o objetivo deste 
galardão é evidenciar a entidade 
prestadora de serviço de abasteci-
mento público de água que, no úl-
timo ano de avalização regulatória, 
tenha assegurado uma qualidade 
exemplar de água para consumo 
humano.

Os prémios e os selos pretendem 
ser um estímulo à melhoria dos 
serviços prestados, promovendo a 
procura da excelência. 

A M B I E N T E

Sobral de Monte Agraço associa-se
à Campanha Nacional de Poupança
de Água

No contexto de seca severa extrema como a que se viveu e vive 
atualmente no nosso País, verifica-se uma diminuição significativa 
das nossas reservas hídricas, com interferência direta no abaste-
cimento de água às populações.

O Município associou-se à campanha nacional de poupança de 
água, onde interveio nas suas áreas de competência com a ado-
ção de medidas excecionais no que diz respeito à redução da uti-
lização da água e apela a todos os Sobralenses que utilizem cons-
cientemente a água no dia-a-dia, reduzindo o seu consumo.

Sabia que um minuto de desperdício de água é o suficiente para 
garantir as necessidades básicas diárias de 1 milhão de pessoas?!

Vamos continuar a dar o nosso contributo em Sobral de Monte 
Agraço e com “1 minuto por dia, vamos combater a seca”.

www.fecheatorneira.pt

A M B I E N T E

Sobral.  informação municipal
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i46  Presidente da Câmara Municipal exibindo o Selo de Qualidade
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Festas e Feira de Verão 2017

As Festas e Feira de Verão do concelho 2017, foram participadas 
por milhares de pessoas, entre os dias 08 e 17 de setembro

C U L T U R A  E  L A Z E R

O esforço conjunto do Município, Movimento Associativo 
e Empresarial Local, assim como de várias forças vivas 
do Concelho, tem assumido primordial importância no 
fortalecimento dos laços da nossa comunidade e na 
valorização das nossas tradições.

A Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço 
agradece a todas as Associações, Grupos, Músicos 
e Entidades envolvidas na Organização, assim como 
aos milhares de pessoas que estiveram presentes nas 
iniciativas e que conferiram grande espetacularidade 
a mais umas Festas e Feira de Verão.

Cultura Popular 
Tradicional 

C U L T U R A

‘Cultura Popular Tradicional’ foi o 
tema do domingo [10] das Festas. 
O primeiro domingo das Festas e 
Feira de Verão tem sido dedica-
do a um tema relacionado com 
a história ou com a memória so-
cial e identitária do Concelho de 
Sobral de Monte Agraço. Em 2017, 
homenageámos o folclore que, en-
tre outras formas de expressão da 
cultura popular tradicional, tem 
sido um fiel guardião do saber do 
povo. Durante a tarde de domingo, 
a vila encheu-se com as cores do 
folclore português. Do Alto Minho 
ao Ribatejo, passando pela Estre-
madura Centro, Estremadura Sa-
loia e região Caramela, os grupos 
e ranchos folclóricos trouxeram as 
expressões socioculturais das suas 
gentes e costumes. Desfilaram, 
dançaram, contaram as histórias e 
usos dos lugares de onde vinham, 
ensinaram as suas “modas”, atra-
vés da oficina de dança, e deram a 
conhecer o seu trajar.

Os vários momentos do programa 
de domingo permitiram a partilha 
de uma herança culturalmente di-
nâmica, na qual não faltaram as 
bancas de saberes e sabores e a 
animação de várias regiões.

imagens.

i47  Abertura das Festas pelo Presidente da Câmara Municipal
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Exposição ‘Michel 
Giacometti. 80 Anos, 
80 Imagens’

C U L T U R A

No âmbito das Festas e Feira de 
Verão de Sobral de Monte Agraço 
e com o intuito de homenagear a 
cultura tradicional portuguesa, a 
Galeria Municipal acolheu a expo-
sição Michel Giacometti. 80 Anos, 
80 Imagens, que focou o trabalho 
do etnomusicólogo francês cujas 
pesquisas e recolhas são incon-
tornáveis para o conhecimento e 
estudo da cultura tradicional por-
tuguesa. A exposição foi cedida 
pelo Museu da Música Portuguesa 
e enriquecida por um conjunto de 
exemplares de instrumentos musi-
cais gentilmente cedidos por gru-
pos de folclore e colecionadores 
privados.
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i48  Atuação de Ana Moura 
i49  Banda de Música dos Bombeiros de Torres Vedras 
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No dia 23 de setembro, Sobral de Monte 
Agraço recebeu o programa televisivo AQUI 
PORTUGAL. Um programa generalista da RTP, 
transmitido também na RTP Internacional.

O Município aproveitou a oportunidade para promover 
o património das Linhas de Torres através do Circuito 
de Visita do Alqueidão e da exposição do CILT.

Ao longo da emissão, a Guerrilha de Montagraço di-
vulgou outra faceta da história das Invasões France-
sas - a heróica resistência portuguesa à ocupação de 
Portugal. Através da recriação de um acampamento 
de guerrilha, deu a conhecer o quotidiano, o vestuário 
e as ações militares de forças de voluntários militari-
zados ou de grupos de civis armados, que tiveram o 
objetivo de contribuir para a vistoria do exército, fazen-
do-o ganhar tempo, desgastando o inimigo, tornando 
cada vez mais difícil a progressão francesa.

Também a gastronomia não ficou de fora. Inserida 
numa das maiores regiões produtoras de vinho, quem 
visita as Linhas de Torres e Sobral de Monte Agraço pode 
aproveitar para degustar o bife Wellington ou o menu 
de época do restaurante Vilamanjar. A chefe Sofia Ca-
roço deu as melhores dicas aos apresentadores Catari-
na, Joana e Hélder enquanto confecionou, em direto, um 
suculento e delicioso bife Wellington. 

‘Aqui Portugal’
em  Sobral
de Monte Agraço

C U L T U R A  E  L A Z E R
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Cine-Teatro

‘Manobras’ - Festival Internacional de Marionetas e Formas 
Animadas da  Artemrede 

C U L T U R A

Neste período o grande destaque da programação do 
Cine-teatro vai para o ‘Manobras’.

Depois de 8 edições da Festa da Marioneta, a Artemre-
de, associação de que o Município é sócio fundador, 
decidiu meter mãos à obra e converter a festa num 
festival. Para isso, deu-lhe um novo nome, um novo im-
pulso e o Festival saiu para os municípios participantes 
manobrando marionetas e objetos, desenhando per-
cursos pelo património, revisitando lugares e desco-
brindo histórias.

Pré-escolar
e 1.º Ciclo assistem
a  ‘TUTU’ e ‘Mãos ao 
Alto! (Hands Up!)’ 

C U L T U R A

No dia 26 de setembro recebemos 
no Cine-Teatro 201 alunos e profes-
sores do 1º ciclo para assistir ao es-
petáculo TUTU da companhia ho-
landesa Lichtbende. O público foi 
surpreendido por este espetáculo 
contemporâneo que junta a pro-
jeção de lanternas mágicas num 
ecrã gigante com a música ao vivo 
e conta a história da dança no pe-
ríodo que medeia a 1ª e a 2ª Guer-
ras Mundiais. Uma oportunidade 
única para as crianças e professo-
res do nosso Concelho terem aces-
so ao que de mais contemporâneo 
se faz na área das marionetas ao 
nível nacional e internacional. 

Assim, teve início no passado dia 07 de setembro o 1º 
Manobras – Festival Internacional de Marionetas e For-
mas Animadas da Artemrede -Teatros Associados. 

Entre 07 de setembro e 29 de outubro o município teve 
o privilégio de acolher espetáculos nacionais e interna-
cionais que utilizam diversas técnicas e são dirigidos a 
diversos públicos. O mesmo teve início durante as Fes-
tas e Feira de Verão com o espetáculo de Circo Con-
temporâneo E-nxada no dia 17 de setembro.

‘Geometrias do Diálogo’

C U L T U R A

No Centro de Interpretação das Linhas de Torres, em colaboração 
com o Cine-Teatro, foi acolhido o espetáculo ‘Geometrias do Diá-
logo’.

A peça realizou-se no coreto da praça pombalina Dr. Eugénio 
Dias. Durante as 5 sessões, os espetadores participantes tiveram 
a possibilidade de assistir ao diálogo de duas figuras com recurso 
à imagem, ao desenho e ao gesto. A companhia francesa Jusco-
mama trouxe duas marionetas que se desenhavam, apagavam e 
partiam à descoberta uma da outra. Aos poucos, os rostos foram-
-se transformando em pinturas ou paisagens. Após as sessões, os 
espetadores participaram numa visita guiada ao CILT.

Ainda no âmbito deste Festival o Cine-teatro recebeu o magnífico 
espetáculo ‘Pescador’ pelo grupo chileno Silencio Blanco. Um es-
petáculo que fez os espetadores mergulharem a fundo na intimi-
dade de homens que, no seu labor solitário, se confrontam com a 
magnitude da natureza. Foi um espetáculo-tributo a esse tipo de 
trabalhos – ofícios agora esquecidos, mas outrora fundamentais 
na evolução do país e marcas indeléveis da História chilena, tal 
como na nossa história. E recebeu ainda ‘Caixa das Histórias En-
sarilhadas’ pelo grupo Mandrágora.
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Para além da programação 
do Manobras, realizaram-se
no Cine-Teatro outros 
eventos:

Integrados nas Festas e Feira de Ve-
rão 2017 foram apresentados dois 
espetáculos de teatro: ‘Amplexos’, 
pelo grupo de teatro e dança da 
Junta de Freguesia de Sobral de 
Monte Agraço – T-Danos – e a Re-
vista ‘Ó Zé Bate o Pé’.

A Música esteve presente no Cine-
-Teatro com os espetáculos ‘Festa 
da Música Portuguesa’, organizada 
pelo Motoclube Águias do Agreste, 
Vila Compasso, Clube Recreativo 
Sapataria e Matilde Pereira – ‘Fado 
entre Amigos’. 

Perante uma boa moldura huma-
na, a Sociedade Filarmónica da 
Ribaldeira, protagonizou no dia 
2 de dezembro no Cine Teatro, o 
concerto ‘A Magia da Música’, que 
contagiou e agradou a todos os 
presentes.

Assim, entre agosto e dezembro de 
2017 realizaram-se no Cine-Teatro 
de Sobral de Monte Agraço onze 
eventos em diferentes áreas ar-
tísticas: música, teatro, teatro de 
marionetas, atividades formativas 
e multidisciplinares.

imagens.

i54  Banda de Música da Força Aérea Portuguesa
i55  Vereadora Carla Alves a agradecer o Concerto

i56  Teatro Revista ‘Ó Zé Bate o Pé’
i57  Banda de Música da Ribaldeira
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Concerto de Ano 
Novo pela Banda 
da Força Aérea 
Portuguesa

C U L T U R A

Com o Cine-Teatro completamen-
te lotado, assistiu-se a 14 de janeiro 
ao Concerto de Ano Novo realizado 
pela Banda da Força Aérea.

A iniciativa promovida pelo Muni-
cípio de Sobral teve como objetivo 
proporcionar à população música 
de excelente qualidade, que agra-
dou a todos quantos estiveram 
presentes no Cine-Teatro.

A representar o Município esteve 
a Vereadora Carla Alves acompa-
nhada do Presidente da Assem-
bleia Municipal Júlio Rodrigues, que 
agradeceram à Banda da Força 
Aérea o concerto de grande qua-
lidade.

Criada em 1957, a Banda da Força 
Aérea composta por cerca de oi-
tenta elementos de excelente qua-
lidade e de primeiro plano musical, 
tem percorrido o País e grande 
parte da Europa, dando inúmeros 
concertos com êxitos assinaláveis.

Atualmente o Maestro titular é o 
Capitão António Rosado, assistido 
pelo Maestro Tenente Rui Silva.

Projeto ‘Visionários’,
de espetadores a programadores, 
arrancou no Dia Europeu
do Espetador

C U L T U R A

‘Visionários’, o novo projeto da Artemrede, arrancou a 18 de novembro 
durante o European Spectators Day, um evento promovido pelo 
projeto Be SpecACTive! que acontece simultaneamente em várias 
cidades da Europa. Este projeto arrancou com a constituição dos 
primeiros grupos de espetadores nos Municípios de Abrantes, 
Lisboa, Pombal, Sobral de Monte Agraço, Moita, Oeiras e Barreiro.

Em Sobral de Monte Agraço, um grupo de duas dezenas de espe-
tadores locais, reuniu-se no Auditório Municipal, com um represen-
tante da Artemrede e técnicos do Município que explicaram este 
desafio. O grupo continua a reunir uma vez por mês para debater 
os conteúdos de vários espetáculos. O objetivo é selecionar alguns 
dos títulos a apresentar nos equipamentos culturais dos seus Mu-
nicípios ao longo de 2018, nomeadamente durante o 2º Manobras 
– Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas. ‘Visio-
nários’ inspira-se no projeto Visionari, inicialmente desenvolvido 
no festival Kilowatt, em Sansepolcro (Itália) e propõe um novo mo-
delo de aproximação entre espetadores, artistas e instituições cul-
turais. O projeto apresenta-se como uma plataforma de debate, 
que fomenta o empoderamento do espetador, que abandona o 
seu papel, tendencialmente passivo, para participar ativamente 
nos processos de programação.
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‘Estórias (con)geladas’ assinalaram
o 15.º Aniversário da Biblioteca

C U L T U R A

No âmbito do 15º aniversário da Biblioteca Muni-
cipal, teve lugar na sala polivalente o espetáculo 
de leituras encenadas “Estórias (con)geladas”, da 
responsabilidade de Cristina Morais e Ana Azeve-
do. As crianças tiveram o privilégio de conhecer 
o Pin & Guim, dois pinguins que vivem num am-

biente muito “gelado”. Com eles caminharam pela 
terra dos sonhos e das aprendizagens, acompa-
nhados por centenas de outros pinguins! Lade-
ados por um branco cor de neve, mergulhámos 
nas histórias destas aves que têm asas mas não 
voam. Todos puderam sonhar.

Encontros com a escritora
Manuela Ribeiro

C U L T U R A

No âmbito das atividades de promoção da leitura 
promovidas pela Biblioteca Municipal recebemos 
no dia 16 de janeiro a escritora Manuela Ribeiro, 
que dinamizou 2 sessões para alunos do 5.º ano, 
envolvendo 6 turmas, totalizando 110 alunos.

Autora de diversos livros para crianças e adoles-
centes, com destaque para a coleção “Aventuras 
de Miguel e Ricardo”, Manuela Ribeiro dinamiza 
com regularidade sessões com o público escolar. 

A obra da autora foi trabalhada previamente e as 
sessões foram bastante participadas e interes-
santes.

Os encontros com autores, que o município tem 
organizado com regularidade, têm como objeti-
vo promover, junto do público escolar, o conhe-
cimento dos autores de língua portuguesa bem 
como as suas obras.



Galeria
Municipal

Exposição de Pintura ‘Instantes’, 
de Rui Carruço 

C U L T U R A

Carruço nasceu na década de setenta em Lisboa. Se-
guiu uma vida académica sempre ligada às ciências 
exatas, pelas quais é apaixonado, até decidir unir esta 
paixão à Arte, mais concretamente à pintura. A sua pro-
dução artística espraia-se por diferentes estilos, que 
se foram orientando na busca de uma voz original no 
mundo da Arte. Essa voz está a chegar com uma nova 
corrente que designou de sinuosismo, inspirada nos sa-
beres científicos do espaço-tempo curvo, do movimen-
to perpétuo e outras inspirações da área da física.

Exposição ‘Viciados em Livros’

C U L T U R A

Entre 9 e 30 de setembro esteve patente ao público na 
sala polivalente da Biblioteca Municipal a exposição “Os 
Viciados em Livros”, pintura e escultura de Madalena 
Bensusan. Uma exposição que pretendeu através da 
arte divulgar o livro e a leitura, para que estes façam 
sempre parte de cada um de nós.

imagens.
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Lançamento do livro 
‘Histórias da Ajudaris ‘17’

C U L T U R A

No âmbito das atividades organiza-
das pela Rede Concelhia de Biblio-
tecas foi apresentado no dia 23 de 
novembro no Auditório Municipal 
o livro “Histórias da Ajudaris ‘17” que 
contempla três histórias escritas 
por alunos do Agrupamento de Es-
colas Joaquim Inácio da Cruz So-
bral, ilustradas por artistas convida-
dos. Foi um momento para partilhar 
a magia de histórias de encantar 
escritas por pequenos grandes au-
tores, pinceladas por artistas soli-
dários. Esta iniciativa, promovendo 
as literacias e os valores, pretende 
incentivar todos, em especial as 
crianças e jovens, a colaborarem 
com uma causa solidária.

imagens.

i58  Lançamento do livro ‘Histórias da Ajudaris ‘17’ - Sessão no Auditório Municipal 
i59  Lançamento do livro ‘Histórias da Ajudaris ‘17’ - Sessão na Fundação Calouste Gulbenkian
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História Mágica de Natal foi a hora 
do conto apresentada na Bibliote-
ca Municipal no dia 19 de dezembro, 
partindo do livro “A pequena rena 
salva o Natal”. Além da apresenta-
ção do conto, que pretendeu esti-
mular a imaginação e o mundo da 
fantasia, foi também dinamizada 
uma oficina de trabalhos manuais. 

Nesta época natalícia de genero-
sidade e fantasia foi um momento 
que inspirou as duas dezenas de 
crianças participantes.

‘História Mágica 
de Natal’

C U L T U R A

Teve início a 23 de setembro, pelo 
6.º ano consecutivo, a Comunida-
de de Leitores dirigida ao público 
adulto, cujos encontros continuam 
a proporcionar aos participantes 
momentos de debate e reflexão in-
formais sobre temas ligados à vida, 
às inquietações e à história de toda 
a gente e de cada um. 

No dia 14 de dezembro, no último 
encontro, do ano 2017 da Comuni-
dade de Leitores, realçando a leitu-
ra como uma atividade de carácter 
social e comunicacional e contri-
buindo para a divulgação de livros e 
autores da escrita nacional e inter-
nacional, dando a conhecer nome-
adamente a coleção existente na 
Biblioteca Municipal a comunidade 
de leitores ofereceu a todos os lei-
tores da biblioteca uma árvore de 
natal cheia de sugestões de leitura.

6ª Comunidade
de Leitores 

C U L T U R A

i58 i59
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Domingo grátis no 
CILT

C U L T U R A

Desde julho de 2017, a entrada 
no Centro de Interpretação 
das Linhas de Torres (CILT) 
passou a ser grátis em todos 
os domingos.

Com o objetivo de promover o 
acesso à cultura e ao património, à 
semelhança do que acontece com 
os Museus e Monumentos Nacio-
nais, o CILT garante a visita gratuita 
ao seu espaço aos domingos, bem 
como a gratuitidade da utilização 
do áudio-guia turístico, que me-
deia a visita ao património do Con-
celho de Sobral de Monte Agraço, 
nesses mesmos dias.

Centro de 
Interpretação das 
Linhas de Torres (CILT)

CILT continua a apostar nas famílias

C U L T U R A

O programa educativo do CILT conta com duas grandes ofertas: 
“Educar para a Cultura” e “Explor(A)lqueidão” que, desde há dois 
anos, pela sua qualidade, integram frequentemente a agenda de 
eventos de sites dirigidos a famílias, como Estrelas e Ouriços ou 
Pumpkin. Estes sites disponibilizam uma agenda cultural e de lazer, 
com atividades e serviços para pais e filhos usufruírem juntos de 
bons momentos de forma organizada, imediata e prática.

EDUCAR PARA A CULTURA, decorre ao longo do ano, mediante mar-
cação prévia, e pretende envolver as crianças, adultos, famílias e 
escolas no património das Linhas de Torres através de um conjun-
to de atividades disponíveis. As atividades dão a conhecer este pa-
trimónio histórico, fomentam o respeito pela salvaguarda e prote-
ção dos sítios que fazem parte da herança cultural de todos nós e 
educam para a cidadania e para a integração social.

EXPLOR(A)LQUEIDÃO é um ciclo de atividades que decorrem, entre 
maio e outubro, no Circuito de Visita do Alqueidão e que têm como 
objetivos dar a conhecer e a usufruir este espaço patrimonial atra-
vés de desafios e experiências inesperadas. 

No âmbito deste programa realizou-se a 23 de setembro, no Núcleo 
de Apoio ao Visitante do Circuito do Alqueidão (NAV), o workshop 
‘Ecologia no dia-a-dia’. Ao longo de duas horas e meia foi possível 
aprender a interpretar os rótulos de produtos de utilização diária 
e os ingredientes adicionados, maioritariamente nocivos para o 
nosso organismo e meio ambiente. Os participantes produziram 
um creme de rosto, um creme de corpo, pasta de dentes, desodo-
rizante, detergentes multiusos e para a roupa e amaciador. Foram 
ainda debatidos entre todos, hábitos de vida amigos do ambiente, 
como por exemplo a redução da utilização de sacos de plástico.

Dia aberto ao professor

E D U C A Ç Ã O

Integrado nas Comemorações do Dia Nacional das Linhas de Torres 
teve lugar no CILT, a 21 de outubro, o Dia Aberto ao Professor - Mochila 
do Soldado.

Esta atividade, mediada pela AIDGLOBAL, teve como objetivo testar com professores e 
as suas famílias um novo recurso, que é também uma ferramenta pedagógica para 
escolas. Esse recurso integra um guia com propostas, que relacionam o programa 
curricular com temas da Educação para a Cidadania Global e com situações vividas 
durante as Invasões Francesas, no séc. XIX. O guia é complementado por uma 
mochila - a mochila do soldado - composta por materiais de apoio, nomeadamente 
acessórios e jogos.

No futuro, as escolas interessadas poderão beneficiar deste recurso pedagógico 
no CILT ou solicitar o seu empréstimo para a realização de atividades no respetivo 
estabelecimento de ensino.

47
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CILT comemora 6.º Aniversário

C U L T U R A

No passado dia 03 de dezembro, o 
Centro de Interpretação das Linhas 
de Torres celebrou seis anos de 
existência enquanto espaço muse-
ológico polinucleado que promove 
o património das Linhas de Torres 
nas vertentes cultural, educativa e 
turística.

Este ano, o CILT dedicou especial 
atenção aos mais pequeninos e 
ofereceu às famílias, no dia do seu 
aniversário, uma sessão do conto 
infantil ‘O Soldado da Paz’. Este sol-

dado, chamado Ramos de Oliveira, 
era o soldado mais trapalhão da 
história de todas as guerras e bata-
lhas, mas com um grande coração. 
Um verdadeiro espalhador de paz! 

A história foi contada com recurso 
a vários materiais, incluindo a mo-
chila do soldado, onde se guardava 
tudo o que nos remetia ao tempo 
das invasões francesas.

Da autoria de O Papão de Contos, 
um espalhador de histórias que vai 
a todos os lugares onde exista ma-

gia, o conto foi apresentado de for-
ma interativa e cheio de surpresas!

Durante a última semana, foi a vez 
das turmas dos pré-escolares do 
Concelho virem assistir a este con-
to que, de forma muito original, nos  
conta um pouco da nossa história. 
O objetivo foi, também, dar a co-
nhecer o Centro de Interpretação 
das Linhas de Torres e as suas ati-
vidades às crianças entre os 3 e 5 
anos e educadores. 

Município de Sobral ajuda a 
promover as Linhas de Torres
em Londres 

C U L T U R A

Nos dias 18 e 19 de outubro, uma representação portu-
guesa foi a Londres promover as potencialidades da 
Rota Histórica das Linhas de Torres enquanto produto 
turístico de qualidade diferenciada.

A delegação, constituída por representantes políticos e técnicos 
dos Municípios de Mafra, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras e 
por parceiros que operam na área do Turismo no território RHLT, es-
tiveram em Londres com o objetivo de iniciar a promoção externa 
das Linhas de Torres como destino turístico.

O evento decorreu na Embaixada Portuguesa no Reino Unido, com 
apoio dos membros do Turismo de Portugal naquele país, para 
uma assistência composta por membros dos Friends of the Lines, 
operadores turísticos e pela imprensa.

A abertura ficou a cargo do senhor embaixador Manuel Lobo An-
tunes e de José Aragão, gestor de produto Turismo de Negócios, 
Turismo Residencial e Golfe, a que se seguiu a intervenção da Vice-
-Presidente da Rota Histórica das Linhas de Torres, Ana Umbelino, 
que falou do contributo que as Linhas de Torres podem dar para um 
turismo de excelência, terminando com a apresentação do novo 
vídeo promocional da RHLT. Após esse momento, coube ao CEO da 
Citur, João Moita, dar a conhecer um pacote turístico pensado es-
sencialmente para as Linhas de Torres, em articulação com outros 
dois pólos de grande atratividade, Lisboa e Óbidos.

O pacote turístico inclui agentes e entidades, públicas e privadas, 
que operam no território, entre eles o Centro de Interpretação das 
Linhas de Torres de Sobral de Monte Agraço (CILT) e o Forte do Al-
queidão, o menu Wellington do restaurante Vilamanjar, o Museu 
Municipal de Torres Vedras e o Forte de S. Vicente, o hotel Dolce 
Campo Real, entre outros. 

imagens.
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i64  Entrega de prémios
i65  Autarcas e Técnicos presentes
i66  Presidente da Câmara e Coronel
Américo Henriques 
i67  Cerimónia de abertura
i68  Deposição de coroa de Flores 
i69  Atuação da Guerrilha de  Montagraço

alusiva à vivência dentro das Linhas 
naquele tempo. O momento foi en-
cerrado com uma contradança da 
época.

Seguiu-se a conferência do Coronel 
Américo Henrique sobre “Guerra Pe-
ninsular e Invasões Francesas”, que 
decorreu no auditório municipal. A 
sessão foi acolhida pelo senhor pre-
sidente da Câmara Municipal e pre-
sidente da Rota Histórica das Linhas 
de Torres, José Alberto Quintino, 
acompanhado por Célia Batalha 
Fernandes, também em represen-
tação da RHLT - Associação para o 
Desenvolvimento Turístico e Patri-
monial das Linhas de Torres Vedras.
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Associação da RHLT assinala
Dia Nacional das Linhas de Torres 

C U L T U R A

No âmbito das comemorações do 
Dia Nacional das Linhas de Torres 
realizou-se, no dia 20 de outubro, 
a entrega dos prémios aos vence-
dores do I Concurso de Curtas-Me-
tragens INVADE! e a apresentação 
da Mochila do Soldado, um recurso 
educativo desenvolvido pela RHLT e 
pela AIDGLOBAL, ao abrigo do Ca-
mões, Instituto da Cooperação e 
da Língua.

Na abertura da iniciativa, que de-
correu na Escola Secundária Forte 
da Casa, esteve presente o presi-
dente da Rota Histórica das Linhas 
de Torres, José Alberto Quintino, 
que sublinhou a importância de 
divulgar as Linhas de Torres entre 

os jovens, desafiando-os a produzi-
rem novos olhares, novas perspeti-
vas sobre este património.

A iniciativa teve a participação 
da Embaixada do Reino Unido em 
Portugal, cabendo à embaixado-
ra britânica Kirsty Hayes a entrega 
do Prémio de Votação do Público 
à Curta “Sonho Linha de Torres In-
vasão” de João Costa e Gonçalo 
Santos. 

O Prémio do Júri foi entregue, pe-
los membros Ana Catarina Sousa 
e Luís Matos, à Curta “A Fuga Real 
ou a Real Fuga”, de Soraia Marques, 
Rute Duarte e Luís Maceira. 

À semelhança dos anos anterio-
res, o grupo de recriação histórica 
“Guerrilha de Montagraço” prestou 
homenagem ao esforço das tropas 
aliadas e do povo português na 
construção das Linhas de Defesa 
de Lisboa - Linhas de Torres.

A homenagem teve início com o 
desfile de bombos da Associação 
de Cultura e Recreio 13 de Setem-
bro de 1913, que percorreu a Aveni-
da Marquês de Pombal até à Praça 
Dr. Eugénio Dias, onde teve lugar a 
deposição da coroa de flores jun-
to à placa evocativa à memória 
e resistência do Povo Português e 
aos mortos da Guerra Peninsular, 
acompanhada por uma alocução 

i64 i65

51



HIKE nas Linhas
de Torres

D E S P O R T O

Com o apoio do Município de So-
bral de Monte Agraço decorreu, a 18 
de novembro, a atividade ‘Hike nas 
Linhas de Torres’ que tem por base 
a navegação por carta militar. A 
prova, organizada pela Mystical 
Trip, partiu do Circuito do Alqueidão 
para um percurso circular de 10 km 
e teve a duração média de 4 horas.

Running Challenge Linhas de Torres 
Vedras  /  100 km · 50 km · 15 km

D E S P O R T O

No dia 23 de setembro, realizou-se mais uma edição do desafio 
histórico e solidário que celebra o tempo em que as estradas 
militares foram percorridas pelos correios do exército aliado, 
transmitindo mensagens que permitiram comunicar a estratégia 
de defesa de Portugal. Nesse dia, as provas tiveram distâncias 
diferentes e a dinâmica do homem e cavalo numa homenagem 
aos correios militares.

O evento esteve aliado, como habitualmente, a uma causa 
solidária, em que o valor das inscrições dos participantes foi 
doado à APSA - Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger e 
a que o Município de Sobral de Monte Agraço, através do Centro de 
Interpretação das Linhas de Torres (CILT), teve o maior prazer em 
se associar, entre outros apoiantes e patrocinadores.
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Semana aberta de aulas de fitness

D E S P O R T O

No complexo da Piscina Municipal decorreu de 9 a 14 de outubro, 
a semana aberta de Fitness, que teve como objetivo principal dar 
a conhecer à população em geral as atividades desenvolvidas 
no Complexo da Piscina Municipal na área do Fitness (Fitness Mix, 
Zumba, Treino Funcional, Pilates, Localizada, Hiit, Intensive Local, 
Gap) e, por essa via, a captação de novos utentes. 

Piscina Municipal reabriu portas
em setembro

D E S P O R T O

O Complexo da Piscina Municipal de Sobral de Monte 
Agraço é um equipamento de excelência e iniciou a 
nova época em setembro com diversas modalidades 
e para todas as idades.

A 1 de setembro teve inicio mais uma época desportiva, disponibili-
zando um conjunto diversificado de atividades:

Atividades Aquáticas a funcionar na piscina: Natação pura, Nata-
ção para bebés, Hidroginástica; Hidroterapia (grupo e individuali-
zada). É ainda possível utilizar a piscina em natação livre. 

Atividades de Fitness a funcionar no ginásio: Musculação / Cardio-
fitness, Zumba, Step, Pilates, Localizada, Fitness Mix, Treino Funcional, 
Intensive Local, Hiit e Gap.  Estão também disponíveis aulas de Ballet 
e Karaté.

O Município tem disponível um conjunto significativo de livre-trân-
sitos, com preços bastante acessíveis, como forma de incentivar 
a participação para uma prática regular da atividade física numa 
perspetiva de saúde, lazer e bem-estar e de ocupação dos tempos 
livres de crianças e jovens. Neste momento estão inscritos no Com-
plexo da Piscina Municipal cerca de 900 utentes.
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Natação -
Competição 

D E S P O R T O

Vamos ao Mercado
C U L T U R A

Karaté -
Competição 

D E S P O R T O

Na época desportiva 2017-2018, continua a desenvol-
ver-se a atividade da equipa de competição da Piscina 
Municipal.

O Município de Sobral de Monte Agraço esteve representado em 
diversas provas:

· Festival de Abertura de Juvenis, Juniores e Seniores que se dispu-
tou no dia 22 de outubro de 2017, participando com 3 atletas, num 
total de 337 nadadores, em representação de 25 clubes. 

· Campeonatos Absolutos de Lisboa de pista curta que se disputa-
ram nos dias 18 a 19 de novembro de 2017 em Algés. 

· Campeonato Nacional de Juniores e Seniores de pista curta dis-
putados de 8 a 10 de dezembro de 2017 nas piscinas do Clube Flu-
vial Portuense, o qual contou com a participação de 402 atletas 
oriundos de 78 clubes de Portugal.

Nas diversas provas destaque-se um 6.º lugar de Sandra Mendes 
em  100C; um 9.º lugar de Bruna Rodrigues 200m estilos e um 11.º 
lugar de Joana Amaral em 100m estilos.

No dia 14 de outubro, a equipa de 
karaté de Sobral de Monte Agraço, 
participou no “Seixal Open Karaté 
2017”, no pavilhão municipal da Tor-
re da Marinha. Este torneio contou 
com a presença de 44 clubes e 490 
atletas. A representar a ESK de So-
bral de Monte Agraço, estiveram 5 
atletas. Sendo de destacar um 2º 
lugar em Kata e um 3º lugar em Ku-
mite de Daniela Fernandes.

Para os mais pequenos foram dinamizados o workshop 
“Faz um caderno personalizado”, onde foram ensina-
das técnicas tradicionais de encadernação que per-
mitiram a produção de um caderno único para cada 
participante e o workshop de confeção de chupa-chu-
pas de chocolate, onde os mais pequenos foram con-
vidados não só a colocar as “mãos no chocolate”, mas 
também a conhecer a origem do chocolate e como ele 
entrou nas nossas vidas. 

No espaço do mercado, foram promovidas feiras de 
artesanato e doces, dedicada à venda de artigos de 

produção artesanal, artes decorativas, doces e bebi-
das artesanais e feiras temáticas “Saborear o Outono” 
e “Feira de Natal”.

Foi ainda possível assistir ao showcooking ‘Do Mercado 
ao Prato’ onde os alimentos provenientes do Mercado 
Municipal se transformaram numa deliciosa refeição 
de Natal. A chefe Sofia Teotónio do restaurante Vila-
manjar, brindou-nos com uma nova forma de cozinhar 
o tradicional bacalhau, através de trouxas de bacalhau 
com todos, que fizeram a delícia dos Sobralenses que 
ali se encontravam a realizar as suas compras.

Na continuidade do programa Vamos ao Mercado, organizado pelo Município de 
Sobral de Monte Agraço com o objetivo de dinamizar o Mercado Municipal, no último 
trimestre do ano decorreram várias atividades.
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Decorreu nos passados dias 16, 17 e 19 de dezembro o 
programa Sobral no Natal. No dia 16 o Pai Natal visitou 
o comércio local, desejando as boas festas a todos os 
Sobralenses e entregando uma lembrança às crianças 
que encontrou pela Vila.

No dia 17 de dezembro, o Pai Natal regressou à Vila de Sobral e, na 
Galeria Municipal, tirou fotografias, desejou as boas festas, ouviu 
os desejos dos seus visitantes, recebeu as cartas escritas pelas 
crianças e distribuiu-lhes brindes.

Houve ainda muita animação com a oferta de pipocas, pinturas 
faciais e modelagem de balões. De seguida teve início a peça de 
teatro infantil “Por Favor não cancelem o Natal”, onde a duende 
Ágata com a ajuda dos espetadores mais pequenos convenceu a 
Madalena a querer viver novamente a magia do Natal.

No dia 19 a Biblioteca Municipal organizou a Hora do Conto com 
a História Mágica de Natal seguida de uma oficina de trabalhos 
manuais.

O Município, uma vez mais, para assinalar esta data festiva e da 
família, colocou iluminações de Natal em alguns locais da Vila 
como, Mercado Municipal, Praceta das Bandorreiras, Praceta 25 
de Abril, Praça Dr. Eugénio Dias no Coreto e edifício da Câmara 
Municipal.

Sobral no Natal 2017
C U L T U R A

imagens.

i70  Iluminação de Natal na Praça Dr. Eugénio Dias
i71 / i72 / i73  Participação do Pai Natal
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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
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O P I N I Ã O  /  F O R Ç A S  P O L Í T I C A S

Nesta primeira edição da informação municipal após as 
eleições autárquicas de setembro passado, os eleitos da 
CDU agradecem a confiança uma vez mais depositada 
nesta equipa que, com uma larga maioria dos votos alcan-
çada, permite-nos continuar a colocar em prática aqueles 
que são os nossos projetos.

A aposta dos eleitos da CDU tem sido no reforço e melho-
ria dos equipamentos para prestar um melhor serviço aos 
munícipes e aí, com investimento exclusivo do município 
sem recurso a financiamento, adquirimos uma nova viatu-
ra de recolha de resíduos sólidos urbanos, uma varredora 
mecânica e duas carrinhas de transporte de crianças para 
a educação, num investimento de cerca de 350 mil euros. 
Com o início do mandato, reforçámos os protocolos de de-
legação de competências com as Juntas de Freguesia com 
um significativo reforço de meios humanos e financeiros. 
Aumentámos o protocolo com a Associação Humanitária 
de Bombeiros. Substituímo-nos às entidades competentes 
na conservação do Monumento Nacional da Igreja de Santo 
Quintino tendo lançado concurso público para a sua requa-
lificação na ordem dos 250.000€. Fizemos candidatura para 
Requalificação urbana e paisagística do espaço público 
envolvente aos Pavilhões Gimnodesportivo e Multisserviços 
com um investimento de 649.907€. Lançámos o Sobral E+, 
apoio ao empreendedorismo que visa apoiar a criação de 
novas empresas, assim como capacitar e consolidar a ativi-
dade de empresas com menos de dois anos. Concluiremos 
o Pavilhão Multisserviços apesar dos contratempos que têm 
ocorrido com o empreiteiro da 2ª fase da obra. Iremos pro-
ceder à reparação das vias municipais, de acordo com as 
prioridades já estabelecidas, e também requalificaremos a 
Rotunda de Pero Negro dando-lhe a dignidade que merece.

CDU é obra e a prova disso é que não fazemos obra só no 
período pré-eleitoral, encontrando-se bem patente na 
imensa atividade desenvolvida no mandato anterior e que 
se mantém perante o compromisso assumido com a popu-
lação para o atual mandato.

Desejamos a todos um Bom Ano de 2018.

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

CDU

Dentro de várias posições que já tomámos, partilhamos as 
seguintes lutas e conquistas:

· Nos últimos anos há povoações vizinhas ao nosso Conce-
lho que conseguiram criar dinâmicas de desenvolvimento 
mais eficazes (ex: Arruda dos Vinhos, Malveira/Venda do 
Pinheiro). Estamos localizados a cerca de 30 minutos do 
maior centro de oportunidades do país – Lisboa, temos de 
romper com a política de isolamento da CDU, que cada vez 
traz menos oportunidades e emprego para todos os Sobra-
lenses; · Aprofundamento da cooperação estratégica com 
as entidades de vocação social do nosso Concelho, para 
uma intervenção solidária mais eficiente; · Alcatroamento e 
intervenção urgente de algumas estradas, em especial na 
Freguesia de Santo Quintino (Almargem, Zibreira de Fetais, 
Santo Quintino para Monfalim), assegurando melhor sinali-
zação e segurança rodoviária (ex. pintura das faixas de ro-
dagem, semáforos de passagem em Cabeda); · Taxa de IMI 
menos gravosa; · Substituição das lâmpadas públicas por 
tecnologia LED, poupando no futuro centenas de milhares 
de euros ao Município; · O Concelho tem de requerer a sua 
parte da Derrama à Camara Municipal de Loures prove-
niente das Empresas que exploram energia eólica; · Criação 
de um novo Parque Industrial junto da Saída da A8, na Fre-
guesia da Sapataria; · Edificação de um Memorial aos anti-
gos combatentes; · Promover mais programas de formação 
para valorizar as carreiras dos funcionários da autarquia; · 
Monumento alusivo às Invasões Francesas na rotunda do 
Casal Cochim/Perna de Pau; · Geminação do Concelho com 
AlBuera, Espanha e Saint-Quentin, França; Pela conservação 
e segurança dos parques infantis e lavadouros públicos; · 
Concelho Municipal de Juventude, para quando?; · Reani-
mação mais eficaz do Mercado Municipal e do Comércio do 
Concelho; · Cheque Farmácia para carenciados; · Edificação 
de passeios na Rua de Nossa Senhora da Purificação na Sa-
pataria, entre outras ruas e localidades; · A criação de uma 
Loja do Cidadão na vila do Sobral; · Edificação de Pavilhão ou 
Cobertura na Escola para prática de Educação Física;

Sobral Avança!

Joaquim Biancard Cruz
www.facebook.com/JuntosPelaNossaTerra

PPD/PSD-CDS-PP

Participe na vida do seu Concelho!

Mais um mandato autárquico se iniciou. A gestão autárqui-
ca da CDU, com a sua maioria pouco atenta, tem demons-
trado que infelizmente só quando é pressionada – pela 
oposição e pelos munícipes – é que resolve muitos dos pro-
blemas existentes no Concelho.

Os munícipes publicam umas fotos nas redes sociais e lá se 
vai finalmente recolher o lixo numa determinada localidade. 
Um munícipe cansado de não receber respostas aos ofícios 
que envia ao presidente da Câmara publica um lamento 
nas redes socais e lá recebe finalmente a devida atenção. 
É assim que vive a gestão autárquica no nosso Concelho…

Sabia que a sua Câmara Municipal realiza duas sessões pú-
blicas? São na primeira e terceira quarta-feira de cada mês, 
às 18 horas, e têm um ponto dedicado à intervenção do pú-
blico, onde pode colocar as questões que entenda.

Fica o convite para participar nestas reuniões do executivo 
municipal. É uma das formas que está ao seu alcance para 
participar na vida do seu Concelho e resolver questões que 
necessitem de resposta por parte da autarquia.

Entretanto, as obras do novo pavilhão multiusos da Câmara 
Municipal estão paradas. Mais uma obra da Câmara Muni-
cipal que enfrenta problemas durante a sua execução.

Enquanto vereador eleito pela população, não deixarei 
nunca de defender os interesses do município. Nesta fase 
somos solidários com o presidente da Câmara Municipal 
no diferendo existente com o empreiteiro da obra, mesmo 
sendo evidente que a autarquia apresenta algumas fragili-
dades por aparentes falhas havidas em todo este processo.

Votos de um bom ano de 2018 para todos os munícipes!

Pedro Coelho dos Santos
Vereador eleito pelo PS

PS CONTACTOS



Sobral de 
Monte Agraço 

conta a história 
de exploradores 

destemidos

Sobral de 
Monte Agraço 

conta a 
história de um 

património 
grandioso

Sobral de 
Monte Agraço 
conta a história 
de um povo 
com tradição

Sobral de 
Monte Agraço 
conta a história 
de visitas 
inesperadas

Sobral de 
Monte Agraço 

conta a história 
das batalhas 

que decidiram 
o destino de 

Portugal

Sobral de Monte 
Agraço conta a sua 
história.


