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Novos projetos para o Concelho 1.150 mil euros

Reparação de Estradas Municipais

Piscina Municipal de Sobral de Monte Agraço

Sobral E+
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Caros Munícipes,

Um ano depois dos trágicos incêndios que assolaram Por-
tugal, estas minhas primeiras palavras de saudação vão 
para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
do Sobral que sempre souberam e sabem estar à altura na 
defesa das nossas populações e dos seus bens.

Com o Verão, decorrem as festas populares das aldeias, 
que por todo o concelho dinamizam as várias localidades 
das freguesias, sendo o nosso concelho visitado por lar-
gas centenas de pessoas, e que têm o seu ponto alto de 
7 a 16 de Setembro nas Festas e Feira de Verão da sede 
do concelho. O Município organiza-as e publicita-as fora 
dos seus limites territoriais, apostando numa programa-
ção diversificada e de qualidade desde exposições, prova 
de ciclismo, hotspot, praceta da pequenada, largadas e 
corridas de toiros, bailes, folclore, teatro, concertos, dança, 
desporto, fados, exposições, cultura popular e a atuação 
de consagrados artistas.

O Município continua na prossecução de melhores condi-
ções para os seus munícipes e disso é prova a obra do 
espaço envolvente dos pavilhões do MAFC e Multisserviços 
que, com um custo de cerca de 600 mil euros, e ultrapas-
sados os seus trâmites processuais, será uma realidade a 
curto prazo e que servirá para beneficiar o Novo Pavilhão 
de melhores condições de acessibilidade. Está pronta para 
lançamento a candidatura para Requalificação do Edifício 
de Serviços Municipais Diversos, obra que terá um custo 

estimado de 580 mil euros, obra esta incluída no Plano de 
Ação de Regeneração Urbana de Sobral de Monte Agra-
ço. Também no Património Cultural decorrem a bom ritmo 
as obras de requalificação do nosso Monumento Nacional 
Igreja de Santo Quintino. Dinamizámos vários programas 
para os mais jovens, o programa Campo de Férias Sobral 
Vive as Férias, e as Atividades de Animação e Apoio à Fa-
mília que contribuíram para a solução das famílias em 
ocupar as suas crianças nas férias de verão. Estamos a 
trabalhar no arranque do novo ano letivo em conjunto com 
outras entidades, sempre na prossecução de uma melhor 
qualidade de vida e de serviços para as populações. 

Sempre com o objetivo de melhorar, procederemos à re-
qualificação e manutenção das vias municipais, que con-
tinuarão a ser uma das nossas prioridades.

Termino estas minhas palavras, informando que no pró-
ximo dia 20 de Outubro de 2018, ir-se-á comemorar em 
Sobral de Monte Agraço, o Dia Nacional das Linhas de Tor-
res e por isso deixo o convite a todos os sobralenses para 
participarem nestas comemorações, que assinalam um 
marco histórico no nosso concelho.

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



Requalificação Urbana 
e Paisagística do Espaço Público 
Envolvente aos Pavilhões 
Gimnodesportivo e Multisserviços

Projeto de Execução 
da Requalificação do Edifício 
de Serviços Municipais Diversos

O B R A S O B R A S

A Requalificação Urbana deste espaço tem como 
objetivo dotar o Município de mais infraestruturas 
que respondam às necessidades da população.

Assim, toda a envolvente aos Pavilhões será 
Requalificada, irá existir uma Praça em frente ao 
Multisserviços para a realização de iniciativas ao 
ar livre.

Este é mais um projeto que vai revitalizar o Centro 
Histórico da Vila do Sobral, com um investimento 
de cerca de 500 mil euros.

Neste local onde já existem vários edifícios 
que promovem o caráter cultural e social do 
concelho, este edifício irá promover também o 

Todo o estacionamento será ordenado de acordo 
com o projeto e serão implementados percursos 
pedonais.

Este é um investimento de cerca de 650 mil euros.

empreendedorismo, sendo este o seu principal 
objetivo.

Este será sem dúvida mais um passo na 
construção do futuro do Sobral!
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O Município de Sobral de Monte Agraço adquiriu uma nova máquina retroescavadora, que se 
destina às obras de administração direta da Autarquia. Esta máquina com várias funções vem 
melhorar a qualidade do serviço a prestar às populações. Este novo equipamento reforça a 
frota existente e teve um custo total de 84.225,00 euros.

Aquisição de Nova Retroescavadora

I N V E S T I M E N T O
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Beneficiação, Conservação 
e Restauro da Igreja de 
Santo Quintino — Assinatura 
de Contrato e Início da Obra

O B R A S

A Igreja de Santo Quintino, classificada de Monumento Nacional 
desde 1910, foi mandada construir pelo Rei D. Manuel I em 1520 e 
encontra-se a sofrer obras de Beneficiação, Conservação e Res-
tauro pela empresa Tecnaco – Técnicos de Construção Civil S.A. 
que assinou contrato com o Município de Sobral de Monte Agraço 
em 16 de abril de 2018, no valor de €219.152,29 acrescidos de IVA.  

A obra já se encontra a decorrer com trabalhos no exterior e in-
terior da Igreja. O prazo para a realização da obra é de 12 meses, 
terminando em maio de 2019.
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P R O T E Ç Ã O  C I V I L A M B I E N T E

Aprovado Plano 
Operacional Municipal 
para o Ano de 2018

A Comissão Municipal de Defesa da 
Floresta reuniu no dia 30 de maio, no 
salão nobre dos Paços do Concelho 
e aprovou o POM-2018, apresentado 
pelo Gabinete Técnico Florestal do 
Município.

A Comissão foi presidida pelo Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal Luís Soares, es-
tando presentes também, o representante 
das Freguesias, o Instituto de Conservação 
da Natureza e das Florestas, o Serviço Muni-
cipal de Proteção Civil, Bombeiros Voluntá-
rios e Guarda Nacional Republicana do So-
bral, GIP da GNR, a Associação de Produtores 
Agrícolas e Florestais da Estremadura, o Gru-
po AFOCELCA, Infra-estruturas de Portugal, 
S.A., a Rede Elétrica Nacional (REN), Energias 
de Portugal (EDP) e o Agrupamento de Escu-
teiros 272 de Sobral.

O documento aprovado sistematiza o es-
quema de comunicação, assim como os 
procedimentos de atuação, definindo os 
locais estratégicos de estacionamento e 
os setores territoriais e no que diz respeito 
à vigilância, deteção, primeira intervenção, 
combate, rescaldo e vigilância pós-incêndio.

Salienta-se também o reforço de meios, 
com a disponibilização de mais uma viatu-
ra no Serviço Municipal de Proteção Civil e a 
afetação de um meio aéreo à zona em que 
nos inserimos.

Limpeza de Terrenos 
Florestais nas Freguesias 
do Concelho

Decorreram nos meses de janeiro, 
fevereiro e março um conjunto de 
ações de sensibilização, junto da po-
pulação, realizadas pelo Município, 
Proteção Civil e GNR, no sentido de 
alertar e sensibilizar para a proteção 
das Casas e Florestas dos incêndios.

Estas ações/sessões realizadas nas Fregue-
sias e dinamizadas pelo Serviço de Proteção 
da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR, 
coordenadas pelo Sargento-Ajudante Antó-
nio Lourenço, tiveram grande participação 
da população interessada.

A perda de vidas humanas, a devastação 
de muitos milhares de hectares de floresta, 
a destruição de casas e empresas, a conse-
quência ambiental e económica, acabaram 
por despertar a sociedade para o problema 
dos incêndios florestais.

Ao mesmo tempo serviram para o esclareci-
mento do rigoroso cumprimento das medi-
das legalmente implementadas para redu-
zir o número de ignições, a população ficou 
mais sensibilizada para as questões da lim-
peza de terrenos.

9
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Dia Mundial da Árvore
foi assinalado no Concelho

Abate de Palmeiras mortas 
pelo escaravelho vermelho 
da palmeira

Autarquia prossegue 
com requalificação de 
espaços verdes

A 21 de março foi assinalado o Dia Mundial 
da Árvore no Município de Sobral de Monte 
Agraço. Num dia primaveril, os alunos das 
turmas do 1º ciclo e pré-escolar de todos os 
estabelecimentos de ensino, tiveram a opor-
tunidade de participarem ativamente na 
plantação de árvores de várias espécies, ar-
bustos e de sementes.

A iniciativa teve como objetivo a sensibilização das 
crianças, no que concerne à responsabilidade am-
biental de cada um na preservação da natureza e re-
forçar a importância de manter boas práticas na na-
tureza e os benefícios que todos temos ao cuidarmos 
do ambiente que nos rodeia.

Participaram no evento o Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, a Vereadora da Educação, Professores, Alu-
nos e Pessoal Auxiliar, assim como Colaboradores do 
Município da Divisão de Ambiente.

Em colaboração com a Fábrica da Igreja Paroquial de 
Sapataria, os Serviços Municipais de Ambiente proce-
deram ao abate de palmeiras que se encontravam 
mortas pelo escaravelho vermelho das palmeiras e 
que colocavam em risco pessoas e bens. Este trabalho 
foi realizado no Adro envolvente à Igreja e Cemitério 
Paroquial de Sapataria.

A Autarquia de Sobral de Monte 
Agraço tem vindo a efetuar traba-
lhos de requalificação em vários es-
paços verdes na Vila e também em 
alguns locais pelo Concelho.

A M B I E N T E A M B I E N T E A M B I E N T E
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Reparação de estradas municipais 
e arruamentos diversos

O B R A S

Colocação de novos passeios na Zona Industrial

Reparação de passeios na Vila, Sapataria (Adro da Igreja Paroquial), Casal da Cruzinha, Martim 
Afonso e Pero Negro
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imagens.

i1 / i2  Colocação de novo passeio em Pero Negro
i3  Reparação de estacionamento junto ao Crédito Agrícola em Sapataria

i4 / i5 / i6  Reparação de roturas em Sabugos, Moitelas e Pero Negro
i7 / i8  Reparação de linha de água em Martim Afonso 

 i9  Reparação de muro em Bouco 
 i10  Arranjo do Parque Infantil do Parque Verde das Bandorreiras

 i11  Arranjo do Parque Infantil do Centro Escolar de Sapataria
 i12  Pinturas no interior da antiga Escola Primária João Luís de Moura

 i13  Substituição de banco no Parque Verde das Bandorreiras

i1

i3i2

i6i5i4

i7 i8 i9 i10

i11 i12 i13



Serviço de águas

Na sequência de trabalhos de reforço de abasteci-
mento de água a alguns locais no Concelho, proce-
deu-se também à colocação de nova extensão de 
rede distribuidora, com cerca de 300 metros e cons-
trução de caixa para colocação de válvulas de sec-
cionamento em Casal Rabo do Gato.

Recentemente o Município procedeu a trabalhos de 
desentupimento em conduta de águas pluviais no 
Alqueidão, provocados pelas fortes chuvas ocorridas 
em abril, tendo obstruído grande parte do coletor que 
também foi substituído em alguns troços.

O B R A S

Chuvas fortes provocaram 
entupimentos em conduta de 
águas pluviais no Alqueidão

O B R A S
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Reforço da limpeza 
do espaço público

Ampliação do Canil Municipal Cãominhada sensibiliza 
também para a proteção animal

Tal como tem acontecido em anos anteriores, o Muni-
cípio de Sobral continua a proceder à limpeza de ber-
mas de estradas municipais, passeios e outros espa-
ços públicos. Estas intervenções a decorrer em todo o 
Concelho, são dinamizadas pela Câmara Municipal ou 
através das Juntas de Freguesia de Sapataria, Santo 
Quintino e Sobral de Monte Agraço com delegação de 
competências nestas áreas de limpeza.

O Município iniciou no mês de julho a obra de amplia-
ção do Canil Municipal (1ª fase), trabalho que con-
siste na melhoria nas condições de alojamento dos 
animais, assim como nas condições de utilização e 
manutenção do espaço, com construção de espaços 
de exterior das boxes, gabinete clínico e espaços de 
arrumos.

Esta obra está a ser executada por empreitada no va-
lor de 9.894,50€ acrescido de IVA.

Realizou-se no passado dia 23 de junho a primeira 
Cãominhada, iniciativa organizada pela Câmara Mu-
nicipal e Gabinete Veterinário.

As presenças foram em número significativo e com 
esta atividade pretendeu-se sensibilizar a comuni-
dade para o abandono e adoção responsável de ani-
mais. Alguns participantes levaram a passear cães do 
Canil Municipal, numa iniciativa a repetir.

Foram realizados trabalhos de lavagem e higienização 
dos contentores de R.S.U. – Resíduos Sólidos Urbanos, 
nos meses de maio e junho, tendo sido contemplados 
todos os contentores do Concelho.

Esta intervenção realizada por uma empresa especia-
lizada, teve um custo no valor de cerca de €5.000,00.

O B R A S O B R A S

O Município procedeu 
à lavagem e higienização 
dos contentores do lixo

A M B I E N T E
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Invista no seu bem-estar e venha treinar connosco!

Piscina Municipal de Sobral de Monte Agraço

D E S P O R T O
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Plano de água

Natação pura

Natação para bebés

Hidroginástica

Utilização livre

Hidroterapia (grupo e individualizada)

Competição

Ginásio:

Musculação / cardiofitness

Aulas de Grupo: Treino Funcional, Fitness Mix; Pilates; 
Zumba; Intensive Local; Hiit /Step.

INFORME-SE E INSCREVA-SE!

piscinas.cm-sobral.pt

Piscina Municipal de Sobral de Monte Agraço

Rua Carlos Paredes, nº1 2590-010 Sobral de Monte 
Agraço

261 940 370  /  piscinas@cm-sobral.pt

Horário da Secretaria

2.ª feira das 16h30 às 20h00

3.ª a 6.ª feira das 08h30 às 13h30 e das 15h00 às 20h00

Sábado das 08h30 às 12h30 e das 15h30 às 18h00

Realizou-se no dia 23 de junho, na Piscina Municipal de Sobral de 
Monte Agraço o festival aquático da época desportiva 2017/18. A 
equipa técnica da Piscina Municipal preparou um conjunto de ati-
vidades aquáticas que proporcionaram a todos os participantes, 
agradáveis momentos de lazer e simultaneamente permitiram às 
famílias poderem ver “in loco” o trabalho desenvolvido ao longo da 
época pelos seus educandos. Ao longo da manhã de sábado, cer-
ca de 170 utentes participaram nesta “mega festa” onde a palavra 
de ordem foi “diversão”, com jogos aquáticos, jogos de destreza 
motora aquática e insuflável.

Festival Aquático

Realizou-se no dia 2 de junho o espetácu-
lo de ballet com o tema “Uma viagem pela 
Europa através da dança: da Kalinka Russa 
à Tarantella Italiana… no cineteatro de So-
bral de Monte Agraço. O espetáculo con-
tou com duas sessões de apresentação 
nesse mesmo dia, uma pelas 15h30 e outra 
às 17h. Participaram no espetáculo as tur-
mas de Dança Clássica e Contemporânea 
do Município de Sobral de Monte Agraço.

Espetáculo ballet 

C U L T U R AD E S P O R T O



Paralelamente a todas as modalidades desportivas promovidas, no Complexo da Piscina Municipal, o município 
tem vindo a desenvolver outras iniciativas com o objetivo de promover a prática da atividade física e hábitos de 
vida saudáveis. Consciente que a prática regular de exercício físico de forma organizada estimula a saúde, pro-
porcionando benefícios na qualidade de vida realizaram-se as seguintes atividades:

23Sobral.  informação municipal

Em janeiro de 2018 foi assinado um 
protocolo, entre Município de Sobral de 
Monte Agraço e ARSLVT, através da ACES 
com o objetivo de promover estratégias 
que promovam a autonomia, participação 
social, a qualidade de vida das pessoas 
e garantia de saúde através do exercício 
físico.

Este projeto teve início a 23 de janeiro de 2018 e foi 
constituído por um professor de educação física e 
enfermeiro especialista em enfermagem de reabilita-
ção. Com o apoio inequívoco do Município, através da 
cedência das instalações da Piscina Municipal e dos 
serviços do professor de Educação Física, os utentes / 
munícipes de Sobral de Monte Agraço, tiveram a pos-
sibilidade de usufruir de um conjunto de atividades 
promotoras da saúde. Beneficiaram deste programa 
10 utentes, inscritos no Centro de Saúde de Sobral de 
Monte Agraço, referenciados clinicamente com grau 
de dependência ligeira ou moderada e algumas pa-
tologias, designadamente cardiovasculares, respi-
ratórias, metabólicas, osteoarticulares, neurológicas, 
excesso de peso e depressão.

Academia da 
Mobilidade Sobral 
de Monte Agraço 

S A Ú D E / D E S P O R T O

i5

i6

Sobral Ativo Dia Internacional 
da Família

Tal como vem acontecendo nos 
últimos anos, maio e junho foram 
marcados pela atividade Sobral 
Ativo, mais uma vez com intuito de 
promover as atividades de fitness 
oferecidas pela Piscina Municipal e 
incutir a prática de hábitos de ati-
vidade física. Nos dias, 27 de maio, 
3, 17 e 24 de junho, apresentámos 
nas praças da Vila de Sobral de 
Monte Agraço, os nossos progra-
mas de fitness. 

Sob o lema “O treino é melhor em 
família” o Município promoveu no 
dia 15 de maio, para assinalar o 
Dia Internacional da Família, uma 
aula de zumba seguida de uma 
caminhada pela Vila de Sobral de 
Monte Agraço.

Celebrámos no dia 13 de maio, o mês do coração, com uma Mega Aula de 
Fitness, na Praça Dr. Eugénio Dias.

Sobral a Caminhar

No dia 2 de maio reiniciámos o pro-
grama “Sobral a Caminhar”, ativida-
de que se realiza às quartas-feiras, 
pelas 21 horas, num percurso pe-
destre pré definido de 6 km a 7 km. 

A atividade conta com a organiza-
ção e colaboração dos professo-
res que integram a equipa técnica 
da Piscina Municipal de Sobral de 
Monte Agraço.

S A Ú D E / D E S P O R T O

S A Ú D E / D E S P O R T O S A Ú D E / D E S P O R T O
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Campeonato Nacional de Motocross

D E S P O R T O

O Crossódromo de Casais de Santo Quintino acolheu mais uma 
prova do Campeonato Nacional de Motocross. Numa organização 
da Associação Desportiva Cultura e Recreio de Casais de Santo 
Quintino, com o apoio do Município do Sobral de Monte Agraço, 
decorreu no passado Domingo de Páscoa, dia tradicional para a 
realização desta prova, perante milhares de espetadores, numa 
pista muito exigente, talvez a mais exigente a nível nacional, de-
vido à sua localização, num traçado conhecido pelas suas fortes 
inclinações, onde o sobe e desce é constante, a exigir muita perí-
cia aos pilotos e suas máquinas, mais uma difícil prova do Cam-
peonato Nacional de Motocross.

Os vencedores das várias categorias foram:
Elite – Luís Correia em Yamaha 450
MX1 – Luís Correia em Yamaha 450
MX2 – Diogo Graça em Grega MX, Suzuki 249Z
MX2 Tempos – Rodrigo Luz em Yamaha 125
MX2 Juniores – Luís Outeiro em Honda 250F
Infantis B – Tomás Santos em KTM 65

Sobral acolheu 
a primeira etapa 
do Troféu Joaquim 
Agostinho

D E S P O R T O

E D U C A Ç Ã O

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO 
um Município Educador

O Município do Sobral associou-se, 
uma vez mais, à Organização do 41º 
Troféu Joaquim Agostinho, recebendo 
a chegada dos corredores da primeira 
etapa da prova. Perante muito público 
amante da modalidade, a Vila do So-
bral encheu-se de cor e alegria para 
assistir à passagem e posteriormente 
à chegada dos cerca de 126 corredo-
res que compunham o pelotão, forma-
do por 21 equipas. Este Troféu, ganho 
pelo corredor José Fernandes da W52-
-F.C.Porto, honra e enaltece a memória 
de Joaquim Agostinho, do enorme ci-
clista que marcou o desporto de refe-
rência da nossa região.

As políticas nacionais no âmbito 
da Educação têm atribuído cada 
vez mais responsabilidades às 
autarquias locais. Neste sentido, 
no Município de Sobral de Monte 
Agraço, a Educação tem sido uma 
das áreas de intervenção por ex-
celência, no sentido da otimização 
dos recursos existentes, e promo-
ção do sucesso escolar dos alunos 
a frequentar os estabelecimentos 
de ensino do concelho.

No Município de Sobral de Monte 
Agraço, como objetivo estratégico 
primordial na área da Educação, 
encontra-se a equidade do acesso 
a um ensino público de qualidade 
a todas as crianças e jovens, inde-
pendentemente as condições so-
cioeconómicas dos seus agrega-
dos familiares.

Tendo por base o objetivo supraci-
tado, o Município mantém, perma-
nentemente, as seguintes tarefas:

› Requalificação, modernização e 
apetrechamento do parque esco-
lar concelhio;

› Oferta de transporte escolar a 
criança da educação pré-escolar 
da rede pública, residentes no con-

celho, e que residam a mais do que 
1 Km do estabelecimento de ensi-
no;

› Gestão de refeições escolares;

› Implementação de projetos de 
promoção do sucesso escolar; 

› Promoção de programas de ocu-
pação dos tempos livres para 
crianças e jovens.

Neste sentido, no Serviço de Edu-
cação do Município de Sobral de 
Monte Agraço é possível proceder 
à inscrição para os seguintes ser-
viços:

› Transportes Escolares (da Educa-
ção Pré-Escolar ao Ensino Secun-
dário);

› Ação Social Escolar (Auxílios eco-
nómicos – Educação Pré-Escolar 
– serviço de refeições escolares, 
e Primeiro Ciclo do Ensino Básico 
– serviço de refeições escolares e 
subsídio para aquisição de mate-
rial escolar e fichas escolares);

› Refeições escolares;

› Atividades de Enriquecimento 
Curricular (Primeiro Ciclo do Ensino 
Básico);

› Atividades de Animação e de 
Apoio à Família da Educação Pré-
-Escolar (serviço de refeições e 
serviço de prolongamento de ho-
rário durante o período letivo, e 
serviço de refeições e atividades 
de animação durante as interrup-
ções letivas e período de férias de 
verão);

› Componente de Apoio à Família 
do Primeiro Ciclo do Ensino Básico 
(serviço de refeições e atividades 
de animação durante as interrup-
ções letivas);

› Campos de férias abertos – Pro-
grama Sobral Vive as Férias, para 
crianças e jovens dos 6 aos 14 anos;

› Bolsas de estudo para alunos do 
Ensino Superior.

Inscrições e informações:

Serviço de Educação do Município
Rua Miguel Bombarda Lote 20
2590-035 Sobral de Monte Agraço
Telefone: 261 940 334 / 333 | E-mail: 
educacao@cm-sobral.pt



Festa do Agrupamento de Escolas

E D U C A Ç Ã O

Decorreu no dia 23 de março a Festa do Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio da Cruz Sobral, 
no pavilhão da Associação Humanitária dos Bombeiros, devido às condições atmosféricas não 
terem permitido a sua realização na Praça Dr. Eugénio Dias.

Festa muito participada por toda 
a comunidade escolar, teve como 
tema “Comemoração dos 500 

anos da Concessão do Foral Ma-
nuelino à Vila do Sobral”. Houve 
conversas com D. Manuel I, Mer-

cado Quinhentista, Teatro, Danças, 
Música, Cortejo Histórico, Comba-
tes e muita animação.

Dia Mundial da Criança

C U L T U R A
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Para comemorar o Dia Mundial da 
Criança 2018, o Município de Sobral 
de Monte Agraço promoveu di-
versas iniciativas, que incluíram o 
espetáculo no Cine-Teatro A Bela 
Adormecida (apresentado pela 
companhia Rituais Dell Arte), ativi-
dades lúdicas na Praça Dr. Eugénio 
Dias, e um piquenique nas instala-
ções da Associação Humanitária 
dos Bombeiros de Sobral de Monte 
Agraço para cerca de 750 pessoas 

(entre crianças, alunos, profes-
sores e pessoal auxiliar), pelo que 
o dia 1 de junho de 2018 ficará na 
memória das crianças do concelho 
durante muito tempo.

Todas as crianças tiveram a possi-
bilidade de participar em inúmeras 
atividades que decorreram na Pra-
ça Dr. Eugénio Dias, entre as quais 
destacamos as viaturas da GNR, 
um carro de combate a incêndios 

dos Bombeiros Voluntários de So-
bral de Monte Agraço, atelier de 
desporto do Monte Agraço Futebol 
Clube, atelier das Atividades de En-
riquecimento Curricular e Piscina 
Municipal, atelier da Biblioteca Mu-
nicipal, atelier de Bombos da 13 a 
Rufar e insufláveis. 
Os alunos, pessoal docente e não 
docente, foram recebidos pela Ve-
readora de Educação Carla Alves, 
no Cine-Teatro.



Programa
“Sobral Vive as Férias”

E D U C A Ç Ã O

O Município de Sobral de Monte Agraço desenvolve, há 
diversos anos, os Campos de Férias - abertos, promo-
vidos pelo Serviço de Ação Social. Contudo, tem-se ve-
rificado um aumento significativo da procura por parte 
dos encarregados de educação, de atividades de ocu-
pação de tempos livres durante as interrupções letivas. 

Atento a esta necessidade, o Município decidiu proce-
der à dinamização de atividades de ocupação de tem-
pos livres, criando para o efeito um programa único de 
campos de férias denominado Sobral Vive as Férias. 

Assim sendo, o Município dispôs, de 25 de junho a 10 de 
agosto, de 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 de forma lúdica e divertida.

A iniciativa contemplou atividades diversificadas tais 
como workshops, ateliers, oficinas lúdico-pedagógi-
cas, trampolins, piscinas, jogos aquáticos e desporti-
vos, passeios culturais/praia, cinema, entre outros.
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Sobral de Monte 
Agraço: 
“Tu na Europa” foi 
o tema do 6º Ciclo 
Nacional de Diálogo 
Estruturado

E D U C A Ç Ã O

O Auditório Municipal recebeu o 6º 
Ciclo Nacional de Diálogo Estrutu-
rado, no passado dia 16 de feverei-
ro, com a presença de jovens entre 
os 16 e 30 anos de idade, coorde-
nado pelo Conselho Nacional da 
Juventude. Os jovens participantes 
aprenderam e debateram algu-
mas dinâmicas de diálogo estru-
turado que ajudam a estimular a 
participação na vida política, na 
cidadania e debruçaram-se sobre 
as prioridades da próxima Estraté-
gia Europeia para a Juventude. As 
conclusões e sugestões integra-
ram o projeto nacional tendo sido 
apresentadas, no final da sessão a 
nível local, à Vereadora da Juven-
tude Dr.ª Carla Alves.

Município assinalou 
Dia Mundial da 
Consciencialização 
do Autismo

E D U C A Ç Ã O

Comemorou-se em 2 de abril o Dia 
Mundial do Autismo em que o Mu-
nicípio de Sobral de Monte Agraço 
assinalou com o acendimento de 
luzes de Cor Azul, em alguns edi-
fícios públicos: Câmara Municipal 
e edifícios escolares. Ao mesmo 
tempo foi feito apelo para que to-
dos, nas suas residências, assina-
lassem também esta data.

31

Dia da Internet 
mais Segura:

E D U C A Ç Ã O

No âmbito das celebrações do Dia 
da Internet mais Segura, iniciati-
va Europeia que se comemora em 
Portugal e se alarga a todo o mês 
de fevereiro, o Município de Sobral 
de Monte Agraço promoveu diver-
sas sessões de esclarecimento so-
bre Internet Segura, dirigida a alu-
nos do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

As sessões realizaram-se no audi-
tório municipal e auditório da E.B.1 
de Sobral de Monte Agraço e Santo 
Quintino, foram dinamizadas pelo 
Dr. Luís Couto da Fundação Portu-
gal Telecom e participadas por 255 
alunos.

Celebrações 
do Dia da Internet 
mais Segura
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A educação pré-escolar constitui 
uma etapa fundamental no pro-
cesso educativo, destinando-se a 
crianças com idades compreendi-
das entre os 3 anos e a idade de 
ingresso no ensino básico.

O Município de Sobral de Monte 
Agraço considera que estamos 
perante uma tarefa de alcance 
educativo e social da maior im-
portância, que constitui, para o 
nosso tempo, um fator decisivo de 
modernização e desenvolvimento, 
desde que orientada por objetivos 
de qualidade e pelo princípio da 
igualdade de oportunidades.

As Atividades de Animação e de 
Apoio à Família traduzem-se como 
respostas sociais às crianças e 
respetivas famílias, sendo as mes-
mas constituídas pelos serviços de 
refeição e prolongamento de ho-
rário ou atividades de animação.

Neste sentido, o Município decidiu 
alargar a oferta das Atividades de 
Animação e de Apoio à Família do 
ano letivo 2017/2018, durante as 
denominadas férias de verão, de 
25 de junho até 3 de agosto, para 
as crianças da educação pré-es-
colar da rede pública do concelho.

Atividades 
de Animação 
e de Apoio à Família 
– Educação Pré-
escolar

E D U C A Ç Ã O



Conselho Municipal 
de Educação

No passado dia 24/05/2018, reuni-
ram-se os conselheiros do Conse-
lho Municipal de Educação, onde 
foram analisadas, entre outros as-
suntos, as propostas de alteração 
do Regulamento de Procedimen-
tos de Ação Social Escolar, Regula-
mento de Procedimentos das Ati-
vidades de Animação e de Apoio 
à Família – Educação Pré-Escolar 
(interrupções letivas e férias de 
verão) e Regulamento de Procedi-
mentos da Componente de Apoio 
à Família – 1.º Ciclo da Educação 
Pré-Escolar (interrupções letivas).

Os regulamentos foram analisa-
dos pelo Conselho Municipal de 
Educação, e após algumas suges-
tões de otimização dos mesmos, 
todos obtiveram parecer favorável 
do mesmo. 

E D U C A Ç Ã O

Programa Ecovalor

O programa Ecovalor promovido 
pela Valorsul, S.A., pretendeu sen-
sibilizar a população escolar para 
a necessidade e importância da 
separação seletiva dos resíduos 
sólido urbanos, através de diver-
sas ações lúdicas e visitas de estu-
do às unidades de tratamento/va-
lorização, exposições, atividades, 
ações de formação de professores 
e concursos.

Estas iniciativas visaram também 
promover a redução de resíduos 
urbanos através da alteração de 
hábitos de consumo e promover 
a sensibilização ambiental para a 
gestão de resíduos e política dos 
3 R`s. No Concelho de Sobral de 
Monte Agraço cerca de 1.558 alu-
nos participaram nas 41 ações de 
sensibilização.

A M B I E N T E
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Sessões de 
sensibilização 
“Respeito é bom 
e eu gosto”

Nos dias 8 e 16 de fevereiro a CPCJ 
de Sobral de Monte Agraço realizou 
sessões de sensibilização intitula-
das “Respeito é Bom e Eu Gosto” 
abrangendo três turmas do 1º Ciclo 
de Ensino Básico das Escolas Bási-
ca de Sapataria e Básica de Sobral 
de Monte Agraço e Santo Quintino.

C P C J

A CPCJ de Sobral de Monte Agraço, 
em colaboração com o Agrupa-
mento de Escolas Joaquim Inácio 
da Cruz Sobral e com a Associação 
Popular de Sobral de Monte Agraço, 
aderiu à Campanha Laço Azul, as-
sinalando o Mês da Prevenção dos 
Maus Tratos na Infância, com a dis-
tribuição de pulseiras comemorati-
vas, bem como, da história do “Laço 
Azul” e do “Calendário de Afetos”.

Mês da Prevenção 
dos Maus Tratos 
na Infância 
assinalado 
no Concelho 

C P C J

Comemoração
Dia Internacional da Mulher

Ao longo da manhã de 8 de março, o Município, assinalou esta data com 
a distribuição de flores para mulheres (e alguns homens) em todos os Es-
tabelecimentos de Ensino do Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio da 
Cruz Sobral, Juntas de Freguesia e em todos os Equipamentos e Serviços 
Municipais, incluindo o Clube Sobral Sénior Ativo. 

Ao final da tarde, e com a estreita colaboração da Psicóloga do Gabine-
te Intermunicipal de Apoio à Vítima – Centro Social e Paroquial de Torres 
Vedras, Liliana Silva, dinamizou-se uma sessão de “Conversas sobre Igual-
dade de Género”. 

Contando com cerca de 40 participantes atentos e participativos, entre os 
9 e os 70 anos, após as dinâmicas, fizeram-se ouvir os poemas inspirado-
res, redigidos pelos alunos de Ensino Secundário do Agrupamento de Esco-
la Joaquim Inácio da Cruz Sobral sobre a Igualdade de Género e contando 
com a presença e apoio da Professora Lídia Correia.

A Ç Ã O  S O C I A L



105.º Aniversário da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Sobral de Monte 
Agraço

Comemoraram-se os 105 anos dos 
Bombeiros Voluntários de Sobral 
de Monte Agraço. Por ocasião de 
mais um aniversário houve sessão 
solene com formatura do Corpo 
Ativo, perante os convidados, onde 

a Câmara Municipal esteve re-
presentada pelo Vice-Presidente, 
Luís Soares. Também estiveram 
presentes autarcas e outras enti-
dades concelhias. São 105 anos de 
dedicação e de valores dos nossos 

Bombeiros, um longo caminho a 
preservar e continuar com as ge-
rações atuais e futuras, com muito 
trabalho em prol das populações.

“Chefe” José Vieira homenageado
Pela Câmara e Assembleia Municipal, Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Sobral de Monte Agraço e População.

“Chefe” José Vieira é um dos mais 
antigos Bombeiros Voluntários do 
País, comemorou em 30 de junho 
o seu 100º Aniversário. Para a ce-
lebração de data tão importante, 
estiveram presentes representan-
tes das Autarquias Locais, da As-
sociação de Bombeiros, familiares, 
amigos e população. José Vieira 

dedicou grande parte da sua vida 
aos Bombeiros da terra, era a sua 
segunda casa. Dos seus 100 anos, 
78 dedicou aos Bombeiros sendo 
que 44 dos quais, no quadro ativo 
da Corporação. A Câmara Munici-
pal na sua reunião de 4 de julho de 
2018 atribuiu a Medalha de Mérito 
Municipal ao “Chefe” José Vieira.
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Rede Social
A Ç Ã O  S O C I A L

O CLAS do Sobral reuniu no passado dia 14 de junho 
para apresentação aos parceiros do trabalho que se 
encontra a ser desenvolvido pelos grupos de trabalho. 
Nesta reunião foi aprovada a adesão ao CLAS de um 
novo parceiro – Liga dos Combatentes do Núcleo de 
Torres Vedras.

A nível da Plataforma Supraconcelhia houve uma 
reorganização dos trabalhos tendo sido constituídos 
grupos de trabalho, que iniciaram a sua atividade em 
2018: grupo operacional de apoio aos trabalhos da 
plataforma; saúde mental; demências; deficiência e 
crianças e jovens. O CLAS do Sobral está presente no 
grupo operacional, saúde mental e crianças e jovens.

A Rede Social assenta a sua atuação em alguns instrumentos de planeamento, como 
o diagnóstico social, plano de desenvolvimento social e planos anuais de ação. 
Estando a Rede Social em fase de execução do Plano de Desenvolvimento Social o 
subgrupo da Saúde mental e o subgrupo Educação / Emprego e Formação realizaram 
algumas reuniões de trabalho.

Inserido na comemoração da semana da 
Proteção Civil, organizada pelo Município, 
realizaram-se várias iniciativas junto da 
comunidade escolar do Concelho, entre as 
quais um simulacro de sismo e destruição, 
com contaminação de agentes químicos 
provenientes do laboratório da E.B. 2/3 
Secundária.

Também no Centro Escolar de Sapataria houve simu-
lacro de incêndio com retirada de “feridos ligeiros”.

Em ambos os casos, o empenho e a colaboração de 
todos os intervenientes foi fundamental, sobretudo dos 
agentes da Proteção Civil presentes, envolvidos neste 
trabalho e constituíram uma mais-valia para a imple-
mentação de corretas e seguras atitudes aquando de 
ocorrências de situações reais.

Simulacro 
de Sismo na 
E.B.2/3 Secundária 
e Simulacro de 
Incêndio no 
Centro Escolar 
de Sapataria

P R O T E Ç Ã O  C I V I L
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Patrícia Soares, Óticas OCT, Santa 
Casa da Misericórdia de Sobral de 
Monte Agraço.

Durante a manhã, decorreu uma 
aula de atividade física dirigida 
à população mais idosa, seguida 
de um workshop bastante partici-
pado, aberto a toda a população, 
dedicado ao tema Suporte Básico 
de Vida, dinamizado pelo bombei-
ro Nuno Sequeira, especialista em 
formação pré-hospitalar.

Ao longo da tarde, na Praça Dr. Eu-
génio Dias, as entidades represen-
tadas dinamizaram diversas ati-
vidades e rastreios de saúde para 
toda a comunidade, das quais 
destacamos os doces sem açú-
car e receitas saudáveis, rastreios 
de glicémia, testes de HIV, ques-
tionários de avaliação do risco da 
Diabetes, rastreios visuais, ativida-
des lúdicas para crianças, e outras 
surpresas.

Além da população em geral, tam-
bém as crianças da Associação 
Popular e das Atividades de Ani-
mação e de Apoio à Família, que 
decorrem na Escola Básica de Sa-
pataria durante as férias de verão, 
participaram nestas atividades, 
assim como a Comunidade Vida e 
Paz – Quinta do Espírito Santo.

Sobral Saudável
S A Ú D E

Na sequência do Desafio Gul-
benkian “Não à Diabetes!”, o Mu-
nicípio de Sobral de Monte Agra-
ço dinamizou, no dia 18 de julho, 
o evento “Sobral Saudável”, in-
teiramente dedicado à Saúde. A 

população teve a oportunidade 
de usufruir de diversas atividades 
promovidas pelos parceiros desta 
iniciativa, aos quais muito agra-
decemos pelo seu contributo, no-
meadamente: Bombeiros Volun-

tários de Sobral de Monte Agraço, 
Piscinas Municipais, Unidade de 
Cuidados na Comunidade – ACES 
OESTE/SUL, Unidade de Saúde Pú-
blica – Moinhos, Farmácia Moder-
na, Farmácia Costa, Nutricionista 
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A Festa Sénior 2018 constitui-se num pro-
grama intermunicipal, em que integram os 
municípios de Arruda dos Vinhos, Bombar-
ral, Cadaval, Lourinhã, Torres Vedras e So-
bral de Monte Agraço. Estas atividades de-
correm entre janeiro e novembro de 2018 e 
destinam-se a pessoas com idade igual ou 
superior a 55 anos, que residam num dos 
municípios parceiros. 

Envolvendo um vasto programa cultural, lúdico e pe-
dagógico, a Festa Sénior proporciona aos seniores o 
contacto com diversas áreas temáticas, aproxima os 
seniores dos recursos da comunidade, rentabiliza os 
recursos culturais e pedagógicos existentes nos mu-

nicípios parceiros e impulsiona a participação ativa 
dos seniores em atividades que vão ao encontro das 
suas expetativas.  As inscrições podem ser realizadas 
através do 261 940 333. No decorrer da Festa Sénior 
2018, o Município proporcionou transporte e acompa-
nhamento por parte dos serviços de ação social para 
os seniores do concelho se deslocarem às seguintes 
iniciativas:

Baile de Carnaval, sob o tema “Mares e Oceanos”, no 
Pavilhão Multiusos de Torres Vedras;

Teatro de Revista “Alto e Pára o Baile!”, que decorreu 
nas instalações da Associação Dramática e Recreati-
va das Carreiras. 

Baile da Pinha, que decorreu no Pavilhão Multiusos de 
Torres Vedras.

Espetáculo “Prometeu - Teatro Sombras”, no Centro Cultu-
ral do Morgado, em Arruda dos Vinhos. 

Em Sobral de Monte Agraço, dirigidas ao público dos vários 
concelhos decorreram as seguintes atividades:

No Cine-teatro, o espetáculo “Alfama, uma história de 
Fado”. 

Uma visita ao Centro de Interpretação das Linhas de Tor-
res. Após o visionamento de um pequeno filme documen-
tal, realizou-se a visita guiada ao CILT.  No âmbito das ati-
vidades formativas da Festa Sénior 2018, o 3º Módulo da 
Comunicação em Gerontologia, teve lugar a 23 de maio, 
no Auditório Municipal de Sobral de Monte Agraço. Após a 
introdução da Sr.ª Vereadora da Ação Social, Dr.ª Carla Al-
ves, seguiu-se um caso prático na sequência das técnicas 
da comunicação humanizada. Esta formação contou com 
a presença de 30 participantes, técnicos e profissionais na 
área da Gerontologia.

Festa Sénior
2018

A Ç Ã O  S O C I A L

Vasto programa de atividades 
culturais, lúdicas e pedagógicas



Passeio Sénior 

L A Z E R

Nos dias 31 de julho, 1 e 2 de agosto, 
o Município levou a cabo os Pas-
seios Sénior 2018. Tendo como des-
tino Cascais, os seniores da comu-
nidade aproveitaram os raios de 
sol, assim como a atmosfera ma-
rítima da Praia da Ribeira. Após o 
almoço piquenique no Parque Ma-
rechal Carmona, os seniores visita-
ram o Farol e Museu de Santa Mar-
ta, em que se destaca o diário do 
faroleiro que regista as ocorrências 
climatéricas de nevoeiro. Termina-
da a visita, o passeio terminou com 
uma paragem na Boca do Inferno, 
onde, durante os três dias, os gru-
pos puderam disfrutar da impres-
sionante paisagem.

Passeios Abertos 
à Comunidade – Azeitão e Sintra

L A Z E R

Em parceria com a Santa Casa da Misericórdia, o Município de So-
bral de Monte Agraço dinamizou dois Passeios Abertos à Comu-
nidade. Contando com a participação de 50 seniores, o primeiro 
passeio teve como destino a Fábrica da Coca-cola. 

Após o almoço, o grupo dirigiu-se para a Praia do Meco, onde os 
seniores puderam inspirar a atmosfera marítima que se fez sentir. 

O segundo passeio, decorreu no dia 4 de julho com destino a Sin-
tra. Incluída uma visita à vila de Sintra, o almoço decorreu nas ins-
talações da Associação de Bombeiros Voluntários de Sintra. 

De tarde, os seniores realizaram um percurso de ida e volta nos 
carris do histórico elétrico turístico, que os conduziu à emblemáti-
ca Praia das Maçãs, onde tiveram a oportunidade de desfrutar da 
envolvência do mar e da natureza.

Congresso
“Envelhecimento Ativo”

A Ç Ã O  S O C I A L

Em parceria com os Municípios de 
Sobral de Monte Agraço, Arruda 
dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, 
Lourinhã e Torres Vedras, decor-
reu no passado dia 11 de abril o VI 
Congresso do Envelhecimento Ati-
vo, no Centro Cultural do Morgado 
em Arruda dos Vinhos. Contando 
com a presença da Sr.ª Vereadora 
da Ação Social de Sobral de Monte 
Agraço e dos Municípios que inte-
gram esta parceria, o Congresso 

teve início com a demonstração 
musical de cavaquinhos. Este Con-
gresso contou com as intervenções 
da Dr.ª Joaquina Madeira, Dr.ª Ma-
ria João Quintela, Dr. Eduardo Gar-
cia, Dr. Duarte Vilar e Dr.ª Carla Ri-
beirinho no Painel “Envelhecimento 
Ativo e Saudável”. Em segundo lu-
gar, tiveram voz o Coro da Univer-
sidade das Gerações, seguindo-se 
o Dr. Pedro Cardoso (Centro Social 
e Paroquial São Jorge de Arroios), a 

Dr.ª Luísa Pinheiro (Associação Ca-
belos Brancos), Dr.ª Magda Novais 
(Associação USINA), a Cruz Ver-
melha de Torres Vedras fez-se re-
presentar pela primeira equipa de 
seniores socorristas, de seguida, o 
Arq.º Gonçalo Folgado apresentou 
a sua metodologia de intervenção 
(Associação Local Approach) e por 
último, os Clowscare, dois anima-
dores palhaços, que transformam  
sorrisos em lares e instituições.
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Clube Sénior

Criado em 2011, o Clube Sobral Sénior Ativo traduz-se num conjunto de atividades de educação não formal, que 
tem evoluído em áreas diversificadas. O Clube Sénior destina-se a pessoas maiores de 55 anos e/ ou pensionistas 
que se pretendam inscrever. As inscrições iniciam-se no mês de setembro. Com o objetivo de apresentar à comu-
nidade o trabalho desenvolvido ao longo do ano, podemos destacar a Comemoração do Dia Mundial da Poesia e 
as Conversas de Ocasião.

A Ç Ã O  S O C I A L

Dia 21 de Março
Dia Mundial da Poesia

Conversas
de Ocasião

Atividade final 
de ano letivo

Data designada na 30ª Conferên-
cia Geral da Unesco em 16 de no-
vembro de 1999, o Dia Mundial da 
Poesia celebra a diversidade do 
diálogo, a livre criação de ideias 
através de palavras.

Nos dias 19, 20 e 21 de março, os 
alunos das Artes Cénicas do Clube 
Sénior comemoraram este dia em 
parceria com a Biblioteca Escolar 
do Agrupamento de Escolas, onde 
foram interpretadas poesias para 
os alunos do Ensino Secundário. No 
dia 21 de março, no Auditório Muni-
cipal, o Núcleo de Artes Cénicas e o 
Coro do Clube Sobral Sénior Ativo 
dinamizaram uma atividade com a 
leitura de poemas e apontamentos 
musicais.

A 30 de junho, o Cine-Teatro de So-
bral foi palco para a peça de teatro 
“Conversas de Ocasião”. 

Baseada em diversas conversas de 
teor cómico e satírico, esta peça foi 
protagonizada pelos atores do Nú-
cleo de Artes Cénicas do Clube So-
bral Sénior Ativo. 

O texto original desta peça tem a 
autoria de Manuel Mendes Hortên-
cio, dinâmico professor do Clube 
Sobral Sénior Ativo, que foi também 
o responsável pela encenação da 
peça, juntamente com Ana Sam-
baquy. 

No dia 19 de junho, os seniores do 
Clube Sobral Sénior Ativo realiza-
ram a atividade de final de ano 
letivo, que integrou uma visita ao 
Centro de Interpretação das Linhas 
de Torres e ao Forte do Alqueidão. 

Os seniores terminaram a ativida-
de com um almoço no Núcleo de 
Apoio ao Visitante, na presença do 
Sr. Presidente da Câmara Munici-
pal, Eng.º José Alberto Quintino, do 
Sr. Vice-Presidente, Dr. Luís Soares 
e da Sr.ª Vereadora da Ação Social, 
Dr.ª Carla Alves.

Região Oeste entre 
os 10 destinos 
mais sustentáveis 
do Mundo

A Região Oeste Portugal, constituí-
da por 12 municípios entre os quais 
Sobral de Monte Agraço, conquis-
tou enquanto Quality Coast, o 1º lu-
gar na categoria de “Best of Cities, 
Communities & Culture”, distinção 
atribuída pela Green Destinations, 
em Berlim no dia 07 de março, 
numa das mais importantes feiras 
de viagem a nível internacional, a 
“ITB Berlin”.

A seleção dos destinos mais sus-
tentáveis foi feita por um júri com-
posto por 12 organizações interna-
cionais, de um total de 100 destinos 
a nível mundial. Qualidade, atrati-
vidade e sustentabilidade no turis-
mo são traços escolhidos para os 
10 melhores destinos sustentáveis 
do mundo. 

Estes locais foram considerados os 
melhores a nível mundial a prote-
ger a sua cultura e tradição, en-
volvendo a comunidade local na 
defesa de um turismo sustentável.

O “ITB Berlin” promove, desta forma, 
a sustentabilidade do turismo, as-
sumindo-se como uma oportuni-
dade de prestígio para mostrar ao 
mundo os seus “destinos verdes”.

T U R I S M O

Sobral de Monte Agraço
presente no LX Rural

O Mercado Lx Rural, em Lisboa, recebeu no dia 13 de maio, as tradi-
ções de Sobral de Monte Agraço.

Coube ao Agrupamento de Escuteiros 272 Sobral de Monte Agraço 
reavivar a tradição levando até ao Mercado LX Rural, os ramos de 
espiga tão usuais desta data e ao Grupo de Danças e Cantares 
do Concelho de Sobral de Monte Agraço – Seramena a mostra do 
traje e do cancioneiro de uma época, em que o mundo rural e o 
trabalho agrícola ocupavam um espaço central na vida dos so-
bralenses. Aí venderam também o pão caseiro cozido no tradicio-
nal forno a lenha.

T U R I S M O



Sobral promove-se 
nos vinhos da região 
de Lisboa

T U R I S M O

O Município de Sobral de Monte 
Agraço esteve presente no Encon-
tro de Vinhos da Região de Lisboa, 
promovido pela Comissão Vitiviní-
cola de Lisboa, que decorreu entre 
os dias 17 e 22 de julho. 

Na Rua Augusta foi possível encon-
trar vinhos e sabores de Sobral de 
Monte Agraço através dos vinhos 
da Adega Mor, que apresentou aos 
visitantes os vinhos Pata Choca, 
Adega de Pias e Pias & Co.

Entre degustações e vendas de 
produtos, foi dado a conhecer o 
concelho e divulgado o Património.

Sobral de Monte Agraço presente 
no SISAB PORTUGAL 2018

T U R I S M O

Em fevereiro realizou-se na cidade de Lisboa a 23ª edição do Salão 
Internacional do Sector de Alimentação e Bebidas (SISAB), consi-
derado a maior mostra mundial de empresas, marcas e produtos 
portugueses para exportação, na fileira agro-alimentar.

O Município Sobralense participou neste certame, integrado na 
Comunidade Intermunicipal do Oeste, para promoção de produ-
tos locais. O Presidente da Edilidade, José Alberto Quintino esteve 
presente e referiu que o SISAB é um espaço impulsionador da eco-
nomia e fundamental para a exportação de produtos relaciona-
dos com a alimentação, bebidas e similares.

A Empresa ADEGA MOR esteve a representar o Município neste cer-
tame, apresentando novidades na produção e comercialização 
de vinhos.
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Mercado da Bagageira
L A Z E R

Realizou-se nos meses de junho (16), julho (21) e agosto (18) o Mercado da Bagageira, junto ao Mercado Municipal. 
Esta iniciativa foi apoiada pelo Município de Sobral de Monte Agraço tendo proporcionado a compra e venda de 
artigos usados e velharias.



Magazine 
de Turismo

Pelo segundo ano consecutivo, a Rota Histórica das Linhas de Tor-
res promoveu-se na magazine de profissionais de Turismo Am-
bitur. A edição de janeiro, bilíngue, dá lugar à Promoção Turística 
Nacional, pondo em destaque a oferta e produtos existentes a ní-
vel nacional, com o objetivo de promover as potencialidades do 
país, como produto turístico e destino internacional. 

A revista foi distribuída na FITUR - Feira Internacional de Turismo, 
que decorreu em Madrid, entre 17 e 21 de Janeiro e na Boot Dussel-
dörf - Feira Internacional Turismo Náutico, que se realizou entre 20 
e 28 de janeiro. 

Sob o slogan Mude o seu destino, onde mudámos o de Napoleão 
promove-se os percursos temáticos disponíveis num território que 
liga o rio Tejo ao oceano Atlântico, em que os percursos, apoiados 
por uma rede de Centros de Interpretação/Acolhimento ao visi-
tante, dão o mote para uma experiência única, que tem as sensa-
ções e as emoções como aliados. 

Desde os desportos de aventura, caminhadas e BTT, golf, passeios 
de jipe ou a cavalo, surf, momentos gastronómicos e experiên-
cias de enoturismo até ao merecido descanso em locais cheios 
de charme, são todas possibilidades para explorar as LINHAS DE 
TORRES.

T U R I S M O T U R I S M O

Filme Promocional 
e Site da RHLT na BTL

No passado dia 03 de março foi 
apresentado na Bolsa de Turismo 
de Lisboa - BTL’18, o filme promo-
cional e website da Rota Histórica 
das Linhas de Torres.

A apresentação das novas ferra-
mentas de divulgação teve lugar 
no stand da Entidade Regional de 
Turismo da Região de Lisboa: ERT-
-RL - Espaço comum.

A RHLT espera que estes recursos 
de comunicação possam contri-
buir para dar a conhecer o patri-
mónio histórico e cultural das Li-
nhas de Torres, aliado a uma oferta 
turística diferenciadora e de alta 
qualidade, da região. 

www.rhlt.pt

CIRCUITO
DO ALQUEIDÃO
Fortes do Alqueidão, 
Simplício, Machado 
e Forte Novo - foram 
alvo de intervenções 
de limpeza 
e conservação 
de estruturas

T U R I S M O

A Autarquia realiza anualmente 
ações de limpeza e manutenção 
do coberto vegetal do Circuito do 
Alqueidão, nomeadamente nos 
Fortes do Alqueidão, Simplício, Ma-
chado e Novo, os quais integram o 
Sistema de Fortificações, construí-
do entre 1809 e 1810, que impediu 
a entrada das tropas de Napoleão 
em Lisboa.

É objetivo que os espaços conti-
nuem a ser um convite para usu-
fruir da herança cultural, da histó-
ria e da natureza. 

No dia 4 de julho terminou a inter-
venção de conservação nas es-
truturas no Forte do Alqueidão. As 
estruturas que foram alvo de ações 
de conservação e manutenção fo-
ram os paióis e a casa do gover-
nador. 

A intervenção teve como objetivo 
manter a “boa saúde” das estru-
turas, minimizando o impacto da 
exposição ao meio ambiente e aos 
visitantes.
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Aniversário da Associação 
Cabra Cega

C U L T U R A

No passado dia 19 de maio, o CILT teve o prazer de participar na celebração do segundo 
aniversário da Associação Cabra Cega, uma jovem instituição com sede social em 
Sobral de Monte Agraço. Os seus dois anos de existência foram comemorados com 
um dia aberto a todos os que quiseram conhecer melhor o trabalho que tem vindo a 
desenvolver, no sentido de unir esforços para uma maior e mais diversificada oferta 
de apoios e soluções, respostas e condições para quem delas precisam. O programa 
teve início com uma visita orientada ao Centro de Interpretação das Linhas de Torres 
(CILT), na qual participaram a senhora Secretária de Estado da Segurança Social, 
Cláudia Joaquim, o seu Chefe de Gabinete, Dr. Carlos Pinto, o senhor Presidente da 
Câmara Municipal, José Alberto Quintino e membros da Associação Voa - Inclusão 
para a Deficiência. Seguiu-se a visita ao Forte do Alqueidão. Depois do almoço foi a 
vez de visitar a Quinta da Folgorosa, um parceiro aliado da Rota Histórica das Linhas 
de Torres. Apesar do CILT e do Forte do Alqueidão não estarem ainda dotados da 
acessibilidade necessária, trabalhámos para que esta visita fosse o mais inclusiva 
possível para os participantes cegos e surdo-cegos, em harmonia com os restantes 
visitantes. Para isso, permitimos que no CILT alguns objetos originais pudessem 
ser tateados, como por exemplo documentos manuscritos da época, pistolas, 
espingardas, sabres e balas de canhão, que foram sendo ilustrados por memórias 
descritivas de experiências de soldados que estiveram em Sobral e na região. 
Também no Alqueidão se tentou que a experiência fosse o mais inclusiva possível.
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Explor(A)lqueidão 2018

TECENDO A PAISAGEM foi a primei-
ra atividade do Explor(A)lqueidão 
2018. No dia 6 de maio desafiámos 
os participantes a criar novas pai-
sagens a partir daquilo que a natu-
reza oferece. 

Equipados com roupa e calçado 
confortável foram à descoberta 
das formas, das cores e das di-
mensões que nos rodeiam numa 
verdadeira simbiose entre a natu-
reza e a arte.

Embrenhados pelas mais diversas 
plantas, num esplendido dia de sol, 
que lembrou as manhãs de verão, 
foram dadas asas à imaginação 
e teve início a tecelagem. O resul-
tado foi a perceção que cada um 
tem da paisagem e sua capacida-
de de a captar e recriar através da 
utilização de materiais naturais.

C U L T U R A

Astronomia no Forte — No dia 16 de 
junho voltámos a marcar encontro 
com as estrelas. A atividade teve 
início às 21h30 e foi possível obser-
var através dos telescópios a Lua, e 
os planetas Vénus e Júpiter. Após 
30 minutos, o céu pregou-nos uma 
partida e ficou totalmente coberto 
por nuvens baixas, o que impediu 
de continuar a observação astro-
nómica noturna ao ar livre. Não 
dando a atividade por terminada, 
foi efetuada uma visita ao Cen-
tro de Interpretação das Linhas de 
Torres, que estava preparado para 
receber os 46 participantes num 
planetário portátil com um projetor 
de fibra ótica. 
Realizaram-se 2 sessões de apro-
ximadamente 40 minutos, onde 
através da projeção do céu notur-
no e diurno foi possível: Entender 
o movimento de rotação da Terra 

a partir da observação da rota-
ção aparente da esfera celeste; 
Identificar a estrela polar e medir 
a latitude no hemisfério norte; Mo-
vimentos de rotação e translação 
lunar: relação com as fases da Lua 
e eclipses; Tipos e principais cons-
tituintes do Sistema Solar; Movi-
mentos aparentes dos planetas 
na esfera celeste e suas órbitas; A 
translação terrestre e consequên-
cias no céu noturno; As constela-
ções do zodíaco e seu significado 
astronómico; Identificação da Via 
Láctea e galáxia de Andrómeda; A 
eclíptica e o equador celeste; Me-
dição da altura do sol ao longo do 
ano; Determinação das estações 
do ano: equinócios e solstícios. Du-
rante as sessões foi ainda possível 
ver vídeo-projeção de imagens e 
vídeos para melhor compreensão 
dos temas focados.



Noites nas Praças

C U L T U R A

3 concertos animaram 
as 3 Praças da Vila 

Desde a ilha do Príncipe para o 
mundo… com ‘Tonecas Prazeres’ 
até ao projeto multigeracional e 
local da Banda ‘Sete e Picos’, pas-
sando pelas músicas do mundo 
do compositor, autor e intérprete 
‘O Jorge’, o público assistiu a um 
reportório alargado de originais e 
versões de temas de um vasto uni-
verso musical.

Concerto de Páscoa ao som 
do “Carrilhão Lvsitanvs”

C U L T U R A

No passado dia 25 de março decorreu em plena Praça Dr. Eugénio 
Dias, um concerto de música pelo “Carrilhão Lvsitanvs”.

Este Carrilhão é o maior e mais pesado Carrilhão itinerante do 
Mundo. É composto por 63 sinos e pesa cerca de 12 toneladas.

Os muitos Sobralenses que participaram neste evento, ficaram 
extremamente agradados com os trechos musicais que ouviram 
dos sinos, tocados pela Carrilhanista Ana Elias.

Cine-Teatro 
com novo projetor 
de cinema digital

C U L T U R A

O Município de Sobral de Monte 
Agraço adquiriu recentemente, 
um projetor de cinema digital 4k 
da marca Sony. 

Com a mudança gradual da tec-
nologia de produção de filmes de 
35mm para digital, a possibilidade 
de aluguer de filmes para exibi-
ção em película foi ficando cada 
vez mais remota, deixando de ser 
possível utilizar o  Projetor Victória 
instalado no Cine-Teatro.

A última sessão de cinema exibi-
da no Cine-Teatro foi no dia 18 de 
setembro de 2015, com o filme de 
animação Mr. Peabody & Sherman. 

Desde essa altura que o Município 
procurou reunir esforços e con-
dições para a aquisição de um 
projetor digital, que permitisse ao 
Cine-Teatro voltar a ter uma pro-
gramação de cinema e finalmente 
esse momento chegou.

A nova máquina encontra-se em 
instalação e tudo será prepara-
do para, em breve, os Sobralenses 
poderem voltar a assistir a sessões 
de cinema no seu Cine-Teatro.
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Cine-Teatro

Entre janeiro e julho de 2018 realizaram-se no Cine-
-Teatro de Sobral de Monte Agraço 34 eventos em dife-
rentes áreas artísticas: artes circenses, dança, música, 
teatro, espetáculos para crianças, multidisciplinares e 
atividades formativas. As artes circenses tiveram lugar 
no palco do Cine-Teatro através do espetáculo Borbo-
leta Mecânica.

A Companhia de Dança de Almada e o Projeto Quorum 
apresentaram os seus espetáculos de dança contem-
porânea no Cine-Teatro. 

Concerto Comemorativo do 12º aniversário da reaber-
tura do Cine-Teatro. 

O espetáculo musical A Bela Adormecida foi apresen-
tado no Cine-Teatro no dia 1 de junho integrando as 
comemorações do Dia Mundial da Criança. Na área 
do Teatro, os Artistas Unidos apresentaram o seu es-

Projeto Visionários

C U L T U R A

O Município de Sobral de Monte Agraço fez parte inte-
grante do Projeto Visionários – um projeto de partici-
pação cívica na área da programação de espetáculos 
através do qual os 15 participantes escolheram 1 espe-
táculo, 2 oficinas e 1 instalação visual e sonora que irão 
integrar o Festival Manobras 2018 – Festival Internacio-
nal de Marionetas e Formas Animadas da Artemrede.

petáculo - Frágil. O Teatro amador marcou presença 
no Cine-Teatro através de vários espetáculos de gru-
pos locais e regionais e houve também espaço para a 
apresentação de Teatro de Comédia. Foram organiza-
das atividades formativas nas áreas do Circo, Música 
e Dança Aérea.

No 1º semestre do ano, as Instalações do Cine-Teatro 
foram cedidas a várias instituições para a realização 
dos seus espetáculos como: Clube Recreativo de Sa-
pataria, Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio da 
Cruz Sobral e Clube Desportivo e Recreativo de Arruda 
dos Vinhos na pessoa da Prof.ª Sara Mendes.

O Município recebeu ainda os espetáculos do Grupo de 
Sevilhanas El Capote de Sobral de Monte Agraço, das 
Alunas das Turmas de Dança e do Grupo de Artes Cé-
nicas do Clube Sobral Sénior Ativo.
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imagens.
i14 “Frágil” – Artistas Unidos

i15  “Imaginari”
i16 Orquestra de Sopros e Percussão Jovens do Oeste

i17 “Fobos” – Companhia de Dança de Almada
i18 A. De alice – Núcleo de Artes de Palco do AEJICS

i19 “Festa de natal dos trabalhadores”

i14

i15 i19

i16

i17

i18



Biblioteca Municipal
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Aberta ao público em Outubro de 2002, a Biblio-
teca Municipal de Sobral de Monte Agraço e a 
Biblioteca de Sapataria, têm vindo a trabalhar 
sistematicamente para manter um serviço de 
promoção do livro e da leitura vivo e de qualidade.
Assim o município continua a investir com regula-
ridade nestes equipamentos, pelo que se destaca 
o facto de anualmente os fundos documentais 
serem enriquecidos com novos documentos e de 
regularmente serem dinamizadas atividades de 
promoção da leitura quer para o público em geral 
quer para as escolas. Com o objetivo de melho-
rar o serviço prestado na biblioteca de Sapataria 
foram substituídos os equipamentos informáticos 
para acesso do público.

Com vista a melhorar o serviço prestado foi re-
centemente aprovado o novo regulamento das 
Bibliotecas do Município de Sobral de Monte 
Agraço, que vem enquadrar entre outras ques-

tões a integração das bibliotecas do Município na 
Rede Concelhia de Bibliotecas e na RIBO - Rede 
Intermunicipal de Bibliotecas do Oeste.

A Biblioteca tem agora presença no facebook.

Fruto do trabalho com as bibliotecas escolares no 
âmbito da Rede Concelhia, foi possível criar o ca-
tálogo coletivo que já se encontra disponível na 
internet. 

VISITE A BIBLIOTECA MUNICIPAL EM:
www.facebook.com/
BibliotecaSobralMonteAgraco

CONSULTE O CATÁLOGO COLETIVO 
DA REDE CONCELHIA EM:
www.bibliotecasobral.com.pt
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Hora do Conto
“Entre nuvens”

A equipa da Biblioteca Municipal 
apresentou, no dia 27 de janeiro, 
uma sessão da hora do conto ba-
seada no livro “Entre nuvens” de 
André Neves, dirigida a famílias.

“Entre Nuvens” foi também apre-
sentado para todas as turmas do 
ensino pré-escolar do concelho, 
abrangendo cerca de 230 crianças.

As crianças participantes pude-
ram conhecer uma menina que 
tem uma escada, um sonho e 
muitas perguntas: O que haverá lá 
em cima? Deuses, fadas, anjos ou 
até mesmo pessoas?! E com ela 
tiveram oportunidade de sonhar 
e pensar em perguntas para as 
quais talvez ninguém saiba a res-
posta.

C U L T U R A

Encontro
com autores

420 crianças nas Comemorações da Semana 
da Leitura e do Leitor com Margarida Botelho

Na semana entre 5 e 9 de março, decorreu a nível nacional a Se-
mana da Leitura tendo o Plano Nacional de Leitura convidado to-
dos a festejar a leitura como ato comunicativo, diálogo entre as 
artes, as humanidades e as ciências, espaço de encontro, criativo 
e colaborativo.

Para assinalar a data entre 7 e 9 de março na Biblioteca Municipal 
decorreram 10 sessões com a escritora/ilustradora Margarida Bo-
telho, em que participaram todas as turmas do 1.º ciclo num total 
de 420 crianças.

Mais uma vez o município, como forma de promover o livro e a 
leitura, proporciona a todos os alunos do primeiro ciclo a oportu-
nidade de contactar com um autor e participar num momento de 
partilha e diálogo.

C U L T U R A



Abril Leituras Mil

As histórias que eles contam

A obra da ilustradora Danuta 
Wojciechowska na Biblioteca 
Municipal  |  Exposição “Escrever, 
contar e arte de ilustrar “ 
e Oficina de Ilustração

Apresentação do Livro 
“O Medalhão da Marquesa” 
de Paula Veiga

No dia 7 de abril, no auditório municipal, foi apresentado 
o projeto “As histórias que eles contam”, dirigida a 
famílias. Uma sessão de contos dinamizada por um 
grupo de 6 escritores amigos (Ana Cristina Luz, Filipe 
Monteiro, Lurdes Breda, Manuela Ribeiro, Milú Loureiro 
e Teresa Duarte Reis). Pais e filhos, avós e netos, todos 
em família tiveram oportunidade de participar numa 
sessão onde se contaram histórias de um mundo 
infinito, com muitos sonhos e fantasias.

uma introdução às técnicas da ilustração e puderam 
posteriormente compor a sua própria ilustração, tendo 
resultado trabalhos cheios de criatividade.

Entre 12 e 30 de abril, na sala polivalente da Biblioteca 
Municipal esteve patente a exposição de ilustrações 
de Danuta Wojciechowska “Escrever, contar e arte de 
ilustrar”. A 19 de abril realizou-se na sala polivalente um 
encontro com a ilustradora Danuta Wojciechowska, 
para alunos do 3º ciclo. Os participantes tiveram 

“O livro que voa” 
pelo Teatro Alternativo e Estórias 
d’Aqui e d’Além Mar 

Para assinalar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de 
Autor na Rede Concelhia de Bibliotecas, realizaram-se 
no Auditório Municipal, 3 sessões do espetáculo “O Livro 
que voa”, pelo Teatro Alternativo destinado a todas as 
crianças do Pré-Escolar. Uma atividade com muito 
mistério e aventura que encantou os mais novos. Para 
os alunos do 1.º Ciclo realizaram-se nas bibliotecas das 
escolas 8 sessões de contos subordinados ao tema 
Estórias D’aqui e D’além Mar apresentados por Joana 
Graça e Sílvia Romero. Momentos onde a literatura e 
a oralidade se cruzaram para desbravar horizontes e 
ensinar a ler o mundo.

Também para assinalar o Dia Mundial do Livro realizou-
se uma sessão de apresentação do Livro “O Medalhão 
da Marquesa” da autoria de Paula Veiga.

C U L T U R A

O município de Sobral de Monte Agraço promoveu durante o mês de abril um conjunto de atividades dedicadas 
à leitura e ao livro. Muitas aventuras e leituras mil!

Dia Mundial do Livro 

C U L T U R A

650 Crianças do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo participaram nas comemorações do Dia Mundial 
do Livro e dos Direitos de Autor.
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Espetáculo 
“Afinal o Caracol” 
da Andante 
Associação Artística

Espetáculo de promoção da leitura 
para bebés, da Andante Associa-
ção Artística, com poesia de Fer-
nando Pessoa, música de Joaquim 
Coelho e ilustrações de Mafalda 
Milhões. 

A atriz Cristina Paiva e um livro 
contaram a história de um cara-
col num espetáculo que de uma 
forma simples, permitiu partilhar o 
prazer da leitura com os mais pe-
quenos.  O espetáculo foi dirigido a 
crianças dos 6 meses aos 5 anos.

Foi um momento marcante que 
comoveu e deliciou os pequenos e 
graúdos presentes.

C U L T U R A

Apresentação do livro de Carlos Alves 
“Vozes de Burro”

A Biblioteca Municipal de Sobral de Monte Agraço, recebeu 
sábado, dia 23 de junho, Carlos Alves, autor do livro “Vozes de 
Burro”.

A apresentação do livro, editado pela Cloudy Morning, contou 
com as intervenções de Luís Melícias e Paulo Câmara que falaram 
sobre o autor e a sua publicação. Foram momentos de partilha 
que permitiram a todos os presentes nesta iniciativa, conhecer 
melhor Carlos Alves e este seu trabalho “Vozes de Burro”, premia-
do com o Prémio Alves Redol 2017. 

“Vozes de Burro” foi considerado, pelo júri do Prémio Alves Redol 
2017, como um “bom conjunto de contos que, através de uma 
abordagem realista de episódios circunstanciais da vida, se in-
quire sobre temas permanentes como a fragilidade física, a inca-
pacidade da existência de uma harmonia plena, o riso (a ironia) 
como resposta à resignação”.

C U L T U R A

Investimento 
em novos 
equipamentos 
para Biblioteca 
da Sapataria

O Município adquiriu novos equi-
pamentos informáticos para a 
Biblioteca de Sapataria, que se 
traduzem numa modernização e 
melhoria das condições de utiliza-
ção deste espaço.

I N V E S T I M E N T O

Trabalho em Rede 
em prol das comunidades

A Rede Intermunicipal de Bi-
bliotecas do Oeste (RIBO) assi-
nalou o Dia Mundial do Livro e 
dos Direitos de Autor, no dia 23 
de abril, com o evento “Leituras 
a Oeste: celebre o livro nas Bi-
bliotecas”.
Este evento teve como ob-
jetivo dar início a iniciativas 
anuais, de caráter intermuni-
cipal, convidando as comu-
nidades a comemorarem e a 
participarem num evento, que 
junta pela primeira vez, todas 
as Bibliotecas da área de in-
tervenção da OesteCIM para 
promoção do Livro e da Leitura. 
Também a nível local as Biblio-
tecas continuam a trabalhar 
em parceria com vista a ren-
tabilizar recursos e a promover 
a leitura. Nesse âmbito refira-

-se a realização da IV Tertúlia 
Infantil HISTÓRIAS DE/GUSTAR, 
organizada e dinamizada pela 
Rede Concelhia de Bibliotecas 
(Bibliotecas Escolares e Biblio-
teca Municipal).

C U L T U R A
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A Festa que celebrou a Liberdade 
e a Democracia.

O Concelho de Sobral de Monte Agraço comemorou o 
44º Aniversário do 25 de Abril com um conjunto diver-
sificado de iniciativas culturais e desportivas, promo-
vidas pela Câmara Municipal, Juntas de Freguesia do 
concelho e Movimento Associativo.

A População saiu à rua nesta jornada de festa e de 
luta e participou nas várias iniciativas que ocorreram 
nas comemorações, numa convergência de unidade 
em defesa dos valores e conquistas de Abril.

Concelho do 
Sobral comemorou 
o 44º Aniversário 
do 25 de Abril 
de 1974 

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

Apoio às Empresas e ao Emprego

O Projeto Pioneiro Nacional 
Sobral E+ disponibiliza apoio 
a Empresários

A 26 de fevereiro decorreu a cerimónia da assinatura do 
Protocolo entre o Município de Sobral de Monte Agraço 
e a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e 
Médias Empresas.

Com a criação do Sobral E+, pretende-se estreitar cola-
borações entre o Município do Sobral, a Confederação 
e o Instituto de Emprego e Formação Profissional, crian-
do novas dinâmicas de trabalho e articulação de forma 
a potenciar o papel destas entidades na promoção do 
desenvolvimento económico e social do concelho.

A atividade do Sobral E+ visa incrementar a relação 
com os agentes económicos do concelho através do 
apoio e orientação a novos investimentos, ao em-
preendedorismo, capacitação do tecido empresarial e 
de financiamentos existentes e ao mesmo tempo me-
lhorar a taxa de empregabilidade.

O Projeto Porta 20, com sede em Sobral e que resulta de 
uma candidatura da CPPME ao Portugal 2020 – Siste-
ma de Apoio a Ações Coletivas de Programa COMPETE, 
tem neste momento como parceiros os Municípios de 
Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos, Évora, Fundão, Mon-
temor-o-Novo, Serpa, Sobral de Monte Agraço e Torres 
Vedras. Participam também neste projeto, o Instituto 
Politécnico de Leiria e o Instituto de Emprego e Forma-
ção Profissional.

Sobral E+ integra, assim, o Núcleo da CPPME de Sobral 
de Monte Agraço, o Gabinete de Inserção Profissional e 
o Espaço Coworking, a funcionar no edifício da Estação 
Central de Camionagem.

No Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, 15 de mar-
ço, o Município Sobralense participou no arranque de 
um projeto-piloto a nível nacional para a uniformização 
de procedimentos de apoio ao consumidor.

Este projeto tem como objetivo criar uma rede de apoio 
aos empreendedores e empresários de forma a des-
burocratizar e simplificar as obrigatoriedades legais de 
informação ao consumidor.

Pretende-se que todos os empresários do nosso con-
celho e da região Oeste utilizem dísticos de forma a 
criar uma imagem mais organizada e uniformizada, 
bem como facilitar e apoiar naquelas que são as suas 
obrigações legais de informação ao público.

No espaço Sobral E+, situado na Estação Central de Ca-
mionagem, poderá ser levantado gratuitamente o res-
petivo dístico.
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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

PROVAS DADAS! TRABALHO A CONTINUAR!
Na senda da melhoria da qualidade de vida dos Sobralenses, os 
eleitos da CDU têm pautado a sua ação pela otimização e diversifi-
cação de serviços e projetos em prol da população. 
Projetos como Sobral E+, fatura eletrónica e débito direto no servi-
ço de águas e a perspetiva de alargamento desta possibilidade a 
outros serviços, os subsídios atribuídos às Associações do concelho 
e a aquisição de um projetor de cinema digital para o Cine-Teatro 
são apenas algumas das nossas apostas.  
No domínio da Educação, foi privilegiada a Ocupação de Tempos 
Livres com dois programas distintos: o programa Campo de Férias 
Sobral Vive as Férias, destinado a crianças dos 6 aos 14 anos e as 
Atividades de Animação e Apoio à Família, para crianças da edu-
cação pré-escolar. Estes programas visam a ocupação efetiva e 
profícua dos tempos livres dos mais jovens, proporcionando-lhes 
o desenvolvimento de competências emocionais e sociais funda-
mentais, traduzindo-se em respostas sociais às famílias e com um 
programa apelativo e do agrado dos mais jovens. 
A dinamização de projetos na área do Desporto, como os progra-
mas Sobral Ativo e Sobral a Caminhar, assim como novas vanta-
gens na utilização dos serviços disponíveis nas Piscinas Municipais, 
espelham os estímulos da gestão CDU para a adoção de hábitos 
saudáveis. Face a situações prementes, a Câmara já se substituiu 
ao governo, nomeadamente ao assumirmos a responsabilidade da 
requalificação da Igreja de S. Quintino, cujas obras já arrancaram e 
ao intervirmos nas instalações da Escola Básica e Secundária por-
que o importante é, e sempre será, atender às necessidades dos 
Sobralenses.
É neste sentido que não descuramos a manutenção das vias mu-
nicipais, este ano dificultada pelas condições atmosféricas que ali-
mentaram o crescimento da vegetação. 
De modo a melhorar a qualidade do serviço prestado aos Sobra-
lenses, encontra-se pronta a candidatura para a requalificação do 
Edifício de Serviços Municipais diversos.
A CDU apresenta obra feita e projetos concretizados, sem dema-
gogias e com a noção da realidade. Outros projetos há que se en-
contram em fase de construção e reflexão, sempre no sentido da 
melhoria do concelho. Dedicamo-nos hoje, como nos dedicámos 
ontem e fá-lo-emos amanhã. Com a equipa CDU, conta-se com 
um trabalho de proximidade e transparência.

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

CDU

SOBRAL AVANÇA!
· Queremos uma Loja do Cidadão na vila do Sobral;
· Criação de um novo Parque Industrial junto da Saída da A8, na 
Freguesia da Sapataria; 
· Alcatroamento, pintura das faixas de rodagem e intervenção ur-
gente em algumas estradas municipais; 
· Monumento alusivo às Invasões Francesas na rotunda do Casal 
Cochim/Perna de Pau; 
· Geminação do Concelho com AlBuera, Espanha e Saint-Quentin, 
França;
· Há povoações vizinhas ao nosso Concelho que conseguiram criar 
dinâmicas de desenvolvimento mais eficazes (ex: Arruda dos Vi-
nhos, Malveira/Venda do Pinheiro). Estamos localizados a cerca de 
30 minutos do maior centro de oportunidades do País – Lisboa, te-
mos de quebrar com a política de isolamento da CDU, que cada vez 
traz menos oportunidades e emprego para todos os Sobralenses;
· Aprofundamento da cooperação estratégica com as entidades de 
vocação social do nosso Concelho, para uma intervenção solidária 
mais eficiente; 
· Taxa de IMI menos gravosa;
· Em 1946, o Cine-Teatro foi aberto ao público, com muito esforço e 
dádivas de toda a população sobralense, não concordamos que se 
esteja a festejar 12º aniversário da intervenção municipal, ignorando 
uma história coletiva deste equipamento cultural, com 72 anos ao 
serviço dos Sobralenses;
· Edificação de um Memorial aos antigos combatentes; 
· Promover mais programas de apoio e formação para valorizar as 
carreiras dos funcionários da autarquia; 
· Pela conservação e segurança dos parques infantis e lavadouros 
públicos;
· Concelho Municipal de Juventude, para quando?;
· Reanimação mais eficaz do Mercado Municipal e do Comércio do 
Concelho;
· Cheque Farmácia para carenciados;
· Onde está a prometida creche da Sapataria? E o prometido centro 
de dia da Moita?; 
· Entrega de medalha de mérito municipal a vários munícipes que 
se distinguiram nas áreas da: política, cultura, economia, agricul-
tura, desporto e solidariedade social, para alguns infelizmente este 
galardão, já só poderá ser atribuído a título póstumo.

Joaquim Biancard Cruz
www.facebook.com/JuntosPelaNossaTerra

PPD/PSD-CDS-PP

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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Perguntas sobre a gestão da CDU no Sobral

Aqui partilho algumas perguntas pertinentes (muitas mais pergun-
tas haveria para fazer!) sobre a gestão que a maioria CDU faz na 
Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço. Trata-se de matérias 
unicamente de cariz político e para as quais faltam respostas dos 
responsáveis autárquicos.

De entre os trabalhadores da autarquia não há nenhum com currí-
culo e competência para ocupar o lugar de encarregado-geral da 
Câmara Municipal?

Pois, pelos vistos a gestão CDU acha que não. Vai daí e têm de ir 
buscar à Câmara de Loures um trabalhador para ocupar o cargo. 
Curiosamente, ou não, o trabalhador em questão foi eleito pela CDU 
para a Assembleia Municipal de Sobral nas últimas eleições…

Porque é que a gestão da CDU, reconhecendo o problema, nada faz 
para resolver as dificuldades de circulação rodoviária na zona de 
Cachimbos, Almargem e Igreja de Santo Quintino?

Pois, não se percebe. Como menos se percebe - já que nada fazem 
e parecem não ter competência para resolver o problema – que te-
nham chumbado uma proposta do PS para ali disciplinar o trânsito 
e melhorar a segurança rodoviária…

Porque é que a gestão da CDU recusou as sugestões apresentadas 
pelo PS para melhoria do funcionamento do programa de férias de 
Verão?

Como consequência, e apesar dos vários alertas, esse programa 
apresenta debilidades: foi anunciado tardiamente, a informação 
não chegou a um maior número de munícipes e vários agregados 
familiares viram a participação das suas crianças e jovens muito 
limitada…

A resposta a estas perguntas é simples: a gestão da CDU tem uma 
atitude de “posso, quero e mando”, com desrespeito pelas restantes 
opiniões.

A vitória nas eleições autárquicas dá-lhes legitimidade para go-
vernar o concelho. Mas não lhes dá legitimidade para todas estas 
atitudes e decisões, que mostram acima de tudo uma grande falta 
de espírito democrático e de capacidade para resolver os muitos 
problemas que temos em Sobral de Monte Agraço.

Pedro Coelho dos Santos
Vereador eleito pelo PS

PS CONTACTOS




