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Comemorações dos 500 anos do Foral 
para Montagraço

Colocação de 52 novos Ecopontos09
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Caros Munícipes,

Iniciado que está este novo ano, quero desejar a todos em 
meu nome e do Executivo Municipal, um excelente ano de 
2019, que acredito que será um ano pleno de novos desa-
fios e com duras batalhas a travar. 

Falo especificamente da Transferência de Competências 
da Administração Central para a Administração Local, um 
processo de descentralização pouco aceitável tendo em 
conta as premissas que nos são apresentadas, poucas 
ou nenhumas definições sobre o pacote financeiro que as 
acompanha, os meios humanos a transferir e a forma de 
implementação das mesmas; questões que, lentamente, 
vão sendo respondidas, mas que nos obrigaram a dizer 
não à aceitação destas competências para o Município 
do Sobral em 2019.

Recebemos com desagrado a informação que a Estação 
dos CTT de Sobral de Monte Agraço iria fechar e que seria 
um agente privado a assegurar os serviços de Correios. O 
Município encetou todos os esforços ao seu alcance para 
que isto não se verificasse e a realidade é que consegui-
mos que a estação de Correios se mantenha a funcionar. 
Só com a ajuda e apoio de todos, conseguimos.

Independentemente dos obstáculos que possam surgir, 
tentaremos sempre diligenciar os nossos esforços no sen-

tido da resolução eficaz dos problemas com vista ao bem-
-estar e qualidade de vida dos sobralenses.

Na melhoria das condições para as populações, continua-
mos o trabalho de repavimentações de vias em algumas 
aldeias do Concelho, e as obras do Monumento Nacional 
continuam a bom ritmo, estando a ser preservado o nosso 
património e a nossa história.

Demos início a 20 de dezembro de 2018, às Comemora-
ções dos “500 anos do Foral para Montagraço”. De janeiro 
a dezembro, decorrerão diversas manifestações artísti-
cas e eventos que retratarão o Sobral do século XVI. É um 
programa dedicado a diversos públicos e que pretende 
envolver a comunidade, as escolas, as associações re-
creativas e culturais e, nesse âmbito, endereço a todos o 
convite para que participem nestas comemorações onde 
certamente dignificaremos a nossa história, o Sobral e os 
Sobralenses.

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



Continuam as obras 
de Requalificação da Igreja 
de Santo Quintino

O B R A S

Continuam a decorrer os trabalhos de Beneficiação, Conservação 
e Restauro da Igreja de Santo Quintino, cuja execução se encontra 
a cargo de uma empresa especializada, sendo o trabalho acom-
panhado pela Direção Geral do Património.

O restauro das paredes, a pintura exterior e a cobertura da Igreja 
estão concluídos. Iniciaram-se entretanto os trabalhos no interior 
do Monumento Nacional.

 A conclusão está prevista para maio.
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Obras de Construção do Pavilhão 
Multisserviços – 2ª Fase

O B R A S

As obras de construção do Pavilhão 
Multisserviços – 2ª Fase estão em 
andamento. Recentemente, foram 
colocadas as calhas para a passa-

gem de toda a instalação elétrica e 
telecomunicações e a tubagem para 
a rede de águas, águas residuais e 
pluviais. Foi realizada a aplicação de 

gesso laminado (pladur) nas pare-
des interiores e divisórias. Também 
já foi instalada a iluminação da nave 
principal do edifício e do armazém.
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Obras de Recuperação 
e Conservação no Moinho 
de Vento do Sobral

O B R A S

O Moinho de Vento do Sobral, situado na Vila e único no Concelho 
em perfeitas condições de funcionamento, foi alvo de algumas 
obras de recuperação no capelo, paredes interiores e exteriores, 
lavagem das velas e conservação do mastro e das varas de ma-
deira.

Foi também objeto de pinturas exteriores e interiores.

O B R A S

Edifício da Biblioteca 
Municipal com obras 
de conservação

A requalificação urbana assume um 
papel importante na conservação e 
melhoramento dos espaços públicos 
e edifícios.

O Município procedeu recentemente à recu-
peração da cobertura, tratamento e pintura 
das paredes exteriores do edifício da Biblio-
teca Municipal. 

Esta intervenção vai permitir a eliminação de 
parte das infiltrações que se vinham a veri-
ficar e, assim, contribuir para a melhoria das 
condições de conservação do edifício.
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A M B I E N T E

ETAR de Casais de São 
Martinho – Tratamento de 
Efluentes Domésticos

Recentemente, foi colocada uma nova ETAR 
em Casais de São Martinho. A construção e 
exploração desta ETAR – Estação de Trata-
mento de Águas Residuais significam, para 
a Freguesia de Sapataria e sobretudo para 
grande parte da população de Casais de 
São Martinho, uma grande melhoria nas 
condições ambientais.

Este tipo de equipamento, com capacidade 
para 100 habitantes, é uma solução bastan-
te vantajosa na resolução do problema, que 
constitui a depuração dos esgotos produzi-
dos pelo loteamento de Casais de São Mar-
tinho. 

A M B I E N T E

Resíduos – Colocação 
de Novos Ecopontos

Sobral de Monte Agraço recebeu, recente-
mente, mais 52 novos Ecopontos atribuídos 
pela Valorsul, em resposta às necessidades, 
há muito sentidas, pelo Município em maté-
ria de equipamentos de recolha seletiva no 
Concelho.

O alargamento da rede de recolha seletiva 
de resíduos urbanos tem como objetivo me-
lhorar a acessibilidade do serviço à popula-
ção, incrementar a separação de resíduos e 
aumentar a taxa de reciclagem, diminuindo, 
desta forma, progressivamente a deposição 
em aterro.

De momento, encontram-se distribuídos 
pelo concelho 113 conjuntos de ecopontos, 
significando um rácio de 90 habitantes por 
ecoponto, considerado um dos melhores rá-
cios a nível nacional.
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“Compostar outra forma 
de Reciclar”

O Município de Sobral de Monte Agraço e a Valorsul, 
entidade responsável pela recolha e tratamento dos 
resíduos sólidos urbanos de 19 municípios de Lisboa e 
do Oeste, realizaram ações de formação sobre recicla-
gem, realizadas nas freguesias do Concelho. Estas ações 
contaram com uma elevada participação por parte da 
população interessada, a quem foi entregues compos-
tores domésticos para a reciclagem de plantas e restos 
de alimentos separadamente e que, além de aligeirar os 
custos da sua recolha e tratamento em aterros sanitá-
rios, resulta num excelente fertilizante para a terra.

A M B I E N T E

Município recebe galardão pela 
qualidade da água

Pelo segundo ano consecutivo, o Município do Sobral 
foi distinguido com a atribuição do “Selo de qualidade 
exemplar da água para consumo humano”, atribuído 
pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Re-
síduos – ERSAR.

A atribuição deste selo teve também por base os resul-
tados das análises efectuadas, ao longo do ano, à água 
para consumo humano. O Município Sobralense foi um 
dos 39 municípios contemplados a nível nacional.

A M B I E N T E

Requalificação 
e Beneficiação 
de Estradas 
e Arruamentos

Iniciou-se no último trimestre de 
2018, e continuam neste início do ano 
de 2019, um conjunto de pavimenta-
ções e restauros, em algumas ruas 
da Vila do Sobral, em localidades do 
concelho e estradas municipais. Es-
tas intervenções de requalificação 
em espaços públicos, pretendem 
melhorar as condições da circu-
lação automóvel e fazem parte do 
programa de pavimentações, dina-
mizado pela Autarquia, numa clara 
demonstração da sua determina-
ção e empenho em trabalhar para o 
bem-estar das populações, elevan-
do o nível da sua qualidade de vida.

O B R A S

i1

i2

i3

i4 i5
imagens.

i1  Compostores domésticos

i2 a i5  Avª Marquês de Pombal
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imagens.

i6 a i9  Rua dos Lusíadas

i10 a i12  Casais de São Martinho

i13 a i15  Rua Manuel Pedro Cardoso

i13
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imagens.

i16  Colocação de passeios em Pero Negro junto à EB 1
i17 / i18  Conservação de arruamento e colocação de valeta cimentada em Pero Negro

i19 / i20  Colocação de novo passeio na Rua da Junqueira em Martim Afonso
i21 / i22  Construção de muralha de suporte à E.M. entre Adega e Monfalim

i23  Criação de estacionamento na Praceta Espírito Santo em Seramena 
i24  Colocação de novo abrigo de paragem de autocarros na Avenida das Linhas de Torres

i16

i18i17

i20i19

i21

i22 i23 i24
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i25

imagens.

i25 / i26  Obra de reforço da energia elétrica para o mercado municipal
i27 / i28  Construção de pista de saltos em comprimento no Parque Municipal de Jogos

Limpeza de espaços públicos e bermas de estradas municipais.

Limpeza de árvores 

Sobral.  informação municipal 17
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Na Urbanização Jardins de Monfalim, devido aos estragos provocados pelas enormes raízes das árvores aí exis-
tentes, procedeu-se à sua retirada, construíram-se novas caldeiras e foram plantadas novas árvores, tendo-se 
procedido também a trabalhos de recuperação de todos os passeios.

Conservação de jardins.

imagens.

i29  Conservação da relva no Parque Municipal de Jogos
i30  Colocação de novo Parque Infantil na E.B./JI  de Sobral
i31  Colocação de relva e novo equipamento na Praceta 25 de Abril



Receção ao Pessoal Docente e Não Docente 
– Ano Letivo 2018/2019

Ano Letivo 2018/2019

E D U C A Ç Ã O E D U C A Ç Ã O

A 05 de setembro, decorreu no Cine-Teatro uma 
sessão de boas-vindas ao pessoal docente e não 
docente do Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio 
da Cruz Sobral, seguida de almoço convívio no espaço 
exterior do Centro Escolar de Sapataria. Os docentes 
recentemente chegados ao concelho e pessoal não 
docente tiveram ainda a oportunidade de conhecer 

o Património através de visitas guiadas à Biblioteca 
Municipal, Centro de Interpretação das Linhas de 
Torres e ao Forte do Alqueidão.

Presentes estiveram também o Presidente da Câmara 
Municipal, a Vereadora da Educação e a Diretora do 
Agrupamento de Escolas.

Mais um ano letivo teve o seu iní-
cio, o qual significará mais um 
grande investimento do Município 
em prol da Educação no nosso 
concelho. O Município assumiu-
-se, uma vez mais, como entidade 
promotora das atividades de enri-
quecimento curricular (AEC). Assim, 

para os alunos do 1º e 2ºanos existe 
a oferta das AEC de Expressão Musi-
cal, Expressões Artísticas e Natação 
e para os alunos dos 3º e 4º anos as 
AEC de Expressão Musical e Nata-
ção (quadro 1). Os transportes es-
colares continuarão a ser mais um 
grande investimento. Diariamente 

são transportados em carrinhas e 
autocarros do Município 165 alu-
nos do JI e do 1.º Ciclo. 342 alunos 
dos 2.º, 3.º ciclos e secundário usu-
fruem de passes escolares pagos 
pelo município. 

Nos refeitórios escolares estão a 
ser servidas, diariamente, cerca de 
440 refeições aos alunos do pré-
-escolar e 1.º ciclo, corresponden-
do respetivamente a 99% e 69% de 
alunos inscritos. Um número signi-
ficativo de alunos usufrui de ação 
social escolar (quadro 2):

Todos os alunos do 1º escalão de 
ação social escolar usufruem da 
comparticipação de 100% nas re-
feições escolares sendo que, para 
os alunos do 2º escalão de ação 
social escolar esta compartici-
pação é de 50%. Neste âmbito, o 
Município continuou a 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.
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imagens.

i32  Visita ao CILT   ·   i33  Almoço de confraternização   ·   i34  Visita ao Forte do Alqueidão

i32 i34i33

Para maior comodidade dos pais e encarregados de educação, e também com vista à redução da utilização 
do papel, pode subscrever a adesão à Fatura Eletrónica e ao Débito Direto dos serviços de Refeições Escolares e 
Atividades de Animação e Apoio à Família.

Fatura Eletrónica e Débito Direto no Serviço de Educação

Alunos inscritos 361

Natação
(do 1º ao 4º ano 
escolaridade)

308

Expressão Musical
(do 1º ao 4º ano 
escolaridade)

145

Expressão
Artística
(1º e 2º ano 
escolaridade)

Q U A D R O  1

143

416

559

Nº Alunos

JI

1º Ciclo

Total

Nível

29

101

130

1º Escalão

25

67

92

2º Escalão

54

168

222

Total
por nível de ensino

Q U A D R O  2



Kits de Educação Ambiental 
para alunos do Oeste

E D U C A Ç Ã O E D U C A Ç Ã O

No dia 9 de janeiro, a Comunidade Intermunicipal do 
Oeste, em parceria com a ERP Portugal e a Novo Verde, 
entregou kits de educação ambiental a uma turma do 
4º ano dos 12 municípios da Região Oeste, numa ini-
ciativa que decorreu no Polidesportivo Municipal da 

promover a adoção do comportamento de reciclagem 
e consequente alcance das metas nacionais estabe-
lecidas até 2020. A cerimónia contou com a peça de 
teatro “Em busca do Depositrão perdido”, com vista à 
introdução e reforço de boas práticas, nomeadamente 
no que respeita à separação e reciclagem de resíduos. 
O Município de Sobral de Monte Agraço foi represen-
tado pela Vereadora Carla Alves e pela turma A do 4º 

Lourinhã. O projeto vai entregar cerca de 4000 kits e 
faz parte do conjunto de iniciativas de educação para 
a economia circular, realizadas e previstas no âmbi-
to do protocolo celebrado em 2018 entre a OesteCIM e 
a Novo Verde, em vigor até 2021, tendo como objetivo 

ano Escola Básica de Sapataria, acompanhada pelo 
professor titular de turma, Valter Martins, e pela pro-
fessora coordenadora de estabelecimento, Luísa Tra-
vassos. Os restantes alunos de 4º ano do nosso conce-
lho, público-alvo desta iniciativa, terão, brevemente, a 
possibilidade de assistir, no cineteatro, à peça de tea-
tro “Em busca do Depositrão perdido”, altura em que 
receberão igualmente os kits de Educação Ambiental.

Hastear da Bandeira Verde 
do Programa Eco Escolas

Programa Eco-Valor

Na sede do Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio 
da Cruz Sobral, decorreu a cerimónia do Hastear da 
Bandeira Eco Escolas, no passado dia 16 novembro. 
No ano letivo 2017/2018 foi a 10ª vez consecutiva que o 
Agrupamento de Escolas recebeu o Galardão do Pro-

grama Eco Escolas. Presentes estiveram representan-
tes das Autarquias Locais, GNR, das equipas de pro-
fessores coordenadores e alunos. Toda a Comunidade 
Educativa está de parabéns.

O Programa Eco-Valor, para o ano letivo 2018/2019, 
para o qual o Município de Sobral de Monte Agraço, 
em parceria com o Agrupamento de Escolas Joaquim 
Inácio da Cruz Sobral, apresentou candidatura no âm-
bito do Concurso Inter-Escolas – Separação de Emba-
lagens Ecoponto Amarelo (Plástico e Metal) – Separa 
e Ganha, e Concurso Inter-Escolas – Separação de 
Embalagens Ecoponto Azul (Papel), encontra-se a ser 

implementado, tendo já decorridas algumas recolhas 
de embalagens e papel nos diversos estabelecimentos 
de ensino envolvidos (Associação Popular de Sobral de 
Monte Agraço, EB/JI de Sapataria, EB/JI SMA e Sto.Quin-
tino, JI Pêro Negro, EB Pêro Negro, JI Pontes de Monfalim, 
e Escola Básica e Secundária Joaquim Inácio da Cruz 
Sobral).

imagens.

i35  Vereadora da Educação na entrega de kits aos alunos   ·   i36  Entidades oficiais presentes na cerimónia   ·   i37  Hastear da Bandeira

i36 i37
i35
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O Município de Sobral de Monte Agraço, 
no âmbito da conciliação da vida familiar 
e laboral, atendendo às necessidades 
prementes das famílias na ocupação dos 
tempos livres das suas crianças durante 
as interrupções letivas, promoveu, durante 
as férias de Natal, atividades de animação  
e de apoio à família para as crianças da 
educação pré-escolar e alunos do 1º ciclo do 
ensino básico, do Agrupamento de Escolas 
Joaquim Inácio da Cruz Sobral.

Entre as atividades realizadas, destacam-se a hora do 
conto “Um Sonho de Natal”, dinamizada pela Bibliote-
ca Municipal, e as atividades desportivas, promovidas 
pela Piscina Municipal, entre outras.

As crianças e alunos participantes destes programas 
tiveram, ainda, oportunidade de participar em ateliers 
de culinária, de música, jogos tradicionais e outros 
alusivos à época natalícia.

Ocupação 
de Tempos livres 
na interrupção 
letiva do Natal

E D U C A Ç Ã O
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Câmara de Sobral de Monte Agraço atribui 
bolsas de estudo a 51 universitários

A 01 de outubro decorreu no Auditório Municipal, a Cerimónia 
de atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes Universitários, 
presidida pelo Presidente da Câmara Municipal, onde tam-
bém estiveram presentes o Vice-Presidente e a Vereadora da 
Educação.

Em breves palavras, o Presidente da Câmara, que abriu a Cerimónia, re-
feriu que a importância da atribuição das bolsas de estudo tem também 
como objetivo, assegurar que, independentemente da condição social, to-
dos os estudantes do concelho possuam condições e os recursos que lhes 
permitam manterem-se no ensino superior e terminarem os estudos. 

Por sua vez, a Vereadora da Educação realçou o papel desempenhado 
pelos jovens na vida do concelho, referindo ser essencial apostar-se na 
formação com vista ao cumprimento dos objetivos dos estudantes univer-
sitários e a concretização dos seus projetos de vida.

E D U C A Ç Ã O

No dia 20 de novembro, a CPCJ de 
Sobral de Monte Agraço assinalou 
o 49º Aniversário da Convenção 
sobre os Direitos da Criança, em 
colaboração com o Agrupamento 
de Escolas Joaquim Inácio da Cruz 
Sobral e Associação Popular de So-
bral de Monte Agraço, através das 
iniciativas “Estendal dos Direitos” e 
“Quiz dos Direitos”.

Comemoração do 49º Aniversário da Convenção sobre os Direitos 
da Criança

C P C J

i38

imagens.

i38  Presidente da Câmara e Vereadora da Educação na entrega das bolsas de estudo



Clube Sobral Sénior Ativo: 
Cerimónia de Abertura do ano letivo 

A Ç Ã O  S O C I A L

O Auditório Municipal, no dia 12 de outubro, acolheu os participantes, assim como os professores 
que dinamizam as aulas de Informática, História Local, Ginástica, Cultura e Notícias, Francês, 
Costura Criativa, Redes Sociais, Coro, Artes Cénicas, Descobrir a Matemática e Macramé.

No dia 16 de dezembro de 2018, o Pavilhão do Soeirinho foi palco da Festa de Natal 
para os Seniores do concelho de Sobral de Monte Agraço.

Este momento de abertura do ano 
letivo 2018/2019 constituiu o mo-
mento formal de reinício das ati-
vidades e contou com a presença 
do Presidente da Câmara Munici-
pal, José Alberto Quintino, e da Ve-
readora da Ação Social e Educa-
ção, Carla Alves. Ambos realçaram 
a importância do papel essencial 

e válido desempenhado pela ca-
mada sénior do concelho e a rele-
vância do envelhecimento ativo e 
saudável na sociedade atual.

O Clube Sénior é um grupo de con-
vívio e de educação não formal, 
onde se partilham conhecimentos, 
memórias e emoções. Encontra-se 

aberto a pessoas maiores de 55 
anos e/ou pensionistas. 

 INSCREVA-SE! 

Para mais informações, contac-
tar o Serviço de Ação Social (Rua 
Miguel Bombarda, lote 20, Sobral 
de Monte Agraço, tel.: 261 940 333, 
email: asocial@cm-sobral.pt)

Festa de Natal para Seniores

A Ç Ã O  S O C I A L

Sobral.  informação municipal

Desafiados a entrar no espírito 
desta quadra natalícia, os seniores 
participantes desfrutaram de uma 
tarde de convívio, animada pelo 
grupo musical Pilha Galinhas que 
proporcionou momentos de dança 
e boa disposição. Após as mensa-
gens de Natal dos representantes 
dos diferentes órgãos autárquicos, 

deu-se início à abertura do lanche 
e à continuação do animado con-
vívio de Natal.

Esta iniciativa é dirigida a pensio-
nistas e pessoas com mais de 55 
anos de idade, residentes no con-
celho, sendo o transporte assegu-
rado pelo município.

Além de assinalar uma época 
festiva, esta atividade apresenta 
como objetivo primordial fomen-
tar o convívio e quebrar ciclos de 
solidão e isolamento, muitas vezes 
associados a este período de vida.
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Festa Sénior

No âmbito da Festa Sénior 2018, a 27 
de setembro no Museu Leonel Trin-
dade em Torres Vedras, teve lugar a 
iniciativa “A Gastronomia no perío-
do das invasões”. Nesta atividade, 
os participantes, seniores dos mu-
nicípios de Torres Vedras, Lourinhã 
e Sobral de Monte Agraço, foram 
convidados a conhecer histórias e 
curiosidades sobre a confeção da 
gastronomia da época das inva-
sões francesas. De seguida, após a 
contextualização histórica, decorreu 
uma pequena degustação de comi-
da e bebida representativa do perío-

do das invasões. 

O Centro de Interpretação das Linhas 
de Torres em Sobral de Monte Agra-
ço recebeu, no dia 7 de novembro, 
seniores que, após uma visita guia-
da, participaram em 3 atividades 
da Mochila do Soldado – “Partir da 
guerra para a paz”. Estas atividades 
abordaram temáticas da Guerra Pe-
ninsular, como a fome, a dificuldade 
em obter água e o êxodo desde Lei-
ria até ao interior das Linhas e pro-
curaram a correlação com temáti-
cas de cidadania global dos dias de 

hoje, como a crise dos refugiados, a 
falta de água em países subdesen-
volvidos e a fome. Através do diálogo 
e de algumas atividades práticas, os 
seniores foram desafiados a pensar 
como poderiam contribuir para so-
ciedades mais justas, equitativas e 
sustentáveis.

O programa da Festa Sénior 2019 foi 
já revelado na íntegra e conta com 
atividades, entre janeiro e outubro 
deste ano, que passam pelos seis 
municípios que integram este proje-
to: Município do Cadaval, Município 
de Lourinhã, Município de Sobral de 
Monte Agraço, Município de Bom-
barral, Município de Arruda dos Vi-
nhos e Município de Torres Vedras. 
As atividades dirigidas aos senio-
res dos seis concelhos envolvidos 
e constantes do programa prosse-
guem  os seguintes objetivos:  Fo-
mentar a participação ativa e con-
tinuada na comunidade; Contribuir 
para a melhoria da qualidade de 
vida; Promover o acesso e a fruição 
dos recursos culturais lúdicos e pe-
dagógicos existentes nos vários Mu-
nicípios envolvidos.

A Ç Ã O  S O C I A L

Balcão da Inclusão irá ser 
uma realidade

Numa parceria consolidada com o Instituto Nacional para a Reabilitação, o Município de Sobral de 
Monte Agraço irá dispor de um Balcão da Inclusão. 

Este serviço irá prestar informações sobre direitos, benefícios e recursos existentes, proceder ao cor-
reto encaminhamento e atendimento especializado a pessoas com deficiência e/ou familiares e 
cuidadores. 

No dia 22 de novembro foi assinado o Protocolo que evidencia esta parceria.

A Ç Ã O  S O C I A L

imagens.

i39  Vereadora da Ação Social Carla Alves presente na iniciativa

i39



31Sobral.  informação municipal

A inauguração da sede da Asso-
ciação Voa – Inclusão para a De-
ficiência, realizou-se no passado 
dia 15 de setembro, em Sobral de 
Monte Agraço em instalações ce-
didas pelo Município, cumprindo 
um desejo da Associação ter um 
local próprio para o desenvolvi-
mento do trabalho que se propôs 
fazer, há cerca de três anos atrás, 
quando nasceu a Associação.

Na inauguração esteve presente o 
Presidente da Câmara Municipal 
que felicitou a Direção da Asso-
ciação pelo projeto que tem como 
missão principal o apoio a pes-
soas com necessidades especiais, 
de todos os grupos etários. Mani-
festou também a disponibilidade 
do Município continuar a apoiar a 
Associação. 

A Voa tem também o intuito de de-
senvolver atividades no âmbito da 
infância e juventude, família, pes-
soas idosas, prevenção, promoção 
e proteção na saúde, educação e 
formação profissional.

Voa - Inclusão 
para a Deficiência 
- Associação 
“Voa” inaugurou 
instalações

A Ç Ã O  S O C I A L

imagens.

i40  Inauguração das instalações
i41 / i42  Participação de pessoas nos exercícios

i40

Dia Internacional das Pessoas 
com Deficiência

A Ç Ã O  S O C I A L

No passado dia 02 de dezembro, as Associações “Voa” e “Cabra Cega” organizaram uma inicia-
tiva para assinalar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, apresentando as Associa-
ções enquanto tal e os seus serviços, à comunidade local.

Foram realizados vários exercícios 
simulando pessoas com deficiên-
cias várias, andando pelas ruas e 
passeios da Vila do Sobral, com 
o objetivo de sentirem as gran-
des dificuldades encontradas e 
sentidas pelas pessoas que efeti-
vamente são portadoras de defi-

ciência. Nos percursos realizados, 
foi igualmente salientado o papel 
dos cuidadores nos cuidados que 
prestam a quem deles necessita.

O Presidente da Câmara Munici-
pal e a Vereadora da Ação Social, 
saudaram as duas Associações e 

felicitaram os responsáveis pelo 
trabalho executado e o seu em-
penhamento com vista a uma so-
ciedade mais justa, equilibrada e 
inclusiva.

i41 i42



33Sobral.  informação municipal

Reflexão sobre 
Deficiência Visual

Dia Municipal para a Igualdade 
de Género

Decorreu no dia 30 de outubro, na Biblioteca Munici-
pal da Lourinhã, o Encontro/ Reflexão sobre deficiência 
visual no âmbito da comemoração do 5º aniversário 
do Gabinete de Apoio à Deficiência Visual de Torres 
Vedras (GADV). Com uma área de abrangência que 
se alarga aos concelhos de Sobral de Monte Agraço, 
Bombarral, Lourinhã e Mafra. Esta reflexão reuniu os 
vereadores de Sobral de Monte Agraço, Dr.ª Carla Al-
ves, Lourinhã, Dr. José Tomé e Torres Vedras, Dr.ª Ana 
Umbelino.

Após a intervenção dos três representantes dos mu-
nicípios, teve início o painel, composto por Pedro No-
gueira, Presidente da Associação Cabra Cega, que foi 
responsável por abordar a importância da formação 
em Tecnologias da Informação e Comunicação na in-
tegração socioprofissional de pessoas com deficiên-
cia visual.

Também esteve presente, tomou a palavra Jorge Lei-
te, Presidente da Associação Nacional para a Inclu-
são dos Cidadãos com Deficiência Visual, que focou o 
tema “As políticas de inclusão nos cidadãos com de-
ficiência visual.

O Município de Sobral de Monte Agraço assinalou o Dia 
Municipal para a Igualdade de Género, 24 de outubro, 
com a distribuição de pulseiras disponibilizadas pela 
Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade, 
alusivas ao tema “Portugal mais Igual”.

Em estreita parceria com o Gabinete Intermunicipal de 
Apoio à Vítima (GIAV) – Centro Social e Paroquial de 
Torres Vedras, foram igualmente distribuídos folhetos 
informativos do GIAV pelo comércio local e em enti-
dades como a Santa Casa da Misericórdia, a Unidade 
de Saúde Familiar Costa Campos, a GNR, a Associação 
Popular de Sobral de Monte Agraço e o Clube Sobral 
Sénior Ativo. 

Pelas 21 horas, na habitual caminhada “Sobral a Ca-
minhar”, a Sr.ª Vereadora da Ação Social deu início à 
atividade com um breve enquadramento sobre o Dia 
Municipal para a Igualdade, sublinhando a importân-
cia da Igualdade de Género na atualidade e valorizan-
do a comemoração desta data. 

S A Ú D E A Ç Ã O  S O C I A L

Saúde Oral para 
Todos

O Município de Sobral de Mon-
te Agraço assinou recentemente 
com a Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, o 
Protocolo de Colaboração de Saú-
de Oral para Todos. Este protocolo 
visa a implementação de consul-
tas de saúde oral no Centro de 
Saúde de Sobral de Monte Agraço, 
permitindo deste modo a existên-
cia de cuidados de saúde primá-
rios no concelho.

Com o financiamento do Muni-
cípio de Sobral de Monte Agraço, 
será finalmente possível ter uma 
cadeira de dentista ao serviço da 
população no Centro de Saúde do 
Concelho, aguardando-se que os 
serviços da ARS possam efetivar o 
protocolo para finalmente o servi-
ço ser disponibilizado.

S A Ú D E

Academia de Mobilidade voltou 
e com renovada dinâmica

Após o sucesso de 2018, com o 
programa Academia de Mobi-
lidade criado pelo Acordo assi-
nado entre o Município e a AR-
SLVT através do ACES Oeste Sul, 
deu-se início a um novo ciclo, 
em outubro passado, com um 
grupo de vários participantes.

Este programa tem como obje-
tivo a promoção da prática de 
atividade física regular, como 
um bem para a saúde e a so-
cialização.

Para o efeito, o Município dis-
ponibiliza as instalações das 
Piscinas Municipais e dos servi-
ços do professor de Educação 
Física. Além dos beneficiários 
inicialmente previstos nes-
te programa, nomeadamente 

munícipes inscritos no Centro 
de Saúde referenciados clini-
camente com grau de depen-
dência ligeira ou moderada 
e algumas patologias, desig-
nadamente cardiovasculares, 
respiratórias, metabólicas, os-
teoarticulares, neurológicas, 
excesso de peso e depressão, 
também jovens e adolescentes 
alunos do agrupamento de Es-
colas Joaquim Inácio da Cruz 
Sobral,devidamente sinaliza-
dos pelo Centro de Saúde por 
risco de obesidade e pré-obe-
sidade, têm a oportunidade de 
usufruir de um conjunto de ati-
vidades promotoras da saúde.

S A Ú D E



No dia 20 de dezembro teve lugar no 
Cine-Teatro de Sobral de Monte Agraço a 
cerimónia de abertura das Comemorações 
dos 500 anos do Foral, que contou com a 
apresentação do consagrado ator Heitor 
Lourenço.

Foi a 20 de dezembro de 1518, que o rei D. Manuel I 
atribuiu o Foral para Montagraço. 

Celebrar esta data é determinante para a afirmação 
da autonomia do concelho de Sobral de Monte Agra-
ço, construída ao longo destes cinco séculos, com 
uma história e cultura muito própria.

Conhecer ou (re)visitar o passado é estimular a me-
mória e a identidade de ser sobralense, é dotar-nos 
de ferramentas no presente e prepararmos melhor o 
futuro.

O Presidente da Câmara Municipal, José Alberto Quin-
tino, abriu a cerimónia salientando que, “o município 
está a desenvolver um programa que decorrerá du-
rante todo o ano de 2019. Todos os meses terá lugar 
um evento artístico ou cultural que nos contará mais 
acerca do Foral, da história local, do rei D. Manuel I, da 
sociedade da época – seus usos e costumes – da mú-
sica, do teatro, de outras formas de arte e expressão 

e da interculturalidade trazida para a Europa 
pelas aventuras da expansão marítima por-
tuguesa”.

Dirigida a vários públicos, o município colocou 
também grande empenho em construir uma 
oferta significativa para o público escolar e 
pré-escolar.

O Presidente da Câmara Municipal acrescen-
tou ainda que “ congregar as forças vivas da 
nossa comunidade nestas comemorações 
é para nós fundamental e o objetivo primor-
dial deste programa. Associações, escolas, 
instituições, comunidade em geral, são todos 
bem-vindos a participar não apenas como 
público, mas também como atores criativos”.
De seguida foram apresentados os elementos 
que constituem a Comissão de Honra e Co-
missão Científica das Comemorações.

A Comissão de Honra é compos-
ta por representantes de institui-
ções-chave do nosso concelho e 
por pessoas cujo interesse, conhe-
cimento e envolvimento com este 
tema é fundamental para o apro-
fundamento da herança social, 
histórica e cultural e para a sua 
divulgação junto da comunidade 
em que se inserem.

A Comissão Cientifica é constituí-
da por duas personalidades que 
são, certamente, mais-valias para 
a boa concretização do programa 
comemorativo, pelo seu profundo 

conhecimento e experiência nas 
áreas da investigação, das artes e 
da comunicação. Após a entrega 
do diploma de compromisso, pelo 
Presidente da Câmara, a todos os 
elementos das respetivas Comis-
sões, interveio o Presidente da Co-
missão de Honra, o Comendador 
António Lopes Bogalho. A Chefe 
de Divisão de Educação, Cultura e 
Ação Social, Dra. Júlia Leitão, apre-
sentou em linhas gerais o progra-
ma comemorativo dos 500 anos 
do Foral para Montagraço, que irá 
decorrer durante todo o ano de 

2019. Esta cerimónia contou com a 
participação especial da atriz He-
lena Isabel, que declamou poemas 
de Carlos Morais e Carlos Ribeiro, 
poetas locais. A cerimónia solene 
terminou com o concerto Cantus 
Manuelinus por Vox Angelis, que 
interpretaram obras da época 
manuelina. Por fim, foi entregue a 
todos os participantes o programa 
das Comemorações dos 500 anos 
do Foral, bem como uma caixa 
de bombons de fabrico artesanal, 
confecionados por Marta Melicia-
no, artesã do concelho.

Abertura das 
comemorações 
dos 500 anos 
do Foral para 
Montagraço

C U L T U R A

imagens.
i43  Foral de Montagraço

i44  Presidente da Câmara Municipal a iniciar a cerimónia solene
i45  Presidente da Comissão de Honra das Comemorações, 

Comendador António Bogalho dirigindo-se aos presentes
i46  Drª Júlia Leitão, Chefe da DECAS na apresentação do programa

i47  A atriz Helena Isabel lendo poemas de autores do Concelho
i48  Atuação do grupo Vox Angelis
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Realizou-se no dia 20 de outubro, integrada 
nas Comemorações do Dia Nacional das 
Linhas de Torres, a recriação histórica 
“Crónica de uma (quase) batalha”.

Da parte da manhã, teve lugar a Marcha da Vitória 
com o içar das bandeiras nos paços do concelho de 
Sobral de Monte Agraço. 

De tarde, o Forte do Alqueidão foi palco das recria-
ções do memorando escrito por Wellington e envia-
do ao seu engenheiro principal Richard Fletcher, a 20 
de outubro de 1809, no qual expunha a sua estratégia 
defensiva e ordenava a edificação de três linhas for-
tificadas a norte de Lisboa; da construção das Linhas 
de Torres com recurso ao trabalho da população e da 
ação militar que decorreu entre 12 e 14 de outubro de 
1810, nos combates de Sobral, Dois Portos e Seramena.

O evento contou com a participação dos grupos de 
recriação histórica Asociación Cultural de Recreacio-
nes El Castillete Puntales Cádiz, Asociación de Infan-

tería Británica Reg. 28th North Gloucestershire de Ar-
royomolinos, Batalhão de Artilharia de Sobral, Grupo 
de Reconstituição Histórica do Município de Almeida, 
Grupo de Recriação Histórica da Associação para a 
Memória da Batalha do Vimeiro e Guerrilha de Mon-
tagraço e com o apoio da Associação de Cultura e 
Recreio 13 de Setembro de 1913 e da Associação Napo-
leónica Portuguesa.

Participaram ainda, o grupo de civis de Mafra e o Pas-
sado Vivo, numa organização da Rota Histórica das 
Linhas de Torres - Associação para o Desenvolvimen-
to Turístico e Patrimonial das Linhas de Torres Vedras, 
com o apoio do Centro de Interpretação das Linhas de 
Torres.

Comemorações do 
Dia Nacional das 
Linhas de Torres
—
Recriação Histórica 
no Forte Alqueidão

C U L T U R A
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R OTA  H I S TÓ R I CA  DAS  L I N H AS  D E  TO R R E S

A cerimónia comemorativa 
do Dia Nacional das Linhas 
de Torres

C U L T U R A

A cerimónia comemorativa do Dia 
Nacional das Linhas de Torres teve 
lugar no Cine-Teatro de Sobral de 
Monte Agraço.

A apresentação da cerimónia fi-
cou a cargo do ator António Pedro 
Cerdeira, sendo a abertura da ses-
são da responsabilidade do se-
nhor presidente da Rota Histórica 
das Linhas de Torres, José Alberto 
Quintino, que referiu a importân-
cia deste dia para homenagear a 
memória e a resistência do povo 
português aliada à estratégia e 
engenharia militar que conseguiu 

proteger Portugal da ambição ex-
pansionista do império napoleóni-
co. Coube ainda ao senhor presi-
dente da Rota Histórica das Linhas 
de Torres distinguir os grupos de 
recriação que participaram na 
Marcha da Vitória e na recriação 
histórica “Crónica de uma (quase) 
batalha!”, com a entrega de uma 
lembrança alusiva à comemora-
ção do Dia Nacional das Linhas de 
Torres. Pelas 22h00 foram exibidas 
as curtas-metragens admitidas 
ao II Concurso de Curtas-Metra-
gens INVADE!. De seguida, o júri 
do concurso, anunciou as curtas-

-metragens vencedoras. Os pré-
mios do II Concurso de Curtas-Me-
tragens INVADE! foram oferecidos 
pelo Crédito Agrícola de Sobral de 
Monte Agraço, pelas mãos do se-
nhor diretor Jorge André. 

A Sessão foi encerrada com a 
atuação do “Ensemble Juvenil de 
Vialonga”.

imagens.
i49  Presidente da RHLT na abertura da Sessão

i50  Entrega de prémios aos vencedores pelo 
Sr. Jorge André, Diretor da Caixa de Crédito 

Agrícola de Sobral de Monte Agraço

i49

Por ocasião da visita do comité in-
glês Friends of the Lines of Torres 
Vedras à recriação histórica “Cró-
nica de uma (quase) batalha!” que 
se realizou no Forte do Alqueidão, 
no dia 20 de outubro, para celebrar 
o Dia Nacional das Linhas de Tor-
res, o presidente da RHLT, José Al-
berto Quintino, acompanhado pela 
Vereadora do Município de Arruda 
dos Vinhos, Rute Miriam também 
da Direção da RHLT, entregaram ao 
Chairman, Andrew Dismore, o di-

ploma de Sócio Honorário da Rota 
Histórica das Linhas de Torres, ten-
do em consideração os relevantes 
serviços prestados à divulgação 
e promoção do património militar 
das Linhas de Torres.

O gesto foi retribuído pelo grupo 
Friends of the Lines of Torres Ve-
dras, sendo conferida a mesma 
distinção à Rota Histórica das Li-
nhas de Torres.

No dia 03 de novembro, a Rota His-
tórica das Linhas de Torres, repre-
sentada por José Alberto Quinti-
no e Rute Miriam, foi distinguida e 
apresentada publicamente como 
associada honorária da Associa-
ção de Turismo Militar Português.

A distinção foi atribuída conside-
rando o relevante serviço que a As-
sociação para o Desenvolvimento 
Turístico e Patrimonial das Linhas 
de Torres tem prestado à causa do 
Turismo Militar.

RHLT Sócia 
Honorária 
da ATMP

C U L T U R A

Friends of the Lines:  
Sócios Honorários

C U L T U R A
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Plantas Medicinais 
e Comestíveis 

S A Ú D E

Decorreu no dia 30 de setembro, 
dinamizado por Fernanda Bote-
lho, o Workshop de Plantas Medi-
cinais e Comestíveis no Circuito 
do Alqueidão. Nesta atividade, os 
participantes tiveram a oportuni-
dade de conhecer várias plantas 
que florescem durante o outono e 
perceber o seu uso e benefícios na 
alimentação e de aprender técni-
cas de elaboração de remédios 
caseiros. 

Após esta partilha, iniciou-se a 
caminhada pelo Circuito do Al-
queidão onde se distinguiram as 
diferentes plantas características 
deste território e se conheceram os 
seus principais benefícios ou male-
fícios. Após esta atividade, os par-
ticipantes ficaram motivados em 
criar o seu próprio jardim, com as 
ervas aromáticas oferecidas, para 
transplantar e cuidar em casa.

Picnic By the Hill 
- 1ª Edição

L A Z E R

No dia 07 de outubro, realizou-se 
no Forte do Alqueidão a 1ª edição 
do Picnic Club, numa organização 
do Blog da Spice, com o apoio do 
CILT.

Os participantes, que esgotaram 
as vagas desta edição, tiveram 
a possibilidade de escolher entre 
dois menus: um tradicional e um 
vegan, ambos com ingredientes 
biológicos e da estação. Como es-
távamos prestes a entrar no outo-
no mas ainda com dias de sol, o 
menu conciliou alguns ingredien-
tes de verão como o tomate, alfa-
ces, pêssego e bananas, com ou-
tros que preparam o nosso corpo 
para a estação mais fria, como a 
aveia, o alho francês, as peras e as 
nozes.

O resultado foi uma harmonia per-
feita entre espaço, comida e am-
biente e um exemplo de reutiliza-
ção e de desperdício zero.

EXPLORA 
ALQUEIDÃO 
Descobrir 
as Linhas ao Luar 
- Caminhada 
Noturna

C U L T U R A

No dia 25 de agosto de 2018, 
realizou-se uma caminhada 
noturna de cariz solidário com 
contribuição de bens alimen-
tares não perecíveis e produ-
tos de higiene para famílias 
carenciadas. 

Realizou-se na Serra do Olmeiro 
com um percurso circular de 8 km 
pelos diferentes fortes e estradas 
militares, com a participação de 
85 pessoas.
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Sobral de Monte 
Agraço com 
presença habitual 
no LX Rural

Uma vez mais, o Município esteve 
presente no Mercado LX Rural em 
Lisboa, nos dias 2 de setembro e 7 
de outubro de 2018. O LX Rural é um 
mercado de produtores que une 
a tradição à alimentação saudá-
vel num ambiente acolhedor, no 
LX Factory em Lisboa – Alcântara.
Nestes dias, em representação do 
concelho, estiveram presentes os 
produtores: Grão Coração e La-
cuna Work. A animação esteve a 
cargo da Associação de Cultura 
e Recreio 13 de setembro de 1913, 
através dos grupos de recriação 
histórica – Guerrilha de Monta-
graço e Batalhão da Vila Sobral 
de Monte Agraço – e percussão 
– A Treze a Rufar e ainda o Grupo 
de Danças e Cantares do Con-
celho de Sobral de Monte Agraço.

T U R I S M O

II edição de Natal dos Vinhos de Lisboa 
na Rua Augusta 

O Município de Sobral de Mon-
te Agraço esteve presente na 
edição de Natal  dos Vinhos 
da Região de Lisboa, na Rua 
Augusta, que decorreu de 5 
a 9 de dezembro. Esta Feira é 
organizada pela CVR Lisboa - 
Comissão Vitivinícola da Re-
gião de Lisboa (CVRLX), com 
o patrocínio da Câmara Mu-
nicipal de Lisboa, em parceria 
com os Municípios do Oeste. 
Esta iniciativa tem como ob-
jetivo promover e divulgar os 
Vinhos da Região de Lisboa, 
assim como outros produ-
tos endógenos dos municí-
pios participantes. Este even-
to contou com a participação 
das empresas do concelho, 
Quinta do Cerrado da Porta, 
Adega Mor e Sabor Puro.

T U R I S M O



C
ine-Teatro

Cine-Teatro, um espaço de cultura ao serviço de todos
Cinema de Regresso ao Cine-Teatro

C U L T U R A

Entre maio de 2006, data da reabertura do Cine Teatro 
e Dezembro de 2018, estiveram presentes em espetá-
culos e iniciativos realizados no Cine Teatro cerca de 
81.273 espectadores, ou seja cerca de 564 por mês. En-
tre setembro de 2018 e janeiro de 2019, realizaram-se 
no Cine-Teatro de Sobral de Monte Agraço 31 eventos 
em diferentes áreas artísticas: cinema, música, teatro, 
teatro de marionetas, espetáculos para crianças, mul-
tidisciplinares e atividades formativas. O Município ad-
quiriu um projetor de Cinema Digital Sony 4K. Graças a 
esta aquisição foi possível reiniciar a exibição regular 
de cinema no Cine-Teatro a partir de outubro de 2018, 
tendo sido realizadas em média 2 sessões por mês, 
num total de 10 filmes : Missão Impossível – Fallout; 
Jonnhy English volta a atacar; O Primeiro Homem na 
Luz; Pedro e Inês; Assim nasce uma Estrela e Cinema 
Infantil: Uma Aventura do Outro Mundo; Beatriz e Ro-
meu; Grinch; Astérix; Ralph vs Internet. Em setembro e 

outubro o Município fez parte do 2º Manobras – Festi-
val Internacional de Marionetas e Formas Animadas da 
Artemrede, no qual recebeu 8 eventos: 5 espetáculos; 1 
instalação; 1 curta-metragem e 1 oficina.

As instalações do Cine-Teatro foram cedidas a várias 
instituições para a realização dos seus espetáculos 
como: Santa Casa da Misericórdia; Fábrica da Igreja 
Paroquial de Sobral de Monte Agraço; Agrupamento 
de Escuteiros 272 de Sobral de Monte Agraço; Agru-
pamento de Escolas Joaquim Inácio da Cruz Sobral e 
Associação Popular. O Município recebeu também o 
espetáculo Principezinho do T-Danos - Grupo de Tea-
tro e Dança da Junta de Freguesia de Sobral de Monte 
Agraço. Além disso as instalações do Cine-Teatro são 
palco dos ensaios semanais do Atelier Artes em Palco 
do Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio da Cruz 
Sobral.

Saint Dominic’s Gospel Choir 
realiza Concerto de Ano Novo 
integrado no Programa das 
Comemorações dos 500 anos 
do Foral para Montagraço.

C U L T U R A

Para desejar um Bom Ano Novo a todos os Munícipes 
o Saint Dominic’s Gospel Choir, dirigido pelo Maestro 
João Castro, o maior e o mais conceituado coro de 
Gospel em Portugal apresentou no Cine Teatro, um 
concerto de Ano Novo. Sobral de Monte Agraço não 
podia iniciar o ano de 2019 de melhor forma; com mui-
ta música, energia, ritmo e espiritualidade. Oh Happy 
Days, Amen, I Can See Clearly Now, You Raise me up, 
Blessing of Abraham foram alguns temas que fizeram 
vibrar o público presente no cine-teatro com lotação 
esgotada.
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Durante os meses de setembro e outu-
bro, o Município acolheu o 2º Manobras 
– Festival Internacional de Marionetas e 
Formas Animadas da Artemrede-Tea-
tros Associados.

Nesse âmbito, acolhemos no nosso con-
celho espetáculos nacionais e interna-
cionais que utilizam diversas técnicas 
dirigidas a diversos públicos.

Integrados neste festival recebemos 9 
companhias, apresentando espetácu-
los, cinema e oficinas não apenas no Ci-
ne-Teatro, mas também na Praceta 25 
de Abril, no Centro de Interpretação das 
Linhas de Torres e no Forte do Alqueidão. 
Neste contexto recebemos:

• Muita tralha, pouca tralha - Coprodução 
Teatro Maria Matos, Formiga Atómica

• Areias - Imaginar do Gigante

• Passo a Passo no Bosque - Toutito Tea-
tro - França

• Pangeia /A Partir dos Irmãos Grimm  - 
Tiago Cadete, EIRA

• Chambre D’Enfants – Escultura de luz 
sobre música de Francis Dhomont 

• Chambre D’Enfants - Oficina

• Nunca - Teatro de Marionetas do Porto

2º Manobras 
– Festival 
Internacional de 
Marionetas e Formas 
Animadas

C U L T U R A

Foi apresentado publicamente, no dia 
05 de outubro, um loop de imagens de 
António-Pedro sonorizado ao vivo por 
Eduardo Raon, Ricardo Jacinto e Antó-
nio-Pedro, acerca de Sobral de Monte 
Agraço.

O evento foi composto por 3 momentos: 
1) sessões de exibição do filme, 2) visita 
ao Centro de Interpretação das Linhas 
de Torres e 3) teatro de rua, poético. 

O filme Passeio a Sobral é um sequên-
cia de imagens que captaram um So-
bral que, embora a 35 km de Lisboa, está 
bem longe do burburinho da capital. Na 
mostra, realizada no Cine-Teatro de So-
bral de Monte Agraço, viram-se velhas 
lojas, moinhos, montes, fortes, igrejas, 
estradas seculares, largadas de touros, 
vento, vento, vento... E foi colocada a 
pergunta: O que ficará nos olhos do visi-
tante? O Teatro Poético SóMente foi exi-
bido na Praceta 25 de Abril e focou-se 
no ritmo em que a sociedade atual vive 
e evolui e que faz com que os mais ve-
lhos estejam a ser esquecidos, ou mes-
mo abandonados. 

FILME-CONCERTO - 
Passeio a Sobral

C U L T U R A

Pelas suas características 
inovadoras destacamos 
duas das iniciativas 
realizadas no âmbito do 
Festival: 

imagens.
i52  “Passo a Passo no bosque”
i53  “Nunca”
i54  “Chambre d’Enfants”
i55  “Areias”

i52

i53

i54

i55

45

No dia 21 de outubro, teve lugar o espetáculo Audiowalk – Cami-
nhos Secretos de Sobral de Monte Agraço que resultou do projeto 
Modos de Ver, desenvolvido pela Companhia Teatromosca. O es-
petáculo foi um desafio para os participantes, divididos por duas 
sessões, que aceitaram deambular por espaços impregnados 
pela História que nos fala dos tempos em que portugueses e in-
gleses construíram a estratégia militar mais eficaz de toda a his-
tória europeia para defender Lisboa da terceira invasão francesa. 
Uma forma inovadora e invulgar de explorar os caminhos secre-
tos de Sobral de Monte Agraço, em que cada espetador realizou 
uma caminhada que funcionou igualmente como uma análise 
da “história escrita”, das descrições do passado, focada na nar-
ração e nas diferentes interpretações e modos de ver o mundo, 
partindo de uma série de documentos autênticos. Para cada es-
pectador, uma banda sonora diferente, composta por sons, mú-
sicas e vozes, criados pela equipa multidisciplinar, a partir de um 
processo de pesquisa realizado no local.

AUDIOWALK 
Modos de Ver

C U L T U R A



Biblioteca
Municipal

Um dos objetivos principais da Biblioteca 
Municipal é a promoção da leitura. Tendo em 
consideração a complexidade do mundo atual, 
é cada vez mais necessário o exercício de uma 
cidadania plena e ativa. Para isso é indispensável 
dominar a leitura, assim como desenvolver a 
formação do juízo crítico no acesso à informação.
Assim, o Município está empenhado em 
encontrar estratégias e atividades que permitam 
desenvolver as capacidades e hábitos de leitura 
para toda a população do concelho. Assinalando 
o seu XVI Aniversário a Biblioteca Municipal 
apresentou, no dia 13 de outubro, o espetáculo 
“Eu é que conto”, baseado nos contos dos irmãos 
Grimm e em histórias tradicionais portuguesas, 
da responsabilidade de Fértil Associação Cultural. 
Uma atividade dirigida ao público em geral com 
crianças a partir dos 6 anos, integrado no 2º 
Festival Internacional de Marionetas e Formas 

Animadas – Manobras. A oficina “O futuro ou 
um iceberg à deriva” dinamizada por Margarida 
Botelho e dirigida a famílias e crianças a partir dos 
5 anos, que teve lugar a 10 de Novembro, procurou 
sensibilizar para as alterações climáticas e 
sociais que acontecem longe e perto de nós e  
que devem ser uma preocupação de todos nós. 
A sensibilização é por isso uma componente 
fundamental para a reflexão de um modelo 
de sociedade mais sustentável, indispensável 
para se exercer uma cidadania plena, visando a 
preservação do meio ambiente. A hora do conto 
Um sonho de Natal, dinamizada pela equipa 
da Biblioteca Municipal, a partir do livro“ O hotel 
extravagância de Natal” de Tracey Corderoy 
e Tony Neal, transmitiu a todas as crianças 
participantes o valor da amizade, da simplicidade 
e do encanto do inesperado.

Encontro com 
a autora Cristina 
Norton
No dia 7 de janeiro esteve entre nós 
a escritora Cristina Norton para 
2 sessões que contaram com um 
total de 120 alunos do 3.º ciclo. 

Mais uma vez, o objetivo foi pro-
mover, junto do público escolar, 
o conhecimento dos autores de 
língua portuguesa bem como as 
suas obras. As sessões decorre-
ram com grande participação dos 
alunos.

C U L T U R A

7ª Comunidade de 
Leitores
Com encontros mensais a Comu-
nidade de Leitores, promovida pela 
Biblioteca Municipal de Sobral de 
Monte Agraço, conta na sua histó-
ria com um vasto leque de leituras, 
desde a sua criação em 2012.

A realização desta Comunidade 
de Leitores tem como objetivo criar 
dinâmicas decorrentes de interes-
ses comuns; a partilha de informa-
ção sobre determinadas áreas de 
interesse, dando oportunidade aos 
participantes de alargar os seus 
conhecimentos; promover os há-
bitos de leitura e de partilha.

C U L T U R A

As Contadeiras de Histórias

Sofia Paulino trouxe o projeto “As Contadeiras de Histórias” à Bi-
blioteca Municipal.

De 5 a 26 de janeiro, esteve patente na sala polivalente da bi-
blioteca a exposição “As Contadeiras de Histórias”, da autora e 
ilustradora Sofia Paulino, constituída por 22 ilustrações originais 
do livro com o mesmo título, numa abordagem ao mundo dos 
livros e da leitura, utilizando colagem de objetos e reciclagem de 
materiais.

C U L T U R A

Sobral.  informação municipal 4747

imagens.
i56  “Eu é que conto”
i57  Encontro com Cristina Norton
i58  Visita da comunidade de leitores à Exposição “Eça e os Maias: tudo o que tenho no 
saco” na FCG
i59  Contadeiras de Histórias

i57

i58

i56

i59



Exposição “Centenário
do Armistício – da Guerra à Paz”

C U L T U R A

Concurso Nacional 
de Leitura 
- Fase Intermunicipal do Oes-
te decorrerá em Sobral de Monte 
Agraço a 30 de abril de 2019

C U L T U R A

Foi com particular satisfação que 
o Município aceitou o convite da 
DGLAB – Direção-Geral do Livro, 
dos Arquivos e das Bibliotecas - 
para organizar, através da Bibliote-
ca Municipal e com a colaboração 
da OesteCim e das Bibliotecas da 
RIBO – Rede Intermunicipal de Bi-
bliotecas do Oeste, a fase intermu-
nicipal da 13.ª edição do Concurso 
Nacional de Leitura.

O Agrupamento de Escolas Joa-
quim Inácio da Cruz Sobral par-
ticipa este ano pela primeira vez 
no Concurso Nacional de Leitura, 
organizado a nível nacional pelo 
Plano Nacional de Leitura com o 
apoio da DGLAB. Promovido na pri-
meira fase pela Biblioteca Escolar 
em articulação com a Biblioteca 
Municipal, este concurso decorre 
em três fases: escolar, intermuni-
cipal e nacional. Na primeira fase 
participaram 46 alunos do AEJICS e 
de cada ciclo de ensino irão à fase 
intermunicipal 2 alunos. 

Numa organização conjunta da 
Liga dos Combatentes (Núcleo de 
T. Vedras) e do Município de So-
bral de Monte Agraço, assinalando 

o Centenário do Armistício esteve 
patente ao público, na Sala Poli-
valente da Biblioteca Municipal, a 
Exposição “Centenário do Armistí-

Lançamento do VII volume de Histórias 
da Ajudaris

C U L T U R A

Decorreu no dia 30 de novembro 
no Cine-Teatro a cerimónia de lan-
çamento do VII volume de Histó-
rias da Ajudaris’18, que contempla 
quatro histórias do Agrupamen-
to Joaquim Inácio da Cruz Sobral, 
uma de cada estabelecimento de 
ensino. Este projeto, que teve início 
a nível nacional em 2009, promove 
a leitura, a escrita, a arte e a soli-
dariedade.

As crianças participantes, com a 
orientação de professores, tornam-
-se verdadeiras autoras de histó-
rias de encantar, este ano com o 

tema Natureza. Cada história con-
ta com um ilustrador solidário que 
colhe inspiração na história que lhe 
for atribuída, dando cor e vida às 
suas personagens e cenários. Na 
cerimónia que contou com a pre-
sença da Sr.ª Vereadora da Educa-
ção, Dra. Carla Alves, participaram, 
para além dos alunos e respetivas 
professoras, as professoras-biblio-
tecárias que mediaram o processo, 
Lídia Correia e Maria José Lima, um 
elemento da Direção da Associa-
ção Ajudaris, e elementos da co-
munidade educativa.

cio – da Guerra à Paz”, honrando 
também os combatentes do nosso 
concelho.
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Festas e Feira de Verão 

L A Z E R

Todos os anos, por ocasião do 2º 
domingo de setembro, e por um 
período de 10 dias, Sobral de Monte 
Agraço recebe uma grandiosa ma-
nifestação cultural que são as Fes-
tas e Feira de Verão do Concelho.

Mantendo as já longas tradições 
ligadas ao povo, e assumindo-se 
como ponto de encontro de milha-
res de pessoas de toda a Região 
Oeste, as Festas do Concelho de 
Sobral de Monte Agraço são hoje 
um importante cartaz de promo-
ção do concelho e de divulgação 
das suas potencialidades econó-

micas, turísticas e culturais. “Festas 
e Gastronomia” foi o tema do pri-
meiro domingo das Festas. Depois 
do desfile, que percorreu a Avenida 
Marquês de Pombal e representou 
várias manifestações rituais e gas-
tronómicas ligadas a tradições fes-
tivas, foi a vez de cada associação 
partilhar, com quem nos visitou, o 
que trouxe nos seus carros alegó-
ricos. Iguarias ligadas a momen-
tos festivos ou sociais do concelho, 
como é o caso dos tradicionais 
bolos de perna, ou parrameiros, 
que são confecionados em várias 

aldeias durante os seus Leilões, da 
habitual fritada vendida na Feira de 
Todos-os-Santos, das filhoses do 
Natal e do Carnaval, da uvada que 
assinalava as adiafas e o fim das 
vindimas, do queijo e chouriço que 
faziam parte do farnel dos homens 
em dia de caça ou do arroz doce e 
da marmelada, das pevides e tre-
moços presentes nos dias de festa.

A tarde foi animada pela recriação 
do Baile da Pinha, pela Volta do 
Chouriço, pelos jogos tradicionais 
e chinquilho e pela entrega das ri-
fas da típica quermesse das Festas. 

Houve, ainda, lugar para a realiza-
ção da oficina infantil: Como se faz 
o vinho? Tudo isto ao som das Con-
certinas do Tejo, um grupo de toca-
dores que divulgam a concertina.  
A noite encerrou o programa de 
domingo com a atuação da banda 
Folktejo.

Participaram 11 associações do 
concelho, o Agrupamento de Escu-
teiros 272 de Sobral de Monte Agra-
ço e a Academia de Música e Ar-
tes de Sapataria e Sobral de Monte 
Agraço.
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No dia 15 de setembro, Sobral de Monte 
Agraço recebeu o programa televisivo ‘AQUI 
PORTUGAL’, um programa generalista da 
RTP.

O Centro de Interpretação das Linhas de Torres e o 
Posto de Turismo aproveitaram a oportunidade para 
promover o património das Linhas de Torres e da ex-
posição do CILT. 

Foi ainda entrevistado no programa, o grupo de re-
criação A Guerrilha de Montagraço e Artilharia de 
Sobral de Monte Agraço, que divulgaram parte da 
história das Invasões Francesas – nomeadamente a 
heróica resistência portuguesa à ocupação de Portu-
gal. Durante a emissão, foram dados a conhecer mú-
sicos, produtores, serviços e associações do concelho 
divulgando-se assim o que de melhor Sobral de Monte 
Agraço tem para oferecer.

A aposta do Município na promoção turística, passa 
também por esta área de divulgação, como forma de 
potenciar o concelho e de o dar a conhecer ao mundo. 
Este programa foi visto por 1 milhão de pessoas distri-
buídas pelos 4 cantos do nosso planeta.

Programa Aqui 
Portugal RTP

C U L T U R A  E  L A Z E R
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Câmara Municipal 
sempre presente 
nas Festas Anuais 
das Freguesias

A S S O C I A T I V I S M O

O Município do Sobral tem, desde 
sempre, apoiado logística e finan-
ceiramente a realização de todas 
as festas populares, reconhecendo 
a sua grande importância para a 
valorização da cultura e tradições 
das suas gentes.

Uma vez mais, o Município reafir-
ma o importante papel, junto das 
nossas populações, do Movimento 
Associativo.

1968 – 2018
Clube Recreativo de Sapataria 
Comemorou 50 anos de existência

A S S O C I A T I V I S M O

O Clube Recreativo de Sapataria (CRS) celebrou no passado dia 01 
de dezembro, 50 anos da sua grande história com enorme significa-
do para toda a comunidade local.

Ao longo do ano de 2018, realizaram-se inúmeras atividades, sem-
pre ligadas ao cinquentenário do CRS.

Na festa de aniversário realizou-se também um almoço de só-
cios no Salão do Clube, totalmente lotado. No dia 02 de dezembro 
houve uma Sessão Solene onde estiveram presentes entidades e 
autarquias do Concelho, nomeadamente o Presidente da Câmara 
Municipal de Sobral de Monte Agraço.

Foi lançado um livro sobre a vida Social, Cultural, Recreativa e Des-
portiva do Clube destes 50 anos.

Presentes estiveram também os Sócios fundadores do Clube, 
aqueles que, em 1967, iniciaram a grande caminhada de erguer a 
Instituição Clube Recreativo de Sapataria.
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25º Aniversário da Associação 
do Distrito de Lisboa Para a Defesa 
da Cultura Tradicional Portuguesa - 
ADLPDCTP

A S S O C I A T I V I S M O

A ADLPDCTP celebrou os seus 25 anos em Sobral de Monte Agraço, Vila onde tem a sua Sede.

Com Sessão Solene e almoço comemorativo estiveram presentes o Vice-Presidente da Câmara Municipal, o Vice-
-Presidente da Federação do Folclore Português, assim como a presença de muitos Grupos e Associações do 
Distrito de Lisboa.

O Vice-Presidente da Câmara Municipal teve a oportunidade de felicitar a Associação pelo seu aniversário, enal-
tecendo todo o trabalho desenvolvido na valorização e preservação da nossa Cultura, agradecendo também a 
todos quantos se empenham na defesa da Cultura Tradicional Portuguesa.

Foi feita uma especial referência aos sócios honorários da ADLPDCTP, salientando-se que o nosso conterrâneo 
António Dinis, sócio honorário da Associação, foi alvo de uma ovação tendo em conta o seu valioso contributo, ao 
longo de décadas, para a defesa da cultura do concelho e da nossa Região. 
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Sobral no Natal 2018

Decorreu durante o mês de de-
zembro, o programa Sobral no 
Natal. No dia 8, 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 15, o Pai Natal regressou à 
vila do Sobral, e na Galeria Muni-
cipal tirou fotografias, desejou as 
boas festas, ouviu os desejos dos 
seus visitantes, recebeu as cartas 
escritas pelas crianças e distribui-
-lhes brindes.

Houve ainda muita animação 
com pinturas faciais, modelagem 
de balões e um espetáculo de 
magia. Foi uma experiência fan-
tástica onde os mais pequenos 
foram desafiados a ir ao palco e 
sob ordens do mágico, realizaram 
vários truques de magia.

L A Z E R

Tradicionais Iluminações de Natal

Visando assinalar a época 
festiva da quadra Natalícia, o 
Município colocou em alguns 
locais da Vila do Sobral as tra-
dicionais iluminações de Natal.

A grande novidade deste ano foi 
a vistosa Árvore de Natal, com 12 
metros de altura, colocada na 
rotunda da Sapataria, uma das 
entradas do Concelho.

L A Z E R
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Piscina Municipal

D E S P O R T O

O complexo da piscina municipal é uma valiosa infraestrutura disponibilizada pela autarquia desde 2002 para uso da 
população, que  pretende ser um polo dinamizador da atividade física aquática e terrena para todos, bebés, crianças, 
jovens em idade escolar, população ativa, reformados e pessoas com necessidades especiais.

1.ª Edição do Monte Agraço Trail Run

D E S P O R T O

O Complexo de Piscina Muni-
cipal tem ao seu dispor ati-
vidades diversificadas para 
todas as idades:

No plano de água poderá 
usufruir de Natação pura; Na-
tação para bebés; Hidrogi-
nástica; Utilização livre.

O Ginásio dispõe de salas de 
exercício e um estúdio de ati-
vidades de grupo. Nas salas 
de exercício temos ao seu dis-
por um de programa de trei-
no cardiovascular e de treino 
de musculação. As salas de 
exercício têm uma supervi-
são técnica permanente que 

Numa parceria entre o Mu-
nicípio e o Turres Trail Clu-
be Sobral de Monte Agraço, 
acolheu em Novembro a 1.ª 
Edição do Monte AgraçoTrail 
Run, que contou com a orga-
nização do TURRES TRAIL CLU-

avalia, prescreve e acompa-
nha os utentes durante todo o 
processo de treino. 

Nas atividades de grupo po-
derá usufruir de aulas de Step; 
Pilates; Localizada; Fitness Mix; 
Treino Funcional; Intensive Lo-
cal; Hiit; Gap

Estão ainda disponíveis aulas 
de Karaté e Ballet para crian-
ças. Informe-se de todas as 
condições em: http://pisci-
nas.cm-sobral.pt/

Venha treinar 
na sua Piscina Municipal!

BE. Esta iniciativa foi bastante 
participada, onde atletas e 
caminheiros percorreram tri-
lhos e caminhos do concelho 
de Sobral, em provas de 24 
km, 14 km e 10 km (caminha-
da).
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Durante o mês de Junho, o 
Gabinete Médico Veterinário 
Municipal, em colaboração 
com o Serviço de Educa-
ção, promoveu sessões de 
sensibilização para o Bem-
-estar animal, subordina-
das aos temas “Os animais 
nossos amigos” (crianças 
da educação pré-escolar) 
e “Animais domésticos - 

cuidados básicos” (para os 
alunos do 1º ciclo do ensino 
básico).

As sessões abrangeram todos os 
grupos de educação pré-escolar 
(121 alunos) e 6 turmas do 1º ciclo 
do ensino básico (127 alunos) do 
Agrupamento de Escolas Joaquim 
Inácio da Cruz Sobral. Como sem-
pre, esteve presente um cão, que 
ajudou a dinamizar as sessões.

Foi proposto aos alunos partici-
parem num concurso de pintura 
alusiva aos temas tendo posterior-
mente sido apurados os vencedo-
res das categorias (Pré-escolar, 
1º/2º anos e 3º/4º anos). 

Estes alunos receberam um livro 
do PNL (Plano Nacional de Leitura) 
e um Certificado.

Sessões de Sensibilização 
para o Bem-estar animal

As Campanhas de Adoção 
Mensal decorreram nos 
primeiros sábados de to-
dos os meses, coincidin-
do com o Mercado Mensal, 
com o objetivo de dar a co-
nhecer os canídeos aloja-
dos no Centro de Recolha 
Oficial/Canil Municipal. 

O Município está empenhado no 
combate ao abandono e na me-
lhoria do bem-estar animal de to-
dos os animais de companhia do 
concelho.

Na Campanha do mês de Outubro 
e de modo a comemorar o Dia do 
Animal (4/10), decorreu o Primeiro 
Encontro de Padrinhos, no qual os 
padrinhos dos animais alojados no 
Canil conviveram com os seus afi-
lhados e com os outros padrinhos 
durante um lanche e com a atri-
buição de uma lembrança.

Durante o ano letivo, uma turma 
do Agrupamento de Escolas Joa-
quim Inácio da Cruz Sobral, o 6ºE, 
no âmbito do Projeto de Turma, 
apadrinhou um canídeo do CRO. 
Os alunos responsabilizaram-se 
pela alimentação do canídeo e 

deslocaram-se semanalmente às 
instalações do Canil Municipal, em 
grupos de 2-5 alunos acompa-
nhados pela docente, onde o pas-
searam, contribuindo deste modo 
para a melhoria do seu bem-estar.

Campanha Solidária de esterilização
Com vista a auxiliar agregados 
carenciados, foi dinamizada uma 
Campanha de Esterilização Soli-

dária de canídeos e felídeos. Esta 
campanha realizou-se ao abrigo 
do Despacho n.º 3283/2018 e tra-

duziu-se numa ajuda efetiva à re-
dução da sobrepopulação animal 
no nosso concelho.

Campanhas de adoção mensais



Reuniões 
da Câmara 
e da Assembleia 
Municipal 
descentralizadas
Com o intuito de implementar uma estratégia de des-
centralização e de coesão territorial, e também como 
medida para promover a proximidade e o envolvimen-
to da população nas decisões e gestão do território, nos 
assuntos do seu dia-a-dia e dos seus problemas con-
cretos, realizaram-se no decorrer de 2018 reuniões em 
todas as Freguesias do Concelho, com a presença de 
todo o Executivo e dos autarcas das freguesias.

A Assembleia Municipal também efetuou a sua Ses-
são do mês de Setembro na Freguesia de Sapataria, no 
Clube Recreativo de Sapataria, por ocasião das Come-
morações dos 50 anos deste Clube.

Estas reuniões serão também realizadas no decorrer 
deste ano de 2019.
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imagens.
i68  Reunião de Câmara Municipal em Patameira
i69  Reunião de Câmara Municipal em Fetais
i70  Reunião de Câmara Municipal em Sapataria
i71  Reunião de Câmara em Pero Negro
i72  Mesa da Assembleia Municipal
i73  Presidente da Assembleia Municipal entregando lembrança, à 
representante da Direcção do Clube Recreativo de Sapataria, pelos 50 
anos da Coletividade

i68 i71

i72

i73

i69

i70
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Em Agosto foi publicada a Lei-Quadro da transferência de compe-
tências para as autarquias locais e para as entidades intermuni-
cipais, muito longe daquilo que é a Lei das Finanças Locais e a sua 
aplicação ao Poder Local Democrático. No seu preâmbulo é referido 
o princípio da subsidiariedade, da descentralização e da autono-
mia do Poder Local. Na verdade, esta frase e outras vertidas no di-
ploma legal soam bem, mas na verdade embalam-nos para uma 
dura realidade, pois consagram o subfinanciamento do Poder Local, 
colocando novos e sérios problemas à gestão das autarquias, so-
bretudo na resposta aos problemas do dia-a-dia das populações.
São mais de duas dezenas de áreas a transferir, nas quais se inclui 
a Ação Social, a Educação e a Saúde, num processo que começou 
e continua a desenvolver-se de forma atabalhoada, mesmo após a 
publicação de cerca de metade dos diplomas sectoriais. As inde-
finições e riscos associados a este processo são inúmeros, alguns 
foram até enumerados pelo Presidente da República, aquando da 
promulgação da lei, e que se traduzem na probabilidade de se veri-
ficar um agravamento das desigualdades entre autarquias, o risco 
de se colocar em causa a sua sustentabilidade financeira, assim 
como os serviços já prestados pelas autarquias. 
Assim, atentos ao superior interesse dos nossos munícipes e tendo 
presente o conjunto das implicações financeiras e organizacionais 
exigidas neste processo, perante a substancial ausência de conhe-
cimento sobre os meios a transferir, os eleitos da CDU, rejeitaram 
ESTA transferência de competências para o ano de 2019.
Tal como todos os Municípios deste País, estamos dispostos a acei-
tar novos desafios e responsabilidades, desde que os mesmos ve-
nham devidamente acompanhados do seu programa financeiro e 
organizacional, exigidos num processo tão responsável como este.
A CDU de Sobral de Monte Agraço e os seus eleitos querem receber 
competências, não querem receber tarefas.
Recentemente, a autarquia foi informada sobre a intenção de en-
cerramento da estação dos CTT, o que, indubitavelmente colocaria 
em risco os interesses e necessidades dos Sobralenses e do con-
celho de Sobral de Monte Agraço. Desde logo, a Câmara tomou as 
medidas necessárias, nomeadamente a interposição de uma pro-
vidência cautelar, com vista à reversão da decisão por parte da Ad-
ministração dos CTT, o que se recentemente concretizou. Mais um 
exemplo de que os eleitos da CDU defendem os interesses do con-

celho, ultrapassando as contrariedades que possam surgir.

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

CDU

· Votámos contra as propostas de Derrama, IMI, IRS e Taxas Municipais 
apresentadas pela CDU, na Câmara e Assembleia Municipal. Chega de 
Impostos, este não é o nosso modelo de desenvolvimento! Para agravar, 
o atual Governo do Partido Socialista, que tem o apoio e voto de confian-
ça politica, no Parlamento, do Bloco de Esquerda e da CDU é recordista 
na coleta de impostos desde o 25 de Abril de 74. Assim como o Governo 
que apresenta o maior volume de cativações de sempre, apresentando 
um fraco investimento público e o pior nível de serviço público do pas-
sado recente. Devemos dizer NÃO, a este modelo de “asfixia fiscal”, de 
desequilíbrio das finanças públicas e de mau serviço publico aos por-
tugueses. 
· Alcatroamento, pintura das faixas de rodagem e intervenção urgente 
em algumas estradas municipais, especialmente na freguesia de Santo 
Quintino e na Sapataria; 
· Monumento alusivo às Invasões Francesas na rotunda do Casal Co-
chim/Perna de Pau; 
· Geminação do Concelho com AlBuera, Espanha e Saint-Quentin, França;
· Há povoações vizinhas ao nosso Concelho que conseguiram criar di-
nâmicas de desenvolvimento mais eficazes (ex: Arruda dos Vinhos, Mal-
veira/Venda do Pinheiro). Estamos localizados a cerca de 30 minutos do 
maior centro de oportunidades do Pais – Lisboa, temos de quebrar com a 
política de isolamento da CDU, que cada vez trás menos oportunidades e 
emprego para todos os Sobralenses;
· Aprofundamento da cooperação estratégica com as entidades de vo-
cação social do nosso Concelho, para uma intervenção solidária mais 
eficiente; 
· Lutar pela permanência da Loja CTT, na Vila;
· A pessoa do(a) Conservador(a) do Registo Civil / Predial / Comercial/ 
Automóvel deve estar em permanência no nosso Concelho; 
· Criação de um novo Parque Industrial junto da Saída da A8, na Fregue-
sia da Sapataria; 
· Promover mais programas de apoio e formação, para valorizar as car-
reiras dos funcionários da autarquia; 
· Concelho Municipal de Juventude, para quando?;
· Reanimação mais eficaz do Mercado Municipal e do Comércio do Con-
celho, depois de aberta uma grande superfície na vila, temos de criar 
mecanismos de equilíbrio;
· Onde está a prometida creche da Sapataria? E o prometido centro de 
dia da Moita?; 
· Queremos uma Loja do Cidadão na vila do Sobral;
· É de lamentar o tempo de espera para a conclusão do Pavilhão Mul-
tisserviços. Quanto tempo demorou para edificar uma grande superfície 
ao lado? Quanto tempo esperámos e quanto vamos esperar, para a sua 
conclusão? Uma obra eficaz, um preço total penalizador? 

SOBRAL AVANÇA!

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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CTT, Pavilhão Multiusos e Foral

Caros Munícipes,

O Sobral está em sério risco de vir a perder a única Loja dos CTT 
que tem no concelho. Os vários partidos políticos que integram o 
executivo municipal estão unidos para tentar evitar este fecho que 
se anuncia e tudo faremos para que os CTT voltem atrás nesta de-
cisão.

A privatização dos CTT, feita pelo governo do PSD/CDS, foi um erro. A 
troco de meia dúzia de patacas perdeu-se o controlo de uma em-
presa que presta um serviço público.

Os CTT fecham lojas e enchem os bolsos dos seus acionistas com 
lucros. Perdem as populações que ficam assim sem acesso a um 
conjunto de serviços de grande relevância.

O futuro pavilhão multiusos do Sobral já parece as obras de Santa 
Engrácia: nunca mais acabam. Ali mesmo ao lado em meia dúzia 
de meses nasceu uma obra (um grande supermercado) de idênti-
ca complexidade.

Recorde-se que as obras do pavilhão municipal decorrem há mais 
de três anos. É muita incompetência do presidente da Câmara Mu-
nicipal, que manifestamente não tem sabido gerir este processo.

Com o andar da carruagem ainda vamos ter a inauguração do pa-
vilhão em cima das próximas eleições autárquicas. Nada que nos 
surpreenda, já todos estamos habituados a estas manobras da 
CDU.

Decorrem as comemorações dos 500 anos da atribuição, pelo rei D. 
Manuel I, do Foral para Montagraço. A câmara municipal vai assina-
lar esta efeméride com um conjunto vasto de eventos.

Participe, pois não é todos os dias que se alcança um marco destes. 
As várias iniciativas que vão ter lugar são um momento para cele-
brarmos a história do nosso concelho e uma excelente oportunida-
de para o envolvimento na comunidade.

Pedro Coelho dos Santos
Vereador da Câmara Municipal 

de Sobral de Monte Agraço 
Eleito pelo PS

PS CONTACTOS




