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Caros Munícipes,

Terminámos 2019 da melhor forma com o encerramento 
das Comemorações dos “500 anos do Foral para Montagra-
ço”, no monumento Nacional da Igreja de Santo Quintino. 

Durante o ano que passou foram realizados cerca de 30 
eventos que enalteceram a cultura, a tradição e as gentes 
do Sobral. 

Quero deixar o meu agradecimento público a todos os 
que ao longo do último ano tornaram possível a realiza-
ção destas comemorações e que tão bem as souberam 
dignificar.

Chegámos a 2020 e o nosso trabalho continua na defesa 
dos interesses do Sobral e dos Sobralenses, exemplo dis-
so foi a reivindicação da descida do valor dos passes dos 
transportes públicos junto da Comunidade Intermunicipal 
do Oeste, permitindo que um Munícipe Sobralense viaje 
para Lisboa por 70€ e também a disponibilização de mais 
horários e transportes. 

Também na área da Educação aguardamos com expe-
tativa a aprovação das candidaturas para a requalifica-
ção das Escolas nomeadamente EB1 de Pero Negro, EB1 de 
Sobral e Santo Quintino e Escola Secundária mantendo 
a continuidade de investimento neste setor. A revisão do 
Plano Diretor Municipal que irá definir o modelo de orga-

nização do território para os próximos anos também deu 
passos significativos para a sua conclusão, estando as vá-
rias equipas no terreno a preparar uma proposta que, de 
acordo com a lei em vigor, seja estratégico para o desen-
volvimento do Concelho.

Quero em início de ano saudar o Movimento Associativo 
Concelhio, em especial a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Sobral de Monte Agraço, que em 
parceria com o Município, tem em funcionamento desde 
o passado dia 2 de dezembro uma Equipa de Intervenção 
Permanente(EIP) constituída por 5 operacionais, para me-
lhor garantir a qualidade do socorro à nossa população.

Em 2020 iremos prosseguir com todo o nosso trabalho, não 
só para responder às necessidades do dia a dia, mas tam-
bém para potenciar o desenvolvimento do concelho.

Um Bom ano de 2020, são os meus desejos e do Executivo 
Municipal para todos.

Bem Hajam.  

Editorial.
“Sobral... a construir o futuro”
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José Alberto Quintino da Silva (Eng.º)
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i1  Presidente da Câmara no uso da palavra

Reabertura 
da Igreja de Santo 
Quintino

A 29 de setembro, assinalou-se a reabertura 
do Monumento Nacional – Igreja de Santo 
Quintino, com uma missa presidida por 
Sua Eminência Reverendíssima, D. Manuel 
Clemente, Cardeal Patriarca de Lisboa, a 
que assistiram o Presidente da Câmara 
Municipal, Presidente da Assembleia 
Municipal, Vereadores, demais autarcas e 
largas dezenas de munícipes.

As obras de beneficiação, conservação e restauro 
da Igreja de Santo Quintino realizadas pelo Municí-
pio do Sobral, tiveram um custo de 219.152,29 Euros e 
encontram-se enquadradas na estratégia nacional 
de desenvolvimento Portugal 2020 – Programa Centro 
2020, Desenvolvimento Territorial da Região Oeste, na 
candidatura “Pacto para o Desenvolvimento e Coesão 
Territorial”.

Os aspetos mais importantes desta obra traduziram-
-se na implementação de um sistema de monitoriza-
ção do comportamento estrutural da Igreja, consoli-
dação das alvenarias, restauro dos madeiramentos e 
também drenagens e arranjos exteriores.

O Presidente da Câmara Municipal, na alocução que 
proferiu, salientou que “as obras realizadas foram de 
grande interesse patrimonial e cultural, tendo sido o 
principal objetivo a recuperação e a dignificação do 
Monumento Nacional, restabelecendo as suas carac-
terísticas intrínsecas”.

PDM —
Plano Diretor Municipal
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Reunião da Comissão Consultiva da Revisão 
do PDM de Sobral de Monte Agraço

A 12 de novembro, teve lugar no Auditório Municipal, a 
primeira reunião da Comissão Consultiva da Revisão 
do PDM - Plano Diretor Municipal de Sobral de Monte 
Agraço, que teve por objetivo apresentar os Estudos de 
Caracterização e Diagnóstico para a revisão do PDM. 

Seguidamente, as entidades irão pronunciar-se sobre 
os estudos, devendo os pareceres ser emitidos no 1º 
trimestre de 2020. Por sua vez, a equipa técnica, em 
conjunto com o município, irá realizar os trabalhos 
tendentes à preparação da proposta de plano. 

A revisão do PDM deverá definir o modelo de organiza-
ção do território, estabelecer os regimes de uso do solo 
urbano e rústico e programar a urbanização e a edi-
ficação, num quadro estratégico de desenvolvimento 
municipal, enquadrado pelos referenciais orientado-
res e pelas diretrizes de âmbito nacional (setoriais e 
especiais) e regionais.

Este processo requer a definição de um modelo de or-
ganização e de gestão territorial sustentado que este-
ja em conformidade quer com a atual situação socio-
demográfica e urbanística, quer com as perspetivas 
de evolução e que seja capaz de valorizar a paisagem 
e o capital natural, reconhecendo o papel essencial 
dos ecossistemas naturais, prevenindo e reduzindo a 
vulnerabilidade e riscos.

Perspetiva-se, assim, o desenvolvimento de uma pro-
posta de Plano equilibrada, que reafirme a dimensão 
estratégica, que se integre e articule com referenciais 
orientadore, de âmbito nacional e regional, e que seja 
capaz de integrar novas abordagens de sustentabi-
lidade, respondendo igualmente às necessidades 
atuais e de desenvolvimento do Município.

i1
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Obra de Requalificação Urbana e Paisagística 
do espaço público envolvente aos Pavilhões 
Gimnodesportivo e Multisserviços, prossegue 
a bom ritmo

O B R A S

Esta obra tem como principal objetivo potenciar a utilização do espaço exterior, através da 
ordenação do espaço envolvente, tendo em vista a melhoria da circulação automóvel e 
pedonal, bem como a delimitação de estacionamento e iluminação de todo o espaço. 



Alcatroamento 
da Estrada Municipal 
de Acesso ao 
Ecocentro- Estação de 
Transferência de RSU

O B R A S

Devido à degradação do piso da Estrada Municipal de acesso ao 
Ecocentro – Estação de Transferência de RSU, que serve os Con-
celhos de Arruda e Sobral, recentemente foram executados tra-
balhos de asfaltamento desta via, em parceria com estes dois 
Municípios.

Também, no prolongamento da mesma via entre o Ecocentro e 
a empresa Horto Ribeiradas, Lda, o Município de Sobral de Monte 
Agraço, procedeu ao restante asfaltamento de forma a criar me-
lhores condições de circulação nesta via.

9Sobral.  informação municipal

imagens.

i2 / i3 / i4 / i5  Alcatroamento da Estrada Municipal de acesso 
ao Ecocentro- Estação de Transferência de RSU
i6 / i7 / i8  Colocação de conduta adutora de água na Zona Industrial 
de Guia – Sapataria
i9 / i10  Colocação de passeio na Rua Fonte do Arranco em Serreira

i6i3

i4

i5i2 i9 i10

i8

i7



11Sobral.  informação municipal

O B R A S imagens.

i11 / i12 / i13 / i14  Colocação de conduta de águas pluviais e construção de novo passeio na Avª 8 de Setembro em Serreira
i15  Cimentação de passeio em Molhados

i16 / I17  Colocação de calçadas em novo passeio na Rua das Poças em Sobral de Monte Agraço, com cerca de 200 metros
i18  Colocação de rede de proteção no Parque Municipal de Jogos
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Sobral de Monte Agraço um Concelho 
cada vez mais sustentável

A M B I E N T E  /  S U S T E N T A B I L I D A D E

Estão praticamente concluídos os trabalhos, desta fase de substituição de lâmpadas 
convencionais vapor de sódio  por lâmpadas de tecnologia LED.

No decorrer do 2º semestre de 
2019, foram colocadas cerca de 
2550 lâmpadas LED na Vila do 
Sobral e em algumas aldeias do 
Concelho, que irá permitir aumen-
tar a eficiência de todo o sistema 
de iluminação pública.

A substituição para o sistema LED 
integra-se no âmbito das políticas 
de eficiência energética e permite, 
não só a redução do custo ener-
gético, como também a redução 
da chamada “pegada ecológica”, 
integrando assim um conjunto de 

medidas “amigas do ambiente” 
que o Município tem promovido e 
que transformam Sobral de Mon-
te Agraço num concelho cada vez 
mais sustentável.
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i21 / i24 / i25  Colocação de calçadas na 
Praça do Moinho de Vento em Sobral

i22 / i23  Substituição das janelas do 
Moinho de Vento do Sobral

i26 / i27  Candeeiros LED



Ações de Limpeza de terrenos Municipais

A M B I E N T E

O Município promoveu, no final do mês de novembro, várias ações de limpeza de terrenos 
municipais, em colaboração com a equipa de Sapadores Florestais da OesteCim.

Município aumenta o investimento no socorro 
ao concelho e à sua população

Sobral de Monte Agraço há muito tempo que ambicionava a constituição de uma equipa de 
intervenção permanente no Corpo de Bombeiros do Concelho, assumindo a preocupação com 
a segurança e proteção de pessoas e bens, como pressuposto de tranquilidade e de qualidade 
de vida para todos.

i28 

imagens.

i28 Bombeiros, Direcção 
da Associação e 

Presidente da Câmara 
Municipal
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Assim, o Município, a partir de 2 
de dezembro de 2019, concretizou 
esta ambição com a constituição 
de uma equipa, formada por cin-
co elementos que permanecerá 
sediada no Quartel dos Bombeiros 

Voluntários. Segundo o Presidente 
da Câmara Municipal de Sobral de 
Monte Agraço, é um investimen-
to avultado com o encargo dos 
vencimentos dos cinco elemen-
tos que constituem a EIP-Equipa 

de Intervenção Permanente, mas 
considera ser um importante pas-
so no grau de prontidão e quali-
dade na resposta às ocorrências 
que implicam socorro às popula-
ções e na defesa dos seus bens. 

Estas ações são consideradas de 
extrema importância para garan-
tir a descontinuidade do material 
combustível, dificultando a pro-
pagação de incêndios e diminuin-
do a sua intensidade, permitindo 

ao mesmo tempo, melhores aces-
sibilidades aos meios de socorro e 
consciencializar todos os proprie-
tários de terrenos, para a impor-
tância de uma atitude preventiva 
com a gestão de combustíveis 

nas suas propriedades. Com esta 
prática, as populações e as ha-
bitações, bem como toda a área 
envolvente, ficam mais seguras e 
protegidas.



Oferta de Árvores 
pela Associação 
de Sant Caprais

A M B I E N T E

A ASCJ – Associação Desportiva e 
Cultural de Geminação com sede 
em Sant Caprais, França, é uma 
Associação que desenvolve ati-
vidades de geminação ao nível 
cultural, desportivo e económico e, 
ao ter conhecimento que o nosso 
Concelho foi atingido pelo flagelo 
dos fogos, no verão passado, des-
locou-se ao nosso Concelho e ofe-
receu cerca de 1.000 árvores para 
ajuda na reflorestação das zonas 
ardidas.

A Direção da ASCJ foi recebida nos 
Paços do Concelho, pelo Presiden-
te da Câmara Municipal, numa 
cerimónia de agradecimento pelo 
gesto simpático para com o Con-
celho do Sobral.

Foi realizada uma visita ao Cen-
tro de Interpretação da Linhas de 
Torres e ao Forte do Alqueidão e 
terrenos envolventes, onde pude-
ram observar as consequências 
do incêndio que ocorreu na Serra 
do Alqueidão.
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Município adquiriu um Bio Triturador

A M B I E N T E

Foi adquirido recentemente, 
pelo Município, um Bio Tri-
turador com a finalidade de 
triturar os verdes sobrantes 
de cortes de relva ou de tra-
balhos de podas e limpeza 
de árvore, efetuados pelos 
serviços de ambiente da au-
tarquia, no decurso das lim-
pezas de espaços verdes e 
sua manutenção.

O material originado pela tri-
turação dos ramos das podas, 
após passado pelo processo de 
compostagem, pode ser utilizado 
como adubo orgânico no plantio 
de novas árvores e fertilização de 
terrenos para jardins, evitando-
-se, assim, que os restos dos ra-
mos oriundos das podas sejam 
colocados em aterros sanitários 
ou outros.

imagens.

i29 A ASCJ recebida nos Paços do Concelho 
pelo Presidente da Câmara

i30 / i31 Ofertas de 1.000 árvores para serem 
plantadas
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Educação

O Município assume, desde sempre, o investimento na 
educação como um dos seus grandes desígnios, pelo 
que tem vindo a reforçar sistematicamente os investi-
mentos feitos nas diversas áreas de intervenção. Para 
além de todo o investimento efetuado nos edifícios es-
colares, transportes escolares cedidos às crianças do 
Pré.Escolar e 1º Ciclo, ação social, continua também a 
investir em projetos, parcerias e atividades que sejam 
potenciadoras do sucesso educativo.

Município reforça Ação Social Escolar

E D U C A Ç Ã O

No âmbito da Ação Social Escolar para o ano letivo 2019/2020, fo-
ram aprovadas as seguintes candidaturas: 

Ciente das dificuldades económicas  inerentes a alguns estratos 
populacionais, o Município mais uma vez reforçou os apoios pres-
tados no âmbito da Ação Social Escolar. Assim, para além dos 
auxílios económicos para refeições e material escolar previsto na 
legislação em vigor (Despacho n.º 5296/2017), o Município com-
participou a aquisição dos Cadernos de Fichas para os alunos do 1º 
Ciclo do Ensino Básico, respetivamente em 100% para 1.º escalão do 
abono de família e em 50% para o 2.º escalão. Salienta-se, ainda, 
que aos alunos do 1.º ciclo e crianças do pré-escolar, beneficiárias 
de abono de família é atribuído um subsídio para visitas de estudo.

Para reforço dos transportes feitos em 
viaturas próprias, foi adquirida uma NOVA 
CARRINHA
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Refeitórios Escolares
No ano letivo 2019/2020, encontram-se em 
funcionamento refeitórios escolares em 
todos os estabelecimentos de ensino do 
1º ciclo do ensino básico e educação pré-
-escolar, sendo que a confeção é realiza-
da nos refeitórios da EB/JI de Sobral e San-
to Quintino e Centro Escolar de Sapataria. 
Para os restantes refeitórios,no Jardim de 
Infância de Pêro Negro, no Jardim de In-
fância de Pontes de Monfalim e Escola Bá-
sica de Pêro Negro, é realizado, diariamen-
te, o transporte das refeições a partir do 
Centro Escolar de Sapataria.

Sobral assinala 
abertura de ano letivo 

Professores, educadores, assistentes técnicos e assis-
tentes operacionais  tiveram a oportunidade de partici-
par na palestra Como Motivar e Estar Motivado, no  dia 4 
de setembro, no Cine-Teatro.

Esta iniciativa, no âmbito da atividade de Receção à 
Comunidade Educativa, organizada pelo Município de 
Sobral de Monte Agraço, foi dinamizada pelo Dr. Alfre-
do Leite, psicólogo e especialista em psicologia positiva 
aplicada à educação, tendo sido a Motivação o tema 
central.

Num ambiente descontraído, os participantes aprende-
ram a motivar-se e como motivar os que os rodeiam, 
tendo sido enfatizado que a Motivação é essencial em 
todos os aspetos da vida quotidiana, especialmente 
com a aproximação de mais um ano letivo.

Após a palestra, o Município de Sobral de Monte Agraço 
proporcionou aos participantes um momento de sau-
dável convívio, tendo sido oferecido um beberete.

Escalão A

Escalão B

Total

72

55

127

1º Ciclo

29

30

59

Jardim de 
Infância

101

85

186

Total

Q U A D R O  1

1º Escalão

2º Escalão

Sem Escalão

Total

60

44

153

257

1º Ciclo

28

28

95

152

Jardim de 
Infância

88

72

246

408

Total

Q U A D R O  1

Jardim-de-Infância

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo 

Secundário

Total

Nível de Ensino N.º Alunos 
com Transporte

44

112

144

171

82

553

Q U A D R O  2

No que concerne aos transportes escolares, comparticipados pelo 
Município, traduzem-se nos seguintes números:

Transportes Escolares

imagens.

i32 Presidente da Câmara Municipal dando as 
boas vindas à Comunidade Educativa

i33 Nova Carrinha ao serviço da Educação no 
transporte de alunos

i32

i33



Sobral.  informação municipal

Plano de Atividades fomenta diversos 
conhecimentos

E D U C A Ç Ã O

Para cada ano letivo, o Município propõe ao Agrupamento de Escolas um conjunto de ativida-
des e projetos dirigidos à comunidade educativa, com especial enfoque no pré-escolar e 1.º 
ciclo.Esse plano abrange propostas de diversas áreas artísticas e de promoção do conheci-
mento que se pretendem fomentadoras do sucesso escolar. No âmbito deste plano de ativi-
dades decorreram já diversas iniciativas, das quais destacamos:

Visitas ao património cultural
do concelho

Nos dias 27 e 28 de novembro e 3 de dezembro foram 
realizadas visitas guiadas ao património cultural do con-
celho, nomeadamente, Praça Dr. Eugénio Dias, Igreja de 
Santo Quintino e Forte de Alqueidão. Participaram nestas 
visitas as turmas do 3º ano de escolaridade da Escola 
Básica de Sobral de Monte Agraço e Santo Quintino.

Espetáculo de Natal “Brilhantina, 
a estrela de Natal” 

Peça de teatro pela companhia Teatro Bocage decorreu 
a 17 de dezembro, último do 1.º período, no Cine-Teatro. 
Nas 4 sessões realizadas participaram todos os grupos 
da educação pré-escolar e todas as turmas de 1º ciclo 
do ensino básico do Agrupamento de Escolas Joaquim 
Inácio da Cruz Sobral, assim como os grupos de pré-es-
colar da Associação Popular. Neste mesmo dia, e inte-
grado nas comemorações do Dia Internacional das Ci-
dades Educadoras, foi entregue pelo Município um cubo 
de atividades para todas as crianças.

Espetáculo “Para que servem as mãos”

Integrado no Festival Manobras, realizou-se, nos dias 22 e 23 de outubro, no Cine-Teatro Tendo assistido a este es-
petáculo as turmas de 4º ano da EB de Sapataria e da EB de Sobral de Monte Agraço e Santo Quintino, bem como 
as turmas de 5º ano e o grupo de teatro “Artes de Palco” da Escola Básica e Secundária Joaquim Inácio da Cruz 
Sobral.

21

imagens.

i34  Alunos a assistirem ao espectáculo 
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Projeto 
Intermunicipal 
Oeste PIAAC 
– Plano Intermunicipal de Adaptações 
das Alterações Climáticas do Oeste

E D U C A Ç Ã O

No dia 10 de dezembro foi realizado, no auditório 
da Escola Básica de Sobral de Monte Agraço, uma 
ação de sensibilização sobre as alterações climáti-
cas e o impacto das mesmas na região Oeste, com 
a presença da mascote Maria, rosto deste projeto. 
Foi ainda apresentado um pequeno filme sobre a 
proteção do ambiente, bem como a projeção de 
imagens em movimento através de uma bicicle-
ta, Bang Bike. Participaram nesta sessão três tur-
mas do 2º ano da Escola Básica de Sobral de Monte 
Agraço e Santo Quintino, que de forma lúdica, fo-
ram sensibilizadas para a tão atual temática das 
alterações climáticas.

Incentivar boas práticas ambientais 
através do Programa Eco-Valor

O Município de Sobral de Monte Agraço, em parceria 
com o Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio da 
Cruz Sobral, apresentou candidatura ao Programa 
Eco-Valor, para o ano letivo 2019/2020 no âmbito 
do Concurso Inter-Escolas – Separação de Emba-
lagens Ecoponto Amarelo (Plástico e Metal) – Sepa-
ra e Ganha, e Concurso Inter-Escolas – Separação 
de Embalagens Ecoponto Azul (Papel). Este projeto 
de continuidade já teve início neste ano letivo, ten-
do já decorrido algumas recolhas de embalagens 
e papel nos diversos estabelecimentos de ensino 
envolvidos (Associação Popular de Sobral de Monte 
Agraço, Escola Básica de Sapataria, Escola Básica 
de  SMA e Sto.Quintino, JI Pêro Negro, EB Pêro Negro, 
JI Pontes de Monfalim e Escola Básica e Secundária 
Joaquim Inácio da Cruz Sobral).

Os lugares do Auditório Municipal 
encheram-se no dia 11 de outubro 
para acolher a Cerimónia de Entre-
ga das Bolsas do Ensino Superior, 
relativas ao ano letivo 2017-2018.

O evento teve início às 21h, contan-
do com a presença do Sr. Presiden-
te da Câmara, Eng.º José Alberto 
Quintino, que realizou a sessão de 
abertura.

Dinamizada este ano num novo 
formato, a iniciativa integrou um 
momento designado “Contas-me 
como foi?”, moderado pela Sr.ª Ve-
readora da Educação, Dr.ª Carla 
Alves. Neste estiveram presentes os 
sobralenses Ruben Martins, Diana 
Duarte e Afonso Danho, que relata-
ram os seus percursos académicos 
e profissionais, realçando os aspe-
tos que consideraram mais rele-
vantes e motivadores.

A cerimónia foi encerrada com a 
atribuição de certificados aos 61 
estudantes sobralenses, a que se 
seguiu a entrega das bolsas. 

Município entrega 61 
Bolsas a Estudantes 
de Ensino Superior

E D U C A Ç Ã O

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 du-
rante as interrupções letivas, promoveu, durante as férias de Natal, 
atividades de animação para as crianças da educação pré-es-
colar e do 1.º ciclo do ensino básico do Agrupamento de Escolas 
Joaquim Inácio da Cruz Sobral. As mesmas funcionaram na Escola 
Básica de Sapataria, entre as 8h00 e as 18h30 de  18 de dezembro 
a 3 de janeiro, tendo as crianças sido convidadas a explorar dife-
rentes tipos de atividades que valorizam a natureza, a criatividade 
e a vivência em grupo.

Atividades de Animação e de 
Apoio à Família e Componente 
de Apoio à Família – interrupção 
letiva de Natal

imagens.

i35  Presidente 
da Câmara 
Municipal e 
Vereadora 

da Educação 
na entrega 
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estudo aos 

alunos.
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imagens.
i36  Vereadora da Ação Social dirigindo-se aos presentes

Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens

A Ç Ã O  S O C I A L

i36i43

A CPCJ de Sobral de Monte Agraço e o Município de Sobral de Monte Agraço, no âmbito das comemorações do 
“30º Aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança” e do “Dia Internacional das Cidades Educadoras” 
promoveram uma sessão de sensibilização, dinamizada pela Dr.ª Ivone Patrão (Psicóloga e Terapeuta Familiar), 
subordinada ao tema “#Geração Cordão - A Geração que não desliga!”.

A sessão realizou-se no dia 30 de novembro, às 14h30, no Auditório Municipal de Sobral de Monte Agraço, tendo 
sido apresentadas estratégias para promover o uso saudável da tecnologia por parte dos mais jovens.

GERAÇÃO CORDÃO. A GERAÇÃO QUE NÃO DESLIGA! – Ação de sensibilização

CPCJ assinalou 30º Aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança

Em 20 de novembro de 1989, as Nações Unidas adota-
ram por unanimidade a Convenção sobre os Direitos 
da Criança (CDC), que Portugal ratificou em 21 de se-
tembro de 1990. 

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de So-
bral de Monte Agraço associou-se às comemorações 
do 30º aniversário da assinatura da convenção sobre 
os direitos da criança e lançou um desafio às diver-
sas entidades com equipamento de infância (Creches, 
Jardins de Infância e Escolas) para construir um “Es-
tendal dos Direitos”. As mensagens sobre os Direitos 
das Crianças, transmitidas através de peças de rou-
pa, têm o objetivo de aumentar a consciência pública 

acerca da Convenção sobre os Direitos da Criança; 
aumentar a consciência das crianças e jovens so-
bre os seus direitos e facilitar a integração plena das 
crianças e jovens no processo de desenvolvimento 
dos seus direitos.

Após terem abordado e discutido os Direitos da Crian-
ça, em contexto de sala de aula, produziram uma peça 
de roupa com diversas mensagens sobre o tema.

No dia 20 de novembro de 2019, a CPCJ distribuiu por 
todas as crianças dos estabelecimentos escolares 
que aderiram à iniciativa um marcador de livros alu-
sivo à data.

Jocelinda, perfazendo a jornada histórica desta figura 
singular da História de Portugal na cidade de Pombal. 
Após um almoço de confraternização entre os parti-
cipantes, seguiu-se a reunião de trabalho da RTPCE, 
onde foram apresentados os resultados das reuniões 
da Associação Internacional das Cidades Educadoras 
(AICE), bem como os preparativos para o Congresso 
Internacional que se realiza em Katowice (Polónia) no 
próximo ano.

Encontro Nacional da Rede Territorial 
Portuguesa das Cidades Educadoras
No dia 8 de novembro realizou-se, em Pombal, mais 
um Encontro Nacional da Rede Territorial Portuguesa 
das Cidades Educadoras (RTPCE), tendo o Município 
de Sobral de Monte Agraço estado representado. 

Os participantes foram recebidos no Teatro Cine de 
Pombal, onde assistiram a uma palestra e a um vídeo 
promocional do concelho anfitrião. 

De seguida, os participantes visitaram algum do patri-
mónio cultural da cidade de Pombal, acompanhados 
pelas personagens “Marquês de Pombal”, e sua criada 



Rede Social de Sobral de Monte Agraço

A Ç Ã O  S O C I A L

Foram realizadas duas reuniões do Núcleo Executivo da Rede Social, assim como sessões de trabalho com vista 
à preparação das atividades “Lado a Lado” e Sessão sobre Indisciplina. Foram também realizadas reuniões de 
trabalho no âmbito do Subgrupo da Saúde Mental, com o objetivo de atualizar dados referentes à população con-
celhia, bem como delinear possíveis respostas a esta problemática. Foram, ainda, empreendidas outras ações, 
designadamente no Eixo Formação/Educação/ Emprego através de reuniões com entidades da área.

com a colaboração da Santa Casa da Misericórdia de 
Sobral de Monte Agraço, que disponibilizou viatura, para 
a Comunidade Vida e Paz, em Sapataria, local onde é 
desenvolvido trabalho no âmbito de Comunidade de 
Inserção, tendo sido este o espaço onde foi oferecido o 
almoço aos 23 parceiros representativos das diferentes 
entidades do CLAS. Seguidamente, realizou-se a visita 
às instalações e apresentação do trabalho desenvol-
vido, acompanhada de testemunho de um ex-utente, 
tendo sido ainda ofertado a cada um dos presentes 
uma peça de artesanato produzida na instituição. 

Os parceiros reconheceram a importância desta ini-
ciativa, pelo facto de permitir a agilização de contactos 
entre entidades parceiras e proporcionar um conheci-
mento mais aprofundado do âmbito de atuação das 
instituições. Prevê-se, futuramente, a continuidade des-
te tipo de iniciativas.

Instituições  “Lado a Lado”

A iniciativa ”Lado a Lado”, que decorreu no dia 16 de ou-
tubro, inscreve-se no atual Plano de Desenvolvimento 
Social, que visa a articulação interinstitucional, sendo 
seus destinatários os parceiros do Conselho Local de 
Ação Social (CLAS) da Rede Social de Sobral de Monte 
Agraço.

O programa iniciou-se com a visita às instalações da 
Associação Popular de Sobral de Monte Agraço, onde 
foi permitido aos presentes conhecer os espaços, bem 
com as respostas sociais, de forma informal e numa di-
nâmica interativa. Para além da apresentação da insti-
tuição, os participantes foram ainda presenteados com 
um lanche confecionado pelas crianças e colaborado-
res, relembrando o Dia da Alimentação. O grupo seguiu, 

Grupo de Atendimento Integrado dinamizou sessão sobre a Indisciplina

Decorreu em novembro passado uma sessão, na Associação Popular de Sobral de Monte Agraço, 
sobre a temática da Indisciplina, com a presença de 11 representantes da Rede Social Concelhia.

Dinamizada pela Dr.ª Filipa Lopes, psicopedagoga e 
coordenadora do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Fa-
mília da ESCO – Escola de Serviços e Comércio do Oes-
te, na sessão foram analisados vários assuntos sobre a 
temática e destacada a importância da comunidade, 
através de exemplos ocorridos em contexto escolar e 
familiar. 

Esta foi a primeira de um conjunto de sessões que irão 
ocorrer no próximo ano, com temáticas diversas, no 

âmbito do grupo de trabalho da Rede Social que abor-
da o atendimento integrado, visando garantir uma 
intervenção concertada no que concerne ao atendi-
mento social no nosso Concelho.
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imagens.
i37 / i38  Representantes das várias Instituições na iniciativa

i39  Sessão sobre a Indisciplina
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Município comemorou 
o Dia Mundial 
da Diabetes

S A Ú D E

No passado dia 14 de 
novembro, assinalou-se o Dia 
Mundial da Diabetes, data 
em que foram promovidas 
algumas ações que resultaram 
da parceria estabelecida 
entre a Câmara Municipal e 
a Unidade de Cuidados na 
Comunidade – ACES Oeste 
Sul, Sobral de Monte Agraço, 
com vista a sensibilizar para a 
importância do diagnóstico e 
da necessidade de intervenção. 

Cerca de 40 pessoas realizaram 
a análise do risco de Diabetes e 
participaram na aula de Pilates que 
decorreu nas Piscinas Municipais. 

Abraçar a Igualdade

A Ç Ã O  S O C I A L

No dia 24 de outubro, em parceria 
com a GNR, o Município assinalou 
o Dia Municipal para a Igualdade. 
Com a temática “Abraçar a Igual-
dade”, representantes do Municí-
pio, acompanhados por militares 
da GNR e voluntários, alertaram 
para a necessidade do reforço da 
igualdade de direitos e liberdades 
da igualdade de oportunidades 
de participação e reconhecimen-
to e valorização de mulheres e de 
homens, em todos os domínios da 
sociedade: político, económico, la-
boral, pessoal e familiar. Para além 
da abordagem direta à comuni-
dade em geral, foram visitados os 
serviços do Município, a Associação 
Popular, os Bombeiros Voluntários e 
a Santa Casa da Misericórdia, onde, 
numa iniciativa inédita, foram dis-
tribuídos abraços e sorrisos.

Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência

A Ç Ã O  S O C I A L

O dia 3 de dezembro foi instituído 
pela Organização das Nações Uni-
das como o Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência, passando 
a ser assinalado desde 1998. O Mu-
nicípio associou-se a esta data, ilu-
minando de verde um dos símbolos 
do concelho: o moinho de vento de 
Sobral. Localizado sobranceiro à 
vila, este moinho de tipo mediter-
râneo, tem uma vista privilegiada 
para as serras do Socorro e Mon-
tejunto, configurando-se como um 
dos elementos mais marcantes da 
paisagem e presença emblemática 
da região. A iniciativa visa sensibili-
zar a população para a importância 
da participação ativa das pessoas 
com deficiência, tendo como ob-
jetivo primordial a defesa dos seus 
direitos, bem-estar e dignidade. 

imagens.

i40  Abordagem junto da População
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A Ç Ã O  S O C I A L

O Banco Local de Voluntariado conta atualmente com um número total de 39 voluntários 
ativos. Destes, encontram-se 7 integrados em projetos do Município e 32 em outras 4 entidades 
promotoras do concelho.

Entre agosto e dezembro iniciou-se a possibilidade de inscrição dos voluntários via online, havendo a registar a inte-
gração de 5 novos candidatos a voluntários, cuja formação inicial teve lugar no dia 16 de novembro, em parceria com 
o Banco Local de Voluntariado de Torres Vedras.

Dia internacional 
do Voluntário

Assinalando o Dia Internacional do 
Voluntário, o Banco Local de Voluntariado 
de Sobral de Monte Agraço promoveu, no 
passado dia 5 de dezembro, um Encontro 
de Costura Solidária, em parceria com o 
Projeto My Moyo e em colaboração com 
os grupos de costura e macramé do Clube 
Sobral Sénior Ativo.

A iniciativa decorreu durante todo o dia, com visitas 
de utentes da Santa Casa da Misericórdia de Sobral 
de Monte Agraço, que colaboraram ativamente, bem 
como de grupos de crianças das salas de jardim-de-
-infância da Associação Popular de Sobral de Monte 
Agraço, num verdadeiro encontro de gerações. 

Para além do objetivo solidário da confeção de ves-
tidos e calções para crianças de países menos de-
senvolvidos, os encontros de costura do projeto My 
Moyo ajudam no combate ao isolamento, fomentando 
a união, convívio, criatividade e estímulo mental. Ao 
longo do dia, registaram-se diversas visitas e colabo-
ração de várias pessoas da comunidade, que contri-
buíram com donativos e com o seu trabalho, em ver-
dadeiro espírito de solidariedade e partilha, contando 
a iniciativa com um total de cerca de 100 participantes.
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imagens.

i41  Vereadora da Acção Social dando as boas vindas

i42 / i43  Visita ao Monumento Nacional Igreja de Santo Quintino

Início do ano letivo 
2019/2020 do Clube 
Sobral Sénior Ativo

A Ç Ã O  S O C I A L

Festa Sénior 

A Ç Ã O  S O C I A L

Desde há 8 anos que o Clube Sobral 
Sénior Ativo tem tido um crescimento 
inequívoco. Além das aulas de Informática, 
Macramé, Descobrir a Matemática, 
Cultura e Notícias Ginástica e Costura, as 
Artes têm-se consolidado e manifestado 
enquanto expressão artística e cultural, 
nomeadamente nas aulas dos grupos  Artes 
Cénicas e do Coro.

Todas as áreas dinamizadas no Clube Sobral Sénior 
Ativo são importantes promotores de criatividade, di-
namismo e impulsionadores de talentos, muitas vezes, 
escondidos.

  As aulas do Clube Sobral Sénior Ativo tiveram início 
após a Cerimónia, que decorreu no dia 27 de setembro 
no Auditório Municipal, na presença de 50 participan-
tes ativos do Clube. 

 Valorizando o trabalho e empenho de todos/as os/as 
voluntários que dinamizam as aulas, a Vereadora da 
Ação Social, Carla Alves, sublinhou a importância e o 
impacto que o Clube Sobral Sénior tem na comunida-
de sobralense. 

A Festa Sénior é um projeto intermunicipal, 
que resulta num programa anual, articulado 

e diversificado, envolvendo atividades 
culturais, formativas, artísticas e lúdicas, 

direcionado à população sénior de seis 
municípios da região Oeste, Arruda dos 

Vinhos, Bombarral, Cadaval, Lourinhã, 
Torres Vedras e Sobral de Monte Agraço. 

No decorrer do mês de outubro, tiveram lugar as últi-
mas atividades da edição de 2019: Fado a Copo - a 1 de 
outubro, dia em que se assinalava simultaneamente o 
Dia Internacional do Idoso e o Dia Mundial da Músi-
ca, 20 seniores sobralenses rumaram ao Teatro Cine 
de Torres Vedras, para assistir ao espetáculo musical 

“Fado a Copo”. 

Tarde Sénior - Adiafas Cadaval - O dia 23 de outubro 
ficou marcado pela visita à Tarde Sénior nas Adiafas, 
certame anual cadavalense que integra um ciclo gas-
tronómico, exposições de artesanato, espetáculos e 

muita animação. 

O Município de Sobral de Monte Agraço acompanhou 
21 seniores do concelho a esta tarde tão agradável, re-

pleta de divertimento e boa disposição. 

Visita à Igreja de Santo Quintino - Esta atividade, a úl-
tima da edição de 2019 da Festa Sénior, decorreu no 
dia 24 de outubro e contou com a presença de 26 se-
niores provenientes da Santa Casa da Misericórdia de 
Sobral de Monte Agraço, da Associação para o Desen-
volvimento e Melhoramento da Póvoa de Penafirme e 

da comunidade de Sobral de Monte Agraço. 

i41 i42
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Movimento 
Municípios pela Paz

Candidatura ao POAPMC - Fundo 
Europeu de Auxílio a Carenciados

A Ç Ã O  S O C I A L A Ç Ã O  S O C I A L

O FEAC - Fundo Europeu de Auxílio a Carenciados, 
é um programa comunitário que visa conceder 
ajuda alimentar através da concessão de géneros 
alimentares não perecíveis às famílias candidatas 
que cumpram os requisitos estabelecidos. 

Em agosto de 2019, foi submetida uma candidatura pelo Município 
de Sobral de Monte Agraço a este programa, na qualidade de 
entidade mediadora, conjuntamente com outras oito entidades 
do concelho de Torres Vedras, com o intuito de dar continuidade 
ao programa implementado desde 2017.

Esta candidatura foi aprovada por  um período de  três anos, ou 
seja, de  1 de outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2022.

Este programa pretende apoiar a distribuição de géneros alimen-
tares às pessoas mais carenciadas, bem como o desenvolvimen-
to de medidas de acompanhamento, com vista à inclusão social 
dessas famílias. 

Os bombardeamentos de 
Hiroxima e Nagasaki foram 
relembrados no âmbito do 
Movimento dos Municípios 
pela Paz, do qual o Município 
de Sobral de Monte Agraço 
faz parte, criado com o 
objetivo geral da promoção 
da paz e afirmação da 
necessidade urgente do 
desarmamento nuclear em 
todo o planeta. 

Estes eventos foram assinalados 
no dia 7 de agosto, através da rea-
lização da atividade Sobral a Ca-
minhar, onde a Vereadora da Edu-
cação e Ação Social, no início da 
atividade relembrou a necessidade 
de se celebrar a paz enquanto fa-
tor essencial à vida humana e uma 
condição indispensável para o pro-
gresso, o bem star e democracia e 
a liberdades dos povos.
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Festa de Natal
Sénior

A Ç Ã O  S O C I A L

No passado dia 7 de dezembro decorreu no 
Pavilhão do Soeirinho aquele que é já um 
marco no calendário concelhio, a Festa de 
Natal Sénior. 

Promovida pela Unidade de Educação e Ação Social 
do Município, a iniciativa visou marcar a quadra na-
talícia, proporcionando o convívio entre os seniores 
do concelho, reconhecendo, ainda, o contributo desta 
camada populacional para a economia local ao longo 
da sua vida ativa. 

O evento contou com a presença do Sr. Presidente da 
Assembleia Municipal, do Sr. Presidente da Câmara, da 
Sr.ª Vereadora da Ação Social e dos Srs. Presidentes 
das Juntas de Freguesia de Santo Quintino, Sapataria 
e Sobral de Monte Agraço, que dirigiram votos de Boas 
Festas a todos os presentes.

No Pavilhão do Soeirinho, esteve presente o grupo “Os 
Trinca-Espinhas” que animou a tarde com diversos te-
mas de música popular e momentos humorísticos, em 
clima descontraído que convidou ao convívio e à dan-
ça os 160 seniores que marcaram presença neste dia. 

A Festa foi encerrada com a oferta de lanche a todos 
os presentes, que receberam, ainda, como lembrança 
evocativa da época, um bolo-rei.

i44
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i44  Autarcas do Concelho presentes no convívio
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1ª Feira Empresarial 
do Concelho de Sobral 
de Monte Agraço

E M P R E E N D E D O R I S M O

Nos dias 26 e 27 de outubro, realizou-se a 1ª Feira Empresarial de Sobral de Monte Agraço, 
no Pavilhão do Clube Desportivo e Recreativo de Pero Negro.

Esta iniciativa teve como 
objetivo apresentar 
uma amostra do tecido 
empresarial do Concelho, 
bem como a sua dinâmica e 
também inovação, de forma 
a estimular a economia 
local, fomentando 
oportunidades de negócio e 
competitividade e de dar a 
conhecer aos visitantes as 
empresas locais.

A Organização foi da Câmara Mu-
nicipal, Junta de Freguesia de Sa-
pataria e Confederação Portugue-
sa das Micro, Pequenas e Médias 
Empresas (CPPME), Sobral E+ Apoio 
às Empresas e ao Emprego, com 
o apoio do Clube Desportivo e Re-
creativo de Pero Negro.

O Presidente da Câmara Municipal 
de Sobral de Monte Agraço e o Pre-
sidente da Junta de Freguesia de 
Sapataria referiram a importân-
cia desta iniciativa nos seus vários 
domínios, salientando no futuro a 
criação de uma Rede Empresarial.

imagens.

i45 / i46  Aspectos da Feira Empresarial

i47 / i48  APresidente da Câmara Municipal 
e Presidente da CPPME visitando os Stands
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Teve lugar a 5 de dezembro, no Auditório Municipal, a cerimónia de entrega de prémios às empre-
sas finalistas do concurso do Projeto Porta 20, promovido pela Confederação Portuguesa das Micro, 
Pequenas e Médias Empresas (CPPME), com sede em Sobral de Monte Agraço e financiado pelo Por-
tugal 2020, no âmbito do Sistema de Apoio a Ações Coletivas – Promoção do Espírito Empresarial.

O Vice-Presidente do Município So-
bralense, Luís Soares, no seu discurso 
de boas vindas, teve a oportunida-
de de salientar a importância deste 
programa e dos apoios que permiti-
ram, na Região Centro e no Alentejo, 
incentivar um empreendedorismo 
qualificado e criativo. Houve tam-
bém oportunidade para os repre-
sentantes das empresas finalistas 
efetuarem uma apresentação do 
seu negócio. Intervieram nesta ini-
ciativa o Presidente da CPPME, Jor-
ge Pisco, Helena Almeida do IAPMEI 
e Paulo Beça em representação do 

Crédito Agrícola. O Município de So-
bral de Monte Agraço felicita a CPPME 
pela iniciativa, bem como as empre-

sas que participaram neste projeto 
e toda a equipa técnica do Porta 20.

i50i49 i51
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Entrega de prémios a empresas vencedoras 
do Concurso do Projeto Porta-20

imagens.

i49  Vice-Presidente da Câmara Municipal
no uso da palavra
i50  Presidente da CPPME no uso da palavra
i51  Entrega de Prémios aos contemplados
i52  Revista Invade

Rota Histórica 
das Linhas de Torres 
tem aprovados dois projetos 
no valor de 800 mil euros

A Rota Histórica das Linhas de Torres tem 
aprovadas duas candidaturas com um inves-
timento de cerca de 800.000€, apresentadas 
ao Turismo de Portugal, nomeadamente:

O projeto REDE TEMÁTICA DAS INVASÕES FRANCESAS A 
PORTUGAL foi apresentado à Linha de Apoio Valorizar 
Interior, por um consórcio de municípios formado por 
Almeida, Bombarral, Elvas, Lourinhã, Mealhada, Mor-
tágua, Penacova e pela Rota Histórica das Linhas de 
Torres (Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra, Sobral de 
Monte Agraço, Torres Vedras e Vila Franca de Xira).

O objetivo é a estruturação de uma rede temática 
sobre o património das Invasões Francesas, que con-
ta com o apoio do Ministério da Defesa Nacional. O 
projeto incide nas seguintes dimensões estratégicas: 
Qualificação da Oferta; Capacitação dos Recursos;  
Comunicação do Produto; Inovação da Rede.

No caso da candidatura ROTA HISTÓRICA DAS LINHAS 
DE TORRES - COMUNIDADE E TURISMO SUSTENTÁVEL, 
cujo promotor é a própria RHLT, consiste no desenvol-
vimento de um projeto ancorado na comunidade in-
fanto-juvenil dos territórios da RHLT, na integração da 
comunidade local adulta na dinâmica turística de-
senvolvida, em torno das Linhas de Torres e das Inva-
sões Francesas, e no apetrechamento do território de 
meios e ferramentas que promovam a acessibilidade 
mais democrática e desfrute dos recursos por todos.

C U L T U R A

No passado dia 20 de outubro, por ocasião das 
Comemorações do Dia Nacional das Linhas de 
Torres, foi lançado publicamente o primeiro 
número da revista INVADE! Património. Turismo. 
Lazer.

Trata-se de uma revista iminentemente turística que 
quer afirmar-se como um convite para que venham 
conhecer as Linhas de Torres. 

Sob o lema Mais que 152 Motivos Fortes [para visitar as 
Linhas de Torres], a revista trará muitas novidades sobre 
possíveis experiências turísticas a dois, em grupo ou em 
família, bem como promoverá a oferta já existente.

Lançamento da revista 
INVADE!

C U L T U R A
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Sobral comemora 
Dia Nacional das Linhas 
de Torres

No dia 20 de outubro, realizou-se em 
Sobral de Monte Agraço, integrado 
no programa comemorativo do Dia 
Nacional das Linhas de Torres, a 
recriação da Escaramuça da Vila 
de Sobral, que ocorreu no dia 12 de 
outubro de 1810, quando a guarda 
avançada do VIII Corpo de Junot 
marchou sobre o flanco norte do 
Sobral e atacou os postos avançados 
de Spencer.

39

imagens.

i53  Desfile das Tropas na Avª Marquês de 
Pombal

i54  Presidente da Câmara Municipal dirigindo-
se aos presentes na cerimónia

i55 a i58  Recriação da Escaramuça no Sobral
i59 / i60  Cerimónia de Encerramento
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Esses ataques prosseguiram no interior da po-
voação, acabando a vila nas mãos do inimi-
go, com mais de uma centena de baixas para 
ambos os lados. A recriação deste momento, 
comentada pelo Coronel Ribeiro Faria, foi pre-
cedida pela marcha das tropas, na Avenida 
Marquês de Pombal, cuja abertura ficou a car-
go de A Treze a Rufar, e terminou com a de-
posição da coroa de flores na placa evocativa 
do esforço da população na construção dos 
fortes e redutos das Linhas de Defesa de Lis-
boa. O evento foi organizado pela Associação 
de Cultura e Recreio 13 de Setembro de 1913, e 
contou com a participação dos grupos de re-
criadores históricos da Associação Napoleóni-
ca Portuguesa e com o apoio do município de 
Sobral de Monte Agraço, através do Centro de 
Interpretação das Linhas de Torres (CILT).



Exposição trajes 
quinhentistas, 
vestir no tempo dos 
descobrimentos

A exposição “Trajes quinhentis-
tas: vestir no tempo dos descobri-
mentos” apresentou peças pro-
venientes do guarda-roupa da 
extinta Comissão Nacional para a 
Comemoração dos Descobrimen-
tos Portugueses (1986-2002) que, 
atualmente, integram a coleção di-
dática do Museu Nacional do Traje 
e esteve patente na sala polivalen-
te da Biblioteca Municipal, entre 7 
de setembro e 31 de outubro.

Este guarda-roupa foi concebido 
com o objetivo de encenar a em-
baixada que o rei D. Manuel enviou 
a Roma, a 12 de março de 1514, ao 
Papa Leão X. Através deste desfi-
le, que percorreu as ruas de Roma, 
Portugal demonstrou o seu poderio. 

Dirigida ao público em geral contou 
com 800 visitantes.

Comemorações 500 Anos
Foral para Montagraço

C O M E M O R A Ç Õ E S  /  C U L T U R A

Sob o lema “Preservar a memória, manter a identidade, comemorar a História…”, ao longo do 
último ano, Sobral de Monte Agraço, recordou, estudou e homenageou com orgulho o seu Foral, 
importante documento para o território e para a comunidade local, atribuído por D. Manuel I a 20 
de dezembro de 1518.

No número anterior da informação 
municipal demos a conhecer os 
eventos realizados até ao mês de 
julho, sendo que nesta edição fica 
o registo do programa comemora-
tivo até ao seu encerramento.

A programação continuou a con-
templar áreas artísticas diversifi-
cadas – música, teatro, dança, ma-
rionetas, artes de rua, recriações 
históricas, assim como atividades 
de carácter pedagógico e forma-
tivo. Foi um programa dedicado a 
diversos públicos e que pretendeu 

envolver a comunidade, as escolas, 
as associações recreativas e cultu-
rais e todos os que nos visitaram.

O Município está consciente que, 
por tudo o que fomos no passado, 
o que somos no presente e o que 
projetamos para o futuro, o progra-
ma comemorativo da atribuição do 
Foral para Montagraço contribuiu 
para preservarmos, honrarmos e 
enaltecermos, na sua plenitude, 
a nossa identidade social, o sentir 
coletivo de todos quantos sentem 
Sobral de Monte Agraço, de uma 

maneira ou de outra, como sendo 
a sua terra!

Acreditamos que esta celebração 
se traduziu num momento funda-
mental para a nossa identidade 
cultural!
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Foral 
para Montagraço 
nas Festas e Feira 
de Verão 

A programação do domingo das 
Festas e Feira de Verão foi também 
dedicada às comemorações, com 
a apresentação de diversos mo-
mentos que marcaram a época de 
D. Manuel. 

Entre as 15h e as 23h, a Avenida 
Marquês de Pombal e a Praça Dr. 
Eugénio Dias foram palco de um 
conjunto de iniciativas culturais di-
versificadas, dirigidas a diferentes 
públicos, como o objetivo de dar a 
conhecer e interpretar o processo 
de atribuição do Foral para Monte 
Agraço. O programa iniciou-se com 
um desfile que percorreu a avenida 
principal da vila, contando com di-
versas personagens da época e fa-
zendo alusão à atribuição do Foral e 
à Expansão Marítima. 

Na Praça Dr. Eugénio Dias, convive-
ram sonoridades, sabores e odores, 
num ambiente quinhentista, por 
entre personagens de época, ma-
labaristas e saltimbancos e ao som 
dos ofícios do ferreiro, carpinteiro e 
da tecelã. A tenda das especiarias 
e a nau das carreiras das Índias re-
presentaram as descobertas por-
tuguesas, mitos e estórias, trazidas 
de além-mar. Foram vários os mo-
mentos que pautaram a tarde, com 
recurso a encenações históricas 
que “contaram” como era atribuído 
o Foral, desde a Inquirição, passan-
do pela Outorga do Foral, sua Publi-
cação até à inevitável Marcha dos 
Condenados. A tarde foi igualmen-

te marcada por outros momentos de animação, contando com a 
apresentação de danças tradicionais brasileiras, das oficinas náu-
ticas e de Vasco da Gama e Maria das Especiarias. A encerrar o 
programa, teve lugar às 22h00, o concerto Al Medievo que transpor-
tou o público para uma época em que se cantava em sete línguas, 
acompanhadas por vários instrumentos tradicionais.

imagens.

i61 / i62  Encenação Histórica da entrega do Foral a Montagraço
i63  Concerto com Al Medievo

i61

i62 i63
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Inserido na programação regular do Cine-teatro teve continuidade a apresentação de 
espetáculos que assinalaram esta efeméride.

Continuando a dar a conhecer a 
obra de Gil Vicente, a 9 de novem-
bro apresentámos no Cine-teatro 
a peça “Auto da Índia” numa en-
cenação, premiada, da companhia 
Teatro de Santo André.  Provavel-
mente a primeira farsa de Gil Vi-
cente foi apresentada pela primei-
ra vez no ano de 1509, em Almada, 

perante a rainha D. Leonor, viúva de 
D. João II. A 2 de novembro, foi apre-
sentado o filme de João Botelho “A 
Peregrinação”, que recria as aven-
turas contadas na obra “Peregrina-
ção”, de Fernão Mendes Pinto, de 
enorme importância no que se re-
fere à memória dos tempos áureos 
dos Descobrimentos portugueses.

Para o público infantil, a 17 de no-
vembro, foi apresentado o filme 
“Uma aventura nos mares”, uma 
das aventuras mais emocionantes 
de sempre: a primeira viagem de 
circum-navegação. 

Um magistral concerto pela Ban-
da da Força Aérea decorrido a 5 
de outubro integrou também as 
comemorações.Constituída, na 
sua maioria, por executantes de 
primeiro plano musical português, 
a Banda da Força Aérea interpre-
tou, neste concerto, obras de au-
tores mundialmente consagrados, 
contribuindo também assim para 
o enriquecimento cultural de todos 
os presentes. O Vice-Presidente da 
Câmara Municipal agradeceu à 
Banda da Força Aérea, na pessoa 
do Maestro Major António Rosado e, 
ao mesmo tempo, entregou algu-
mas lembranças do Concelho.

i65
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“Histórias da Terra e do Mar” 

imagens.

i64  Auto da Índia
i65  Actuação da Banda da Força Aérea
i66 / i67 / i68  Grupo de Teatro T-Danos

i68
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Fruto do trabalho e empenho de 
todo o grupo, realizou-se no dia 1 
de dezembro, no Cine-Teatro o es-
petáculo performativo “Histórias da 
Terra e do Mar”, que engrandeceu 
estas comemorações.

O espetáculo englobava teatro, 
dança, circo e manipulação de 
objetos, tendo os espetadores sido 
transportados para um ambiente 
medieval onde se desenrolaram 
histórias sobre um passado épico, 
histórias em que o mar e a terra se 
fundem, histórias de navegação, de 
sereias, de ganhos e de perdas.

O Grupo T-Danos - grupo de teatro e dança da Freguesia de Sobral de Monte Agraço, dirigido pela 
encenadora Tatiana Nozes, respondeu afirmativamente ao desafio lançado pelo Município para que 
concebessem e apresentassem um espetáculo que integrasse o programa comemorativo. 
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Neste contexto, a componente his-
tórica do Foral, a influência do rei-
nado de D. Manuel I, assim como o 
processo de organização e evolu-
ção do espaço de Monte Agraço e 
Sobral na Idade Média foram apre-
sentadas em duas conferências, a 
primeira das quais teve como tema 
“Da Reforma dos Forais ao Foral de 
Monte Agraço” e a seguinte “Sobral 

de Monte Agraço: Poderes e Territó-
rio”. A conferência intitulada “Da Re-
forma dos Forais ao Foral de Monte 
Agraço” contou com a presença 
do orador Doutor Carlos Guardado 
da Silva e foi moderada por San-
dra Oliveira. Com esta conferência, 
procurámos contribuir para a in-
terpretação da reforma dos forais, 
introduzida pelo D. Manuel – um rei 

centralizador, mas também inova-
dor e reformador – que veio per-
mitir que uma só lei administrativa 
fosse aplicada em todo o território. 
Coube também ao orador aprofun-
dar o conhecimento sobre como se 
elaborava um foral, desde a fase 
da Inquirição até à sua publica-
ção, tendo sempre como exemplo 
o caso do Foral para Monte Agraço.

A conferência intitulada 
“Sobral de Monte Agraço: 
Poderes e Território” contou 
com a presença de três 
investigadoras do Centro 
Interdisciplinar de História, 
Culturas e Sociedades 
da Universidade de Évora 
(CIDEHUS) e foi moderada por 
Júlia Leitão.

As oradoras Ana Pereira Ferreira e 
Hermínia Vasconcelos Vilar trouxe-
ram para a discussão o processo 
de organização e evolução do es-
paço de Monte Agraço e Sobral na 
Idade Média, onde diferentes insti-
tuições eclesiásticas faziam sentir o 
seu poder, desde o bispo de Évora 
ao bispo de Lisboa, a par das ordens 
militares e de alguns mosteiros. 

Coube a Rute Pardal debruçar-se 
sobre o período de administração 
da vila de Sobral de Monte Agraço, 
em particular sobre o exercício de 
poder do novo donatário junto dos 
poderes e justiças locais. Um poder, 
ou a sua afirmação jurisdicional, 
que se faria sentir muito especial-
mente no momento de transição 
dos Arcebispos para o Colégio e 
Universidade de Évora, no século 
XVI, mas também ao longo dos sé-
culos XVII e XVIII.

Ao longo dos anos, o município 
sempre se interessou pelo estudo 
e interpretação do seu Foral, sendo 
que, ao longo destas comemora-
ções, esse interesse foi acompa-
nhado por quatro investigadores, 
de reconhecido mérito científico, 
e resultou no livro O Reguengo de 
Monte Agraço. 

Séculos XII – XVI que testemunha-
rá o estudo, novas interpretações 
e olhares sobre o foral manuelino 
pelos autores Carlos Guardado da 
Silva, José Manuel Vargas, Hermínia 
Vilar e Ana Pereira Ferreira, o qual 
será lançado brevemente.

Ao assinalar esta efeméride, 
o município teve também o 
objetivo de criar condições 
para que se fomentasse o 
conhecimento e o estudo do 
Foral Manuelino nas suas 
diversas vertentes, e que, 
paralelamente  fosse possível 
fomentar a investigação 
sobre o concelho neste 
período histórico.

Ciclo de
Conferências



Cerimónia de Encerramento 
das Comemorações dos 500 anos 
do Foral para Montagraço

Concerto Atlântico dirigido por Pedro Caldeira Cabral encerra comemorações.

No passado dia 20 de dezembro, 
teve lugar na Igreja de Santo Quin-
tino a cerimónia de encerramento 
das Comemorações dos 500 Anos 
do Foral. O município abriu oficial-

mente as Comemorações dos 500 
Anos do Foral para Montagraço a 
20 de dezembro de 2018 e, preci-
samente um ano depois, no nosso 
Monumento Nacional, a Igreja de 

Santo Quintino, mandada construir 
por D. Manuel I, encerrámos as co-
memorações do Foral Manuelino 
do concelho, num momento pleno 
de significado.

O Presidente da Câmara Munici-
pal, José Alberto Quintino, abriu a 
cerimónia salientando que, “sob o 
lema Preservar a memória, manter 
a identidade, comemorar a Histó-
ria…, ao longo do último ano, Sobral 
de Monte Agraço, recordou, estu-
dou e homenageou com orgulho 
o seu Foral, importante documento 
para o território e para a comuni-
dade local, atribuído por D. Manuel 
I a 20 de dezembro de 1518. 

O Presidente da Câmara Munici-
pal fez uma síntese da programa-
ção que decorreu durante o ano 
das comemorações referindo que 
“Música, dança, teatro, exposições, 
recriações, conferências, encon-
tros com autores, numa exaltação 
da cultura, da tradição e das gen-
tes, animaram o concelho durante 
os 365 dias do ano, num total de 
30 eventos, e que contaram com 
mais de 5000 participantes, con-
tabilizando apenas as atividades 
realizadas em recintos fechados”. 
Deixou ainda “uma palavra de re-
conhecimento a todos quantos ao 
longo do último ano tornaram pos-
sível a realização destas comemo-

rações, desde logo a Comissão de 
Honra e a Comissão Científica, a 
todos os trabalhadores do muni-
cípio, ao movimento associativo e 
a todas as instituições, que com a 
sua participação, dignificaram es-
tas comemorações”. De seguida, 
foi entregue uma pequena lem-
brança aos elementos da Comis-
são de Honra e da Comissão Cien-
tífica. A cerimónia terminou com a 
atuação do Coro Nossa Senhora da 
Vida e do Concerto Atlântico, grupo 
fundado e dirigido por Pedro Cal-
deira Cabral que apresentou Can-
cioneiro de Natal Manuelino, pro-
porcionando a todos os presentes, 
que encheram a Igreja, uma mag-
nífica atuação. As comemorações 
encerraram assim da melhor for-
ma, honrando a nossa história e a 
nossa identidade cultural.

imagens.

i69  Presidente da Câmara discursando

i70  Elementos da Comissão de Honra e da 
Comissão Científica

i71 / i72  Atuação do Coro Nossa Senhora da 
Vida

i73 / i74  Atuação de Concerto Atlântico
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i75

Cine-Teatro
C U L T U R A

Entre agosto e dezembro de 2019, realizaram-
-se no Cine-Teatro 23 eventos em diferentes 
áreas artísticas: cinema, música, teatro, teatro 
de marionetas, espetáculos para crianças, 
multidisciplinares e atividades formativas.

Para além da programação integrada no Programa 
Comemorativo dos 500 Anos do Foral para Montagra-
ço, no último trimestre de 2019 é de destacar a pro-
gramação integrada no 3.º Manobras – Festival In-

ternacional de Marionetas e Formas Animadas, assim 
como o concerto da Orquestra Clássica Metropolitana.
Através de uma parceria com a AMAS – Academia de 
Música e Artes de Sapataria e Sobral de Monte Agraço, 
em novembro, o Cine-Teatro recebeu o primeiro con-
certo do I Ciclo de Orquestras Clássicas. A Orquestra 
Clássica Metropolitana, dirigida pelo Maestro Reinaldo 
Guerreiro, foi a convidada e presenteou o público com 
um excelente concerto, que esgotou o anfiteatro. Do 
programa fizeram parte músicas de Mozart, Tchaiko-
vsky e do compositor francês Emmanuel Chabrier.

O Festival Manobras é uma orga-
nização da Artemrede em parceria 
com os seus municípios associa-
dos, entre os quais Sobral de Monte 
Agraço, e com o cofinanciamen-
to do programa Centro 2020. Entre 
13 de setembro e 27 de outubro, o 
município acolheu um conjunto de 
espetáculos nacionais e interna-
cionais, uma residência artística 
que utilizaram diversas técnicas e 
se dirigiam a diversos públicos. Em 
Sobral de Monte Agraço, o Mano-
bras teve início durante as Festas e 

Feira de Verão apresentando o es-
petáculo “Sorriso”, com encenação 
e dramaturgia de Sérgio Fernandes, 
na Praceta 25 de Abril.Especial des-
taque merece a residência artísti-
ca conduzida por Cláudia Andrade 
que envolveu elementos da comu-
nidade sobralense, que subiram 
ao palco para participar no espe-
táculo “Para Vós – um solo sobre 
o lugar onde vivem as memórias”, 
que refletiu sobre o tempo e a me-
mória das nossas avós. O público 
foi surpreendido por este espetá-

culo contemporâneo. Realizaram-
-se ainda os seguintes espetáculos: 
Manipula#Som pela companhia 
Radar 360º, Os Livros do Rei pela 
plataforma 285 e “Mapa-Estórias 
de Mundos distantes” de Fernando 
Mota/A caravana passa. Nos dias 
22 e 23 de outubro o Cine-Teatro re-
cebeu alunos e professores do 1º ci-
clo para assistir ao espetáculo “Para 
que servem as Mãos”, pelo Teatro e 
Marionetas de Mandrágora. 

De destacar é também “Le fumiste”, 
de Cia Don Davel, um espetáculo 
internacional, de rara beleza e sen-
sibilidade, que homenageou a me-
mória, apelando ao humor, à magia 
e à poesia, o qual encerrou o festival 
no nosso concelho.

imagens.

i75  Actuação da Orquestra Clássica 
Metropolitana

i76  Público
i77  “Le Fumiste” 

i78  “Para Vós – um solo sobre o lugar onde 
vivem as memórias” 
i79  “Manipula#Som”
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3º MANOBRAS
Festival Internacional 
de Marionetas e Formas 
Animadas 



Bebeteca 
novo espaço na Biblioteca Municipal

C U L T U R A

i80

i82

i81

i83

Rede Concelhia 
de Bibliotecas 
Cartão Único para as 
Bibliotecas do Concelho 
Um melhor serviço para 
todos os munícipes!

Criada no ano 2017, a Rede Con-
celhia de Bibliotecas do Concelho 
de Sobral de Monte Agraço, que 
tem como objetivo promover o li-
vro e a leitura potenciando os re-
cursos e os serviços das Bibliote-
cas do concelho, consolida agora 
a sua estrutura através criação do 
cartão único da rede concelhia. 

Como forma de assinalar esta nova 
fase de crescimento da Rede, rea-
lizaram-se cerimónias simbólicas 
nas escolas para entrega de cartões 
e divulgação da Rede Concelhia. 

Estes momentos decorreram na 
Escola Básica de Sobral de Monte 
Agraço e Santo Quintino, na Esco-
la Básica de Sapataria e na Escola 
Básica e Secundária Joaquim Iná-
cio da Cruz Sobral. Em cada uma 
das escolas os alunos participantes 
partilharam trabalhos e experiên-
cias ligadas ao livro e à leitura.

Na Biblioteca Municipal, os primei-
ros novos cartões foram entregues 
à Comunidade de Leitores.
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i80  Entrega de Cartões na EB Sobral e Santo Quintino 
i81  Entrega de Cartões na EB de Sapataria

i82  Entrega de cartões na comunidade de leitores 
i83  Entrega de Cartões na Escola Básica e Secundária
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Ao longo de anos, a Biblioteca Municipal tem vindo a de-
senvolver atividades específicas para bebés, mas preten-
de-se agora ter em permanência um espaço único de 
aprendizagem ativa para bebés, onde estes, acompa-
nhados pelos pais, familiares ou em contexto de creche 
possam iniciar a sua caminhada para a leitura, ganhan-
do o gosto pelos livros e entre brincadeiras aprenderem a 
folheá-los, a sentirem o seu cheiro e as suas texturas colo-
ridas. Este novo espaço é atraente, com mobiliário colori-
do, almofadas, puffs e uma coleção de recursos bastante 
especial, a partir dos quais as crianças poderão explorar 
pela primeira vez o livro. 

17º Aniversário
da Biblioteca Municipal

Ao longo de 17 anos de atividade, fruto de um investi-
mento significativo por parte do Município, a Biblioteca 
Municipal tem desenvolvido uma importante ação na 
promoção do livro e da leitura no concelho, através de 
um conjunto de ações e projetos dirigidos a diferentes 
públicos.  Para assinalar o 17.º aniversário foi dinamiza-
do um conjunto de atividades, das quais se destaca o 
espetáculo – “Os Livros do Rei” por Raimundo Cosme/
Plataforma 285. Foi ainda realizada uma visita guiada 
à Biblioteca e exibida a curta-metragem “Passeio a So-
bral”, de autoria de António-Pedro.
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Centenário de 
Sophia de Mello 
Breyner
O Município, através da Biblioteca 
Municipal, assinalou o Centená-
rio do Nascimento de Sophia de 
Mello Breyner, com o espetáculo 
“Sophia na Biblioteca Andante”, 
pela Andante Associação Artística. 

Esteve presente o Presidente da 
Câmara Municipal e a Vereadora 
da Educação que, tal como todo 
o público presente, assistiram a 
uma extraordinária interpretação 
de Cristina Paiva, que proporcio-
nou um magnífico serão em torno 
das palavras de Sophia de Mello 
Breyner, deixando um despertar de 
consciências para a leitura e para o 
conhecimento dos nossos autores.
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Lançamento do Livro 
“A Rainha Magnânima”
A Biblioteca Municipal recebeu a 16 de novembro, a escritora Paula 
Veiga para o lançamento do seu mais recente romance históri-
co “A Rainha Magnânima”, que aborda a vida da rainha consorte 
Maria Ana Josefa. Em representação do Município esteve a Verea-
dora Carla Alves, que abriu a sessão dando os parabéns à autora 
e agradeceu a presença de todos. Esteve também presente a Co-
munidade de Leitores da Biblioteca Municipal de Sobral de Monte 
Agraço. Todos os presentes, que quase esgotaram a capacidade 
do Auditório, tiveram o privilégio de ouvir algumas personagens 
deste romance falar na primeira pessoa e apresentarem-se elas 
próprias, nomeadamente; Rei D. João V, a Rainha Maria Ana Jose-
fa, freira do Convento de Odivelas e D. José. Foi mais um momento 
de incentivo à leitura e ao conhecimento. 

Tertúlia
‘Noite de Encantar’

Inspirada no mote “Era uma vez …” 
teve lugar, no dia 29 de novembro, 
a V Tertúlia – Noite de Encantar. 

Uma iniciativa da Rede Concelhia 
de Bibliotecas que reuniu na Biblio-
teca Municipal, num serão de 6ª 
feira, pais e filhos para assistirem 
a uma apresentação de histórias 
da autoria de alunos e ex-alunos, 
com ilustrações de alunos do 8º e 
9º anos e digitalizados por forman-
dos do curso profissional de infor-
mática de Gestão e apresentados 
pelos próprios autores. As histórias 
apresentadas foram as vencedo-
ras do 26º concurso “Outras Escri-
tas”, promovido pelo Agrupamen-
to de Escolas Joaquim Inácio da 
Cruz Sobral, e transmitiram a todos 
os presentes mensagens sobre a 
amizade, a tolerância, a diferença 
e a igualdade.

Atividades de Natal para crianças
Realizou-se na Biblioteca, a Hora do Conto baseada no livro “Feliz 
Natal Lobo Mau” dinamizada pela equipa da Biblioteca Municipal, 
à qual se seguiu  um atelier onde as crianças fizeram um frasco 
mágico de Natal com as suas fotos. Realizou-se ainda uma hora 
do conto  a partir do livro “A prenda de Natal de Henrique Sem-
prespera”, seguida da Oficina de escrita criativa “Pai Natal, não te 
esqueças de mim! 

imagens. 
i84  A escritora Paula Veiga

i85  Personagens do romance
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Da Planta ao Óleo

C U L T U R A

O Explor(A)lqueidão’19 despediu-se este ano com a 
atividade Da Planta ao Óleo que se realizou, no dia 27 
de outubro, no Núcleo de Apoio ao Visitante do Circui-
to do Alqueidão. O workshop dinamizado por Fernan-
da Botelho, contou com a participação de 25 pessoas, 
que ficaram a conhecer o método para extrair e pro-
duzir óleos macerados, vegetais, essenciais e alguns 
unguentos; e os locais onde se podem adquirir vários 
produtos naturais quer para confecionar em casa 
produtos alternativos aos industriais, quer para com-
prar produtos acabados, como por exemplo, champôs, 
dentífricos, desodorizantes, sabonetes, entre outros, 
que contribuem para uma vida mais saudável e sus-
tentável, isentos de químicos, mas também “amigos” 
do ambiente. Outro tema abordado foi o das especia-
rias, nas suas diversas aplicações e os locais onde se 
podem encontrar com qualidade superior. No fim, os 
participantes levaram consigo um creme, um elixir e 
uma pasta de dentes, produzidos, com produtos 100% 
naturais, durante o workshop.

Feira dos Vinhos de Lisboa

T U R I S M O

O Município de Sobral de Monte Agraço, Adega Mor e 
Quinta do Cerrado da Porta marcaram presença nos 
“Vinhos de Lisboa na Rua Augusta”, que decorreu de 4 
a 8 de dezembro. A Feira é organizada pela CVR Lisboa 
- Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa (CVRLX), 
com o patrocínio da Câmara Municipal de Lisboa e em 
parceria com os Municípios do Oeste, e tem como ob-
jetivo dar a conhecer e a provar os vinhos da região 
de Lisboa.
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Sobral no Natal 2019

Nos dias 14 e 21 de dezembro, o Pai Natal visitou o comércio local, 
acompanhado pela Academia de Música e Artes de Sapataria e 
Sobral (AMAS) e A Treze a Rufar, desejando as boas festas a todos 
os sobralenses e entregando uma lembrança às crianças que en-
controu pela vila. Após o Musical Peter Pan, apresentado no cine-
-teatro, no dia 15, o Pai Natal surpreendeu os mais novos, ofere-
cendo alguns brindes e pousando para fotografias com o público.
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Festas e Feira de Verão 
de Sobral de Monte 
Agraço – Encontro e 
Reencontro de Valores, 
Saberes e Tradições

Entre os dias 6 e 15 de setembro, realizaram-se 
as Festas e Feira de Verão do Concelho. Foram 
10 dias com muita música, teatro, cinema, ani-
mação, dança, tauromaquia e exposições, que 
congregaram as forças vivas da comunidade, 
onde as Coletividades e Associações tiveram, 
uma vez mais, um papel preponderante no 
êxito das Festas e Feira de Verão de 2019.

Um dos momentos altos foi a encenação his-
tórica da entrega do Foral Para Montagraço, 
realizada na Praça Dr. Eugénio Dias, envolvida 
em ambiente da época quinhentista. 

imagens.
i86  Actuação do Grupo Chave Douro 
i87  Actuação do NBC
i88  Actuação de António Zambujo
i89  Actuação da Banda Sinfónica de Alcobaça  
i90  Exposição de trabalhos das Autarquias do Concelho

imagens.
i91  Noite de Fados
i92  Banda Xeques Orquestra
i93  Sevilhanas
i94 / i95  Largada de Toiros ao uso de Pamplona com entrada de Toiros
i96  Largada de Toiros à Corda

As Festas contaram 
com um programa 
diversificado, que 
procurou continuar 
a responder às 
preferências de diversos 
tipos de público. Do 
programa destacamos 
Concerto António 
Zambujo; Concerto NBC; 
Concerto pela Banda 
Sinfónica de Alcobaça; 
Concerto Chave 
D’Douro; Concerto 
Tributo aos Queen; 
Espetáculo Praça 
de Fados; Largadas 
de Touros ao uso de 
Pamplona, algumas 
com entradas de toiros, 
Tourada à Corda; 
Corrida de Touros; 
Atividades infantis; 
Atividades desportivas.
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Piscina Municipal, um equipamento 
de excelência para a prática desportiva

D E S P O R T O

O Município de Sobral de Monte 
Agraço sempre reconheceu o des-
porto como um elemento funda-
mental para o bem-estar físico e 
emocional de toda a população, 
pelo que tem vindo a investir com 
regularidade nesta área de ativi-
dade, especialmente através do 
grande investimento feito na Pisci-
na Municipal.

Durante o mês de agosto, proce-
deu-se a trabalhos de manuten-
ção, conservação e beneficiação 
com vista à preparação para a 
época desportiva 2019/ 2020.

Neste sentido, o Complexo da Pis-
cina Municipal, reabriu a nova 
época desportiva com novos equi-
pamentos a fim de otimizar as 
condições para a generalização 
da prática desportiva, nomeada-
mente das aulas de grupo e mus-
culação. Destacamos a aquisição 
de uma Squat Stand & Pull Up Sta-
tion (Máquina para agachamen-
tos e outros exercícios) e de halte-
res de 24 e 26 Kg. 

Apostando na prática do exercício 
físico salienta-se o novo preçário 
implementado, do qual se desta-

cam os livre-trânsitos, que per-
mitem utilizar os equipamentos a 
preços bastante acessíveis.

Este Complexo Desportivo tem 
como objetivo criar, desenvolver 
e dinamizar atividades em meio 
aquático, ginásio e aulas de gru-
po, que permitam a crianças, jo-
vens, adultos e seniores, usufruir 
dos grandes benefícios de uma 
prática regular da atividade física 
numa perspetiva de saúde, lazer e 
bem-estar e da ocupação de tem-
pos livres.

imagens.
i97  Aulas de Hidroginástica

i98 / i99 / i100  Novos equipamentos 
adquiridos para o Ginásio
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Vem Nadar! Não Custa Nada!

D E S P O R T O

O Município de Sobral de Monte 
Agraço lançou um novo progra-
ma gratuito de Natação “Vem 
Nadar! Não Custa Nada!” que 
visa dar continuidade à ativida-
de de Natação das (AECs) para 
os alunos das escolas do 1º ciclo, 
implementado pelo Município 
desde 2001/2002, nas Piscinas 
Municipais e que foi interrom-
pido no presente ano letivo, 
por não fazer parte do leque de 
ofertas de AECS oferecido pelo 
Agrupamento de Escolas. 
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Este programa tem os mesmos 
objetivos do anterior, iniciado 
há 17 anos, consistindo em pro-
porcionar aos alunos do 1º ciclo 
do concelho, uma aula de na-
tação semanal, gratuita, às 4ªs 
feiras e sábados.Esta é uma 
aposta do Município Sobralense 
que se traduz num forte contri-
buto para a formação integral 
das crianças, no que concerne, 
ao seu desenvolvimento físico e 
desportivo.

i101

imagens.

i101  Aulas aos alunos do 1º ciclo das Escolas do Concelho

imagens.

i102 / I103  Assinatura do Protocolo de 
Colaboração
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Academia de 
Mobilidade

Município de Sobral 
de Monte Agraço 
assina Protocolo 
com Associação Voa

O Município de Sobral de Monte 
Agraço estabeleceu um protocolo 
de colaboração com a Associação 
VOA- Inclusão para a deficiência, 
com vista à implementação, na 
piscina municipal, de um proje-
to de intervenção terapêutica em 
meio aquático. A atividade de psi-
comotricidade em meio aquáti-
co é destinada a crianças, jovens, 
adultos e idosos, utentes dos ser-
viços da Associação VOA. 

Salienta-se que este projeto é di-
namizado em parceria com o Ins-
tituto do Cérebro, podendo ser 
desenvolvido em grupo ou em 
sessões individuais. 

A atividade iniciou com aulas indi-
viduais de psicomotricidade no dia 
14 de novembro de 2019.

No âmbito do protocolo estabe-
lecido entre o Ministério da Saúde 
e o Município de Sobral de Monte 
Agraço, reiniciaram a 15 de outu-
bro de 2019, as aulas da Academia 
da Mobilidade, com dois   grupos 
de 18 participantes. 

Pretende-se com este projeto in-
vestir em medidas de promoção 

de  saúde, com a prática de ativi-
dade física regular, socialização 
e a aquisição de hábitos de vida 
saudável, nomeadamente junto de 
utentes sinalizados pela unidade 
de cuidados na comunidade. No 
dia 8 de novembro de 2019, iniciou-
-se um novo grupo do programa 
da Academia de Mobilidade para 
os alunos do secundário, projeto 

intitulado “Do secundário para a 
academia”. A atividade conta com 
a participação de 20 alunos, que 
frequentam o AEJICS, referencia-
dos com diagnóstico de pré obesi-
dade e obesidade classe 1.
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Campanha Esterilização
Solidária

D E S P O R T O
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No dia 19 de outubro, a equipa de pré–
competição de natação pura repre-
sentou o Município de Sobral de Monte 
Agraço na 1ª Etapa do Circuito de Na-
tação das Piscinas Municipais do Con-
celho de Mafra, que teve lugar nas Pis-
cinas Municipais do Parque Desportivo 
Municipal de Mafra. Todos os alunos que 
integram a equipa de pré-competição 
participaram no evento: Joana Bichinho; 
Tomás Oliveira; Inês Franco; Mariana 
Francisco; Bernardo Real; João Rodri-
gues; Anton Prodan e Ana Rego.

Destacamos os dois lugares ocupados 
no pódio pela atleta Ana Rego, com um 
segundo lugar nos 25m do estilo costas 
e segundo lugar nos 25m estilo livre e 

Município participou na 1ª Etapa do Circuito 
de Natação das Piscinas Municipais do Concelho 
de Mafra

também Tomás Oliveira que conquistou 
o pódio com um terceiro lugar nos 25m 
estilo livre.

cional). O Município de Sobral de Monte 
Agraço contou com a colaboração dos 
cuidadores nas capturas, tal como deci-
dido na reunião de 27/7. Foram identifi-
cadas até ao presente 48 colónias e dos 
animais que as compõem foram já este-
rilizados 25 animais. Foram também re-
tiradas 6 gatas das colónias pois devido 
à sua extrema docilidade encontraram 
lares e todos os gatinhos bebés das coló-
nias intervencionadas foram dados para 
adopção (10).

Karaté- Estágio JKA-P Programa CED – Captura, Esterilização e Devolução

Realizou-se nos dia 9 e 10 de novembro 
de 2019, o estágio  da JKA-P, no pavilhão 
Casal Vistoso.     O Município de Sobral 
de Monte Agraço foi representado pelo 
professor Rui Guerreiro e cinco atletas: 
Sofia Brilha, Filipa Gonçalves, Maria Cé-
sar, Joana Henriques e Martin Gomes.

No torneio de katas, a atleta Joana Hen-
riques obteve um 3º lugar.

No ano de 2019, o Município de Sobral de 
Monte Agraço iniciou o Programa CED – 
Captura, Esterilização e Devolução, que 
visa controlar e monitorizar as colónias 
de gatos silvestres e assilvestrados do 
concelho, procedendo à sua esterilização, 
promovendo hábitos e comportamentos 
que melhorem as condições sanitárias e 
de salubridade dos espaços e a saúde 
e bem-estar animal das colónias. Todos 
os animais esterilizados são identificados 
eletronicamente e marcados com corte 
na orelha esquerda (convenção interna-

Iniciada em agosto, destinou-se a agre-
gados familiares, residentes no conce-
lho, que reunissem as condições con-
templadas nas normas, até um limite 
máximo de 3 animais de companhia 
(cães e gatos) por agregado. 

A campanha foi concluída no dia 25 de 
outubro com um total de 34 inscrições, 
das quais foram deferidas 27.

Neste âmbito foram esterilizados qua-
renta e dois (42) animais, dos quais trinta 
e sete (37) felídeos e cinco (5) canídeos.
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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! 

Famílias, estudantes, trabalhadores, para terem garanti-
dos direitos universais, necessitam, antes de mais, de ter 
a capacidade para se deslocarem. O direito ao transporte 
permite o acesso a um conjunto mais vasto de outros direi-
tos. No nosso concelho, não podemos deixar de valorizar os 
avanços conseguidos com a implementação do programa 
de redução tarifária dos passes sociais intermodais que, 
na prática, traduz-se num efetivo aumento do rendimento 
mensal disponível das famílias.

No seio da Comunidade Intermunicipal do Oeste, fomos 
uma voz ativa que defendeu o encaminhamento integral 
da verba disponível para a redução tarifária. Verba, essa 
que é reforçada pela participação financeira do Município.
 
Não podemos deixar de referir que a implementação do 
PARTT (Programa de Redução Tarifária de Transportes) está 
recheada de contradições e discrepâncias. 

O Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte, cria-
do em 2015, pelo governo PSD/CDS e que o PS, ainda não 
alterou, acrescido de diferentes critérios de financiamento, 
inevitavelmente, conduz a injustas e a vantagens diferentes 
para os utilizadores de transportes públicos. 

A desresponsabilização do estado central, neste âmbito, é 
um facto, transferindo para as autoridades de transportes, 
desenhadas com base nas comunidades intermunicipais 
ou nas áreas metropolitanas, esta responsabilidade. 

Não obstante todas as contradições desta medida, os 
avanços alcançados têm necessariamente a marca do PCP. 
Vale a pena lutar para que o Concelho e o País avancem!

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

CDU

SOBRAL AVANÇA!
• Queremos mais posto públicos, de carregamento, para car-
ros elétricos em todo o Concelho;
• Para quando a cadeira de estomatologia para higiene oral 
das crianças no centro de saúde da vila do Sobral? 
• A feira/mercado mensal deveria passar outra vez para a 
praça Dr. Eugenio Dias revitalizando o nosso centro histórico; 
• Construção de passeio pedonal de ligação da Vila de Sobral 
à localidade de Via Galega e Parque Industrial circunjacente;
• Queremos uma Loja do Cidadão na vila do Sobral, já passa-
ram vários anos da assinatura do protocolo com o Governo, 
não podemos estar eternamente a aguardar a disponibilida-
de do edifício o ex BNU. A Camara Municipal vai gastar cerca 
de 800 mil euros na conversão do espaço do ex posto da GNR. 
O que é mais prioritário para os Sobralenses? Uma Loja do 
cidadão com as suas valências, ou um novo edifício para os 
serviços municipais? 
• A Camara Municipal e as Juntas de Freguesia deverão ad-
quirir preferencialmente bens e serviços a fornecedores do 
Concelho e sempre que possível de forma equitativa; 
• Criação de um novo Parque Industrial junto da Saída da A8, 
na Freguesia da Sapataria;
• Reforço na limpeza das ervas junto às estradas municipais 
e tentar evitar os atrasos nas recolhas do lixo; 
• Alcatroamento, pintura das faixas de rodagem e interven-
ção URGENTE em algumas estradas municipais, especial-
mente na freguesia de Santo Quintino; 
• Monumento alusivo às Invasões Francesas na rotunda do 
Casal Cochim/Perna de Pau; 
• Aprofundamento da cooperação estratégica com as enti-
dades de vocação social do nosso Concelho, Bombeiros Vo-
luntários e Santa Casa da Misericórdia, para uma intervenção 
solidária mais eficiente; 
• Promover mais programas de apoio e formação, para valo-
rizar as carreiras dos funcionários da autarquia; 
• Onde está a prometida creche da Sapataria? E o prometido 
centro de dia da Moita?; 
• A CDU deve começar a baixar a carga fiscal que aplica aos 
munícipes; 
• Gastar 100 milhões de euros na actual linha do Oeste? Para 
quê? E se gastássemos o mesmo dinheiro para a linha do 
Oeste ter um troço até ao Metro em Odivelas/Loures?

Joaquim Biancard Cruz
www.facebook.com/JuntosPelaNossaTerra

PPD/PSD-CDS-PP

Município
Sobral de Monte Agraço

T. 261 940 300
geral@cm-sobral.pt

www.cm-sobral.pt

Cine-Teatro
Sobral de Monte Agraço

T. 261 948 321
cineteatro@cm-sobral.pt  

Biblioteca Municipal
Sobral de Monte Agraço

T. 261 940 090  /  F. 261 940 091
bibliotecaservicos@cm-sobral.pt

www.bibliotecasobral.com.pt

Posto Turismo / CILT 
Sobral de Monte Agraço

T. 261 942 296
turismo@cm-sobral.pt

cilt@cm-sobral.pt
www.cilt.pt

Piscina Municipal
Sobral de Monte Agraço

T. 261 940 370
piscinas@cm-sobral.pt
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A CDU tem maioria na Câmara Municipal de Sobral de Mon-
te Agraço. Foi essa a vontade dos eleitores, vontade essa 
que determinou também que os vereadores do PS (eu pró-
prio) e da coligação “Juntos pela nossa Terra” representem 
praticamente metade dos sobralenses que votaram nas 
últimas eleições. A forma como a CDU vem exercendo o seu 
mandato não é democrática, recusando sistematicamente 
as propostas feitas pelos restantes autarcas. Dois exemplos:

O PS defende que a Câmara Municipal baixe o valor do 
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI). É um imposto da 
exclusiva responsabilidade da autarquia, dependendo 
unicamente da vontade da Câmara cobrar menos aos 
sobralenses. Tal era perfeitamente possível, dado que as 
receitas da autarquia têm aumentado nos últimos anos, 
graças em parte ao aumento da verba transferida pelo Go-
verno do PS. Veja-se também o exemplo de outras câma-
ras comunistas, como a de Loures, que baixou o valor de 
IMI cobrado aos munícipes. A CDU defende na Assembleia 
da República que é preciso aumentar os rendimentos das 
famílias, o que tem sido feito naquilo que depende do Go-
verno. Mas no Sobral não pratica o que defende…

O PS defende também a reformulação das “bolsas de es-
tudo” dadas aos alunos do ensino superior. Atualmente é 
dado um montante (praticamente simbólico) a todos os 
estudantes sobralenses desse nível de ensino, o qual fica 
longe de cobrir as despesas com as propinas. A proposta do 
PS é que exista também uma ponderação sobre as condi-
ções socioeconómicas dos estudantes a quem é dado esse 
apoio. Mais importante do que dar uma bolsa praticamente 
irrisória a todos, era apoiar os alunos com fracas condições 
económicas, para que possam efetivamente tirar o seu cur-
so superior. A CDU quer ser, como habitualmente, simpáti-
ca com todos. O PS defende, por sua vez, que esse apoio 
seja reforçado para quem realmente precisa, pois isso sim 
é uma forma de combater desigualdades.
Sendo o primeiro boletim municipal do ano de 2020, apro-
veito a oportunidade para desejar um bom ano a todos os 
sobralenses. Com saúde e tranquilidade!

Pedro Coelho dos Santos
Vereador eleito pelo PS

As propostas que a CDU recusa 
e que melhorariam a vida dos 
sobralenses

CONTACTOS




