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

C O N T I N U A M O S  A  T R A B A L H A R  P A R A  S I  E  C O N S I G O  P A R A  L H E  O F E R E C E R  C A D A  V E Z  M A I S  Q U A L I D A D E !

O Presidente da Câmara Municipal
José Alberto Quintino da Silva (Eng.º)

Caros Munícipes,

Vivemos um ano diferente, um ano que nos apanhou de 
surpresa e acrescentou, a todos, grandes desafios, que lu-
tamos para estar à altura de vencer. Por isso esta edição da 
Informação Municipal é também ela singular, pois, reúne em 
si tempos distintos: um tempo de “normalidade” procedido 
de um tempo marcado por uma pandemia, sem prazo para 
terminar. No primeiro trimestre do ano, o município fez o que 
é a sua vocação fazer: trabalhar para a melhoria das con-
dições de vida da população. Das requalificações urbanas 
e paisagísticas, passando pelas obras de conservação de 
estradas e equipamentos, pelas ações educativas e sociais, 
não descurando a cultura, fosse através da Biblioteca Mu-
nicipal, do Cine-Teatro, ou do Centro de Interpretação das 
Linhas de Torres, em articulação com a presidência da Rota 
Histórica das Linhas de Torres, até ao apoio ao empreendo-
rismo, ao desporto e ao turismo.No entanto, atendendo às 
contingências provocadas pela COVID-19 e às recomen-
dações da Direção-Geral de Saúde, entre março e maio foi 
tempo de “parar”. Parar, não para nos conformarmos com a 
situação que assola o país e o mundo; Parar para nos pre-
pararmos para Recomeçar. A nossa prioridade passou a ser 
a da tomada de medidas com vista à redução dos riscos de 
exposição ao contágio da Covid-19 e o apoio aos mais vul-
neráveis. Cancelaram-se as Festas e Feira de Verão de So-
bral de Monte Agraço, as festas de todas as nossas aldeias, 

os encontros, as conferências, espetáculos e outros eventos, 
protelou-se a normalidade da vida em função de um bem 
maior: o de proteger a nossa população. Vivemos os difíceis 
meses de confinamento de olhos postos no futuro, prontos 
para recomeçar assim que possível. Ainda que confinados 
e os serviços do município diminuídos na sua ação, conti-
nuamos sempre a apostar na prevenção e sensibilização 
dos sobralenses para se defenderem do novo coronavírus 
(SARS-CoV-2). À distância, usando muitas vezes o website 
e as redes sociais do município, procurámos estar sempre 
presentes e ativos nos vários serviços que prestamos. E mui-
tas coisas foram possíveis fazer, muitos projetos continua-
ram e a nossa vontade não esmoreceu! Nesta edição estão 
alguns exemplos do que foi feito durante este período, em 
que não baixamos os braços à espera recomeçar. E o re-
começo chegou, devagarinho, e sem descurar a saúde da 
nossa comunidade, é agora tempo de avançar. Conto con-
vosco, como podem contar comigo para, em segurança, 
continuarmos em frente, persistindo em melhorar o nosso 
futuro. Ajude-nos a cumprir o nosso dever e proteja-se a si 
e aos outros!
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Respostas do 
Município ao Impacto 
da COVID-19

Medidas de Apoio

O Município de Sobral de Monte Agraço cedo se mos-
trou ativo na resposta aos desafios colocados pela 
pandemia de Covid-19, que tem vindo a assolar o 
mundo inteiro. Todas as medidas de apoio que o Muni-
cípio adotou seguiram de muito perto, o compromisso 
político alcançado no seio do Conselho Intermunicipal 
da Oeste CIM (Comunidade Intermunicipal do Oeste), 
como resposta integrada da Região, a esta crise pan-
démica.

Desde logo, foi criado um grupo de trabalho, compos-
to por elementos do executivo da Câmara Municipal, 
pelos Presidentes das Juntas de Freguesia do con-
celho, pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, pelos 
Bombeiros Voluntários de Sobral de Monte Agraço, 
pela Guarda Nacional Republicana e pela Delegação 
de Saúde local, que, reunindo frequentemente, acom-
panhou e monitorizou o ponto de situação e deliberou 
as medidas a tomar. De forma a estar preparado para 
qualquer eventualidade, o Município  em articulação 
com a Unidade de Saúde Pública do ACES Oeste Sul, 
preparou e montou enfermarias de contenção na Es-
cola Básica de Sobral de Monte Agraço e Santo Quin-
tino e no Pavilhão do Clube Desportivo e Recreativo de 
Pêro Negro.

O Município tomou algumas medidas que visaram 
mitigar, numa fase inicial, os efeitos da pandemia e 
durante os últimos meses foram equacionadas medi-
das adicionais a fim de dar resposta aos problemas 
profundos que a pandemia originou. Assim, foi posto 
em prática um conjunto de medidas de contenção da 
propagação do vírus e de apoio às famílias e às em-
presas do concelho. 

Linha de Apoio Social

Famílias

As famílias foram uma das grandes preocupações do Município 
devido aos efeitos da pandemia, não só a nível económico mas 
também a nível social, pelo que as medidas neste âmbito tiveram 
sempre em conta estas duas dimensões.

Consumo de água

Isenção específica e excecional  ao pagamento do consumo de 
água verificado ao nível do 1.º escalão de consumos, a favor de 
todos os consumidores. Esta isenção foi cumulativa com o apoio 
já prestado aos consumidores beneficiários de tarifários sociais, 
comprometendo-se o Município, proativamente e mediante re-
latório social, a englobar mais consumidores/munícipes nestes 
tarifários sociais, em caso de fundada carência sócio-económi-
ca agravada pela pandemia da COVID-19. Com esta medida, o 
Município disponibilizou, sem custos para a população, cerca de 
quinze mil litros de água, por agregado familiar/empresa, tendo 
um  impacto direto na receita municipal de cerca de 50.000,00€.

Mensalidades Piscina Municipal

Isenção do pagamento das mensalidades das atividades do 
Complexo das Piscinas Municipais, durante todo o período de en-
cerramento, havendo lugar ao acerto dos valores do mês de mar-
ço, aquando da abertura do equipamento.

Prorrogação de prazos

Prorrogação automática de prazos de processos municipais para:
a) prazos processuais;
b) prazos de pagamento relacionados com serviços municipais, 
incluindo os serviços de água e saneamento, refeições escolares 
e suspensão de eventuais juros indemnizatórios;
c) prazos de apresentação de defesa e pagamento de coimas ou 
execuções fiscais, com base na declaração de alerta municipal, 
de 16 de março de 2020, e até maio de 2020.

Estacionamento Público

Isenção do pagamento do estacionamen-
to público tarifado, de abril a agosto de 
2020.

O Comércio Local vai até si!

Divulgação online dos estabelecimentos 
comerciais locais, com fornecimento de 
bens de primeira necessidade ao domicí-
lio ou regime de take away. Projeto “O co-
mércio local vai até si”, surge como forma 
de apoio ao comércio local, promovendo 
também o isolamento e distanciamento 
social físico, sem comprometer o abaste-
cimento de bens essenciais às famílias.



Aquisição de Computadores 
e entrega de material escolar 
O Município de Sobral de Monte Agraço e as Juntas de Freguesia 
de Sapataria, Sobral de Monte Agraço e Santo Quintino adquiri-
ram um total de 52 computadores portáteis para alunos e alunas 
Sobralenses do Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio da Cruz 
Sobral, que se encontravam sem acesso a algumas metodologias 
adotadas no âmbito do Ensino à Distância. Esta aposta das au-
tarquias possibilitou uma melhoria substancial das condições de 
trabalho dos professores e de aprendizagem dos alunos, contri-
buindo assim para o seu sucesso educativo. O município garantiu, 
igualmente o acesso a material escolar a alunos do 1º Ciclo, atra-
vés da entrega de fichas de trabalho em casa.

Fundo de Emergência Social Covid-19

O apoio a nível social foi sempre considerado como prioritário, pelo 
que mais foi feito neste sentido, com a criação do Fundo de Emergên-
cia Social, com um total de 50.000€, que visa a atribuição de subsídios 
para apoio às famílias afetadas com a drástica redução de rendi-
mentos gerado pela pandemia, para pagamentos de bens e serviços 
essenciais, nomeadamente alimentação, habitação, água e energia. 
Este programa contou, até ao final de agosto, com 10 candidaturas.

Linha de Apoio Social - Estamos aqui para si

Esta linha de apoio pressupõe uma abordagem multidimensional, 
dada a diversidade e complexidade das situações sociais, cuja ca-
pacidade de resposta tem sido sempre efetivada, em estreita cola-
boração com os nossos parceiros locais, designadamente o Institu-
to de Segurança Social, IP, Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio 
da Cruz Sobral, Associação Popular de Sobral Monte Agraço, Centro 
de Saúde de Sobral Monte Agraço, Bombeiros Voluntários de Sobral 
Monte Agraço, Conferência de S. Vicente de Paulo, Santa Casa da 
Misericórdia de Sobral Monte Agraço, Instituto de Finanças Locais, 
Forças de Segurança (GNR), entre outros. Desde o dia 23 de março, 
foram prestados mais de 560 apoios de natureza diferente, desta-
cando-se informações/orientações (sobre apoios disponíveis e ati-
vação de medidas de apoio), apoio alimentar, pedidos/entregas de 
supermercado e farmácia, apoios ao nível de saúde, avaliações so-
cioeconómicas ao domicílio, apoio psicológico, entre outros.

Sobral SOS Alimentar

Este projeto, fruto de um trabalho de parceria, é promovido e di-
namizado pelo Município, Agrupamento de Escuteiros 272 de So-
bral de Monte Agraço, Associação Voa – Inclusão para a Deficiên-
cia e Conferência S. Vicente de Paulo. Esta medida, que consiste 
na atribuição de cabazes alimentares, é dirigida aos munícipes 
que se encontram em situação de dependência social e financei-
ra, agravada pela atual situação epidemiológica, nomeadamen-
te, baixos rendimentos devido a situação de desemprego, “lay-o-
ff”, entre outras. Esta medida apoiou cerca de 93 munícipes que 
se encontram em situação de dependência social e financeira, 
agravada pela atual situação epidemiológica.

Programa Operacional de 
Auxílio às Pessoas Mais 
Carenciadas (POAPMC)

O Programa Operacional de Auxílio às Pes-
soas Mais Carenciadas é um programa 
comunitário, que visa conceder ajuda ali-
mentar, através da concessão mensal de 
géneros alimentares não perecíveis às fa-
mílias candidatas que cumpram os requi-
sitos estabelecidos. 

Devido à pandemia COVID-19, por forma 
a responder às necessidades básicas da 
população em situação de vulnerabilidade 
económica e social, o número de destina-
tários aumentou 50%, no mês de junho, e 
100% no mês de agosto. Atualmente, o Mu-
nicípio de Sobral de Monte Agraço distribui 
mensalmente géneros alimentares a 120 
pessoas, 48 agregados familiares.  

Refeições gratuitas aos 
alunos dos escalões A e B
O Município de Sobral de Monte Agraço, 
desde o encerramento dos estabeleci-
mentos de ensino a 13 de março e até 31 
de julho, assegurou o fornecimento de re-
feições, em regime take-away (incluindo 
almoço e 2 lanches diários) às crianças da 
educação pré-escolar e alunos do 1º ciclo, 
com 1º, 2º escalão e/ou em situação de 
vulnerabilidade económica, assim como a 
alunos de 1º escalão e/ou em situação de 
vulnerabilidade económica dos 2º e 3º ci-
clos e ensino secundário.
Atendendo à situação excecional de pan-
demia, o valor das refeições take-away 
foram suportadas integralmente pelo Mu-
nicípio, não existindo qualquer pagamen-
to, por parte dos respetivos encarregados 
de educação, inclusive daqueles que não 
apresentam qualquer escalão de abono 
de família.Foram servidas, neste contexto, 
2834 refeições em regime de take-away.

imagens.
i1 Presidente da Câmara Municipal e Vereadora 
da Educação na entrega de computadores ao 

Agrupamento de Escolas
i2 Presidentes de Juntas de Freguesia de Sapataria, 

Sobral de Monte Agraço e Santo Quintino na entrega de 
computadores ao Agrupamento de Escolas
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A Ç Ã O  S O C I A L

i1

i2
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Projeto SoNbral

Entre junho e julho, decorreu o projeto 
SoNbral, uma parceria entre a empresa 
Neutroplast e o Restaurante Vila Manjar, no 
âmbito da responsabilidade social empre-
sarial, que apoiou 30 agregados familiares 
(96 munícipes) em situação de vulnerabi-
lidade económica, motivada pela perda 
de rendimentos no contexto de pande-
mia. Neste projeto, o Município assumiu-se 
como interveniente na referenciação dos 
agregados familiares beneficiários, atra-
vés de avaliação socioeconómica, em ar-
ticulação com outras entidades com inter-
venção junto da população do concelho. 

Apoio às empresas 
na candidatura ao selo Clean&safe 

Com a criação do selo “Clean&Safe”, do Turismo de Portugal, 
o Município tem disponibilizado ajuda às empresas, na can-
didatura à obtenção desta distinção.

Rendas | Taxas Municipais

Isenção integral do pagamento de rendas ou taxas munici-
pais, abrangendo os estabelecimentos comerciais, empre-
sas, empresários em nome individual, ou pessoas singulares, 
instalados ou beneficiários de cedências de utilização em 
espaços municipais, que sejam diretamente afetados pelas 
medidas adotadas decorrentes do estado de emergência, 
até 30 de junho.

Ocupação do espaço público

Isenção do pagamento de todas as taxas de ocupação do 
espaço público, toldos, esplanadas e publicidade, quando 
aplicável, e que consistam receita municipal, de 1 de março 
a 31 de dezembro de 2020, a todas as empresas e estabele-
cimentos, exceto bancos e instituições de crédito, segurado-
ras e supermercados.

Prazos Médios de Pagamento

Redução, sempre que possível, dos prazos médios de paga-
mento às entidades fornecedoras de bens e serviços ao Mu-
nicípio, sobretudo os fornecedores locais.

Entrega de Dísticos 
Quando os estabelecimentos reabriram ao público, foram 
distribuídos dísticos ao comércio local, que alertavam para 
a obrigatoriedade da manutenção dos comportamentos a 
ter para conter a Covid-19. 

 Kit de Proteção Familiar

O Município de Sobral de Monte Agraço, 
em parceria com as Juntas de Freguesia e 
Assembleia Municipal, adquiriu 5000 Kits 
de proteção individual (15000 máscaras e 
5000 frascos de álcool gel) para distribuir a 
toda a população sobralense e ao comér-
cio local. A distribuição, por todo o conce-
lho, contou com a colaboração do Agru-
pamento 272 – Sobral de Monte Agraço e 
Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários.

A Ç Ã O  S O C I A L C O M É R C I O  L O C A L  |  E M P R E S A S

imagens.
i3 Presidente da Câmara Municipal participando na 
entrega de Dísticos ao Comércio Local

i3
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Medidas de apoio 
direto no combate 
à COVID-19

Num momento tão particular como aquele que 
vivemos nestes últimos meses, em que todos 
estamos empenhados em vencer a batalha 
contra a pandemia Covid 19, é importante real-
çar que este tem sido um trabalho de articula-
ção e parceria com Instituições, empresas, IPSS, 
comércio local e população.

Cancelamento 
das Atividades e Encerramento 
espaços públicos

Após ter sido declarado o estado de emergência na-
cional, o Município de Sobral de Monte Agraço mante-
ve os serviços mínimos em vários setores, de forma a 
melhor servir os munícipes, face a esta situação pan-
démica.

Numa segunda fase, a atuação do Município passou 
pelo encerramento de espaços que registavam uma 
elevada movimentação e concentração de pessoas, 
nomeadamente, as Piscinas Municipais, o Centro de 
Interpretação das Linhas de Torres, Biblioteca Muni-
cipal, parques infantis, centros de dia, além de terem 
sido canceladas as atividades culturais e lançado o 
primeiro apelo a que os serviços de atendimento ao 
munícipe fossem contactados apenas pelos meios di-
gitais ou via telefone. 

Campanhas de sensibilização

A sensibilização para os cuidados e comportamentos 
a adotar foi outro dos pilares da atuação do Município 
no combate à COVID-19, sendo criadas várias campa-
nhas, através de meios físicos e digitais, todas com a 
finalidade de enaltecer o papel de cada munícipe na 
contenção do novo coronavírus e no agradecimento 
a todos aqueles que não puderam parar durante o es-
tado de emergência.

Desinfeção de espaços públicos

Na luta direta contra o vírus, o Município promoveu 
ainda várias operações robustas de desinfeção e hi-
gienização de ruas e espaços públicos nomeadamen-
te, zonas de acesso a comércio e habitações, caixotes 
do lixo, ecopontos, multibancos, zonas de estaciona-
mento, passeios, parques de lazer, bem como zonas 
públicas no Concelho de Sobral  que envolveu a ajuda 
de vários voluntários, bombeiros, GNR, juntas de fre-
guesia e proteção civil.

O Município adquiriu também um Gerador de Ozono, 
equipamento bastante importante na higienização 
dos espaços públicos, equipamentos municipais e 
transportes. 

Aquisição de Equipamentos 
de proteção Individual

No combate à COVID-19, o Município de Sobral de Mon-
te Agraço entregou a instituições do concelho, mate-
rial de proteção individual e bens para limpeza e higie-
nização de espaços.

Perante a escassez de equipamentos de proteção in-
dividual, que se fez sentir no início da pandemia, surgiu 
uma rede de voluntariado e solidariedade, composto 
por mulheres sobralenses que, a partir de casa, produ-
ziram máscaras de proteção que ofereceram ao Mu-
nicípio e aos Bombeiros Voluntários de Sobral.

Testes de despistagem 
à COVID-19  

Na área social, mais concretamente, no apoio aos ido-
sos do concelho, o Município, em conjunto com o Ser-
viço Municipal de Proteção Civil, a Unidade de Saúde 
Pública e a Segurança Social, promoveu a realização 
de testes de despistagem à COVID-19 a trabalhadores 
de lares do concelho que prestam um importante ser-
viço à comunidade.

imagens.
i4 Equipa de Voluntários que participou na desinfecção 
de espaços públicos

i4
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Sobral avança com 
requalificação de rede viária 
municipal num investimento 
de 330 mil euros

O B R A S

O Município de Sobral de Monte Agraço investe cerca de 330 mil euros na requalificação
da rede viária do concelho.

Em causa estão intervenções em estradas e arruamentos, com o objetivo de reforçar as condições de segurança 
dos utentes e sobretudo da população do Concelho.

Recentemente foram executados trabalhos de requalificação das Ruas Francisco Lázaro e das Poças, junto ao 
Centro de Saúde, Quartel dos Bombeiros Voluntários e Quartel da Guarda Nacional Republicana.

A estrada municipal de Zibreira de Fetais foi também alvo de requalificação, tendo sido já concluída. 
Em fase de execução, encontra-se ainda a intervenção na estrada municipal Fetelaria, Bouco até ao limite do 
concelho.
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Obras de alargamento 
da Estrada Nacional 248 
– Pontes de Monfalim

O B R A S

Decorreram recentemente obras de alargamento, 
beneficiação da Estrada Nacional 248 e colocação 
de novo passeio, junto ao cruzamento em Pontes de 
Monfalim.

Esta situação já há muito tempo que era reclamada pela população 
local e pelos utentes desta via nacional. Muitos foram os pedidos 
efetuados pela Autarquia, para que as I.P – Infraestruturas de 
Portugal, entidade responsável pela via, realizassem as necessárias 
obras de alargamento da via, local de pouca visibilidade e em 
curva, que sempre foram adiando.

Face a esta situação, o Município de Sobral de Monte Agraço, 
chamou a si essa responsabilidade, e a obra está concluída, com 
um custo de cerca de 40 mil euros.

imagens.
i5 / i6  Construção de novo passeio em calçada

i5

i6
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Requalificação 
da Capela e Cemitério 
de São Salvador 
do Mundo

O B R A S

O Município de Sobral de Monte Agraço procedeu a 
obras de Requalificação do Cemitério de São Salvador 
do Mundo com vista à melhoria das condições de 
espaço e da acessibilidade, alargamento do talhão 
para novos covais e Recuperação e Requalificação da 
Capela com a substituição da cobertura.

imagens.
i7 / i8 / i9 / i10  Alargamento do Talhão para novos covais

i11 / i12 / i13 / i14  Obras de Requalificação do cemitério

i7

i8 i11

i9 i12 i14

i10 i13
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imagens.
i15 / i16 / i17 / i18 / i19  Recuperação e Requalificação
da Capela

i16

i17

i18i15

i19

Revitalização da 
rotunda na Rua Manuel 
Pedro Cardoso

Esta ação, promovida pelo Município, teve como objetivo tornar o espaço público mais apelativo, 
revitalizando mais um local dentro da vila.

O B R A S



Requalificação do Parque 
Infantil do Parque Verde 
das Bandorreiras 
e colocação de novos 
equipamentos de Fitness, 
Familiar, num investimento 
de cerca de 18 mil euros

O B R A S

Estão concluídos os trabalhos de requalificação do Parque Infantil 
e também a colocação de novos equipamentos Fitness, no Parque 
Verde das Bandorreiras, que vieram dar melhor qualidade ao já 
aprazível Parque Verde, não só para as crianças como também 
para a população em geral.

O Parque Infantil foi revestido com piso amortecedor e melhora-
dos os equipamentos de diversão infantil.
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imagens.
i20 / i21 / i22 / i23  Obras no Parque Infantil

i24  Colocação de nova tabela de basquete
i25 / i26 / i27 / i28  Novos equipamentos de Fitness
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i21 i27i24

i22 i28i25
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Recuperação do Miradouro 
do Alto da Forca
A Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço procedeu a obras de recuperação do Miradouro 
do Alto da Forca, com substituição do piso e reparação do pavimento. Este miradouro é um dos 
pontos de interesse da Vila de Sobral, de onde se pode desfrutar de uma majestosa paisagem.
Esta obra teve um custo de cerca de 10 mil euros.

imagens.
i29 / i30  Reparação 

de rotura em conduta 
domiciliária de águas 

na Rua Cândido dos Reis 
e Rua João de Deus na 

Vila do Sobral

Colocados novos equipamentos 
no reservatório de águas de Zibreira 
de Fetais

O Município de Sobral de Monte Agraço procedeu a uma remodelação no Depósito Elevado de 
Zibreira de Fetais, com vista à melhoria das condições de abastecimento de água aos munícipes.

Na intervenção realizada foram substituídas as bombas do sistema de abastecimento, além do sistema de tuba-
gens. Foi ainda instalado um novo quadro elétrico e colocado um sistema de telegestão, para melhor monitoriza-
ção desta infraestrutura. 

Estes equipamentos representaram um investimento de cerca de 15 mil euros.

O B R A S

i29 i30

Outras
obras
municipais
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imagens.
i31  Reparação de grande rotura em conduta adutora de águas em Cachimbos

i32 / i33  Após a grande rotura de águas ocorrida em Cachimbos e a sua consolidação, procedeu-se aos trabalhos de colocação de betuminoso
i34  Alcatroamento do Parque de Estacionamento da Urbanização junto à C.C.A.M. em Sapataria

imagens.
i35 / i36  Conservação do piso de Estradas Municipais

i37 / i38 Conservação e Recuperação de parte do piso de estacionamento dos autocarros e táxis, na E.C.C.
i39 / i40  Reparação de passeio na Avenida 1º de Maio, junto à Escola Básica e Secundária Joaquim Inácio da Cruz Sobral

i31 i35

i38

i36

i39

i37

i40i33

i32

i34
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imagens.
i41 / i42  Recuperação de passeio e estacionamento na Rua dos Lusíadas

i43 / i44 / i45  Recuperação de passeios e colocação de novos passeios na Urbanização Casal da Cruzinha em Sapataria

imagens.
i46 / i47 / i48 / i49  Reconstrução de valetas e pavimento em Godéis

i50 / i51  Substituição da Guarda da Ponte em Chancos, dispondo o local de maior visibilidade para os condutores

i41

i43 i49

i46i42

i44

i50

i47

i45 i51i48
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imagens.
i52  Foram adquiridos novos búzios de barro e colocados na ponta das vergas das velas, no Moinho de Vento do Sobral

i53  Colocação de vedação no passeio da Rua das Poças na Vila de Sobral
i54 / i55  Trabalhos de recuperação das floreiras e escadas de acesso ao Mercado Municipal

i56  Colocado novo Marco de Incêndio Classic. na Rua Manuel Pedro Cardoso

imagens.
i57  Limpeza de parte da Ribeira de Chancos

i58 / i59 / i60  Limpeza e desmatação de bermas e valetas de Estradas Municipais
i61  Corte de ervas em passeios e Praças

i52

i54

i53 i57 i58

i55 i56 i59 i60 i61
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imagens.
i62 / i63 / i64  Lavagem e higienização de todos os contentores de Resíduos Sólidos Urbanos no Concelho

i65 / i66 / i67 Trabalhos de poda e limpeza de árvores e conservação de espaços verdes no concelho

i62

i65

i63

i66

i64

i67

Biblioteca da Sapataria 
reabrirá ao público 
após obras

O B R A S

Com o objetivo de poder prestar um melhor serviço aos 
utentes, o Município adjudicou a realização de obras de 
manutenção na Biblioteca da Sapataria.

Este investimento permitiu criar melhores condições para acolhi-
mento de todos, neste espaço de cultura, educação e lazer, ao ser-
viço da população da Freguesia de Sapataria.
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Complexo da Piscina Municipal 
– Obras de requalificação

O B R A S

A Piscina Municipal encontra-se encerrada desde o dia 13 de março, devido à Pandemia  
COVID-19, cumprindo as orientações da Direção-Geral de Saúde.

Aproveitando este período e devido ao facto do Complexo da Piscina Municipal, em atividade há 20 anos, carecer 
de uma intervenção profunda, com vista à sua manutenção e requalificação, o Município deliberou a realização 
de um conjunto significativo de obras, no sentido de proporcionar mais comodidade e segurança a todos os 
utilizadores.

Destas intervenções, destacamos a instalação de caldeiras mais eficientes; a revitalização do sistema de 
aquecimento de águas quentes sanitárias; instalação de sistema de tratamento de ar e climatização do ginásio; 
revitalização do sistema de doseamento automático de produtos químicos; substituição de tubagens de águas 
quentes das UTAS (unidade de tratamento de ar); betumagem dos tanques, pinturas e outras intervenções 
complementares.

Tendo em consideração a natureza e dimensão das diversas intervenções, as mesmas irão prolongar-se, ainda, 
por um período estimado mínimo de 3 meses.

imagens.
i68 / i69 / i70 / i71  Substituição de tubos UTAS

i72 Obras na sala de produtos químicos
i73 / i74 Lavagem da piscina e colocação 

de betume
i75 / i76 Pinturas nas instalações interiores 

da Piscina

i68 i69

i70

i73

i71

i74

i76

i72

i75
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Concluída a obra de Requalificação 
Urbana e Paisagística do espaço público 
envolvente aos Pavilhões Multisserviços 
e Gimnodesportivo, com um investimento 
de 600 mil euros

O B R A S

Esta obra de enorme relevância para o espaço subjacente ao Pavilhão Multisserviços, teve 
também como objetivo potenciar toda a zona exterior, através da ordenação do espaço 
envolvente, melhorar a circulação automóvel e pedonal, bem como a delimitação do 
estacionamento e iluminação de toda a zona.
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Sobral Ativo

D E S P O R T O

Seguindo as orientações e recomendações da Direção 
Geral da Saúde, que permitem a realização de aulas de 
exercício físico no exterior, foram dinamizadas, de 15 de 
junho a 30 de julho, aulas ao ar livre, no campo de ténis 
do Complexo da Piscina Municipal e no campo de jogos 
junto à Junta de Freguesia da Sapataria. 

Este programa promoveu, após a quarentena, a retoma à 
atividade física de forma a promover a saúde física, mental e 
emocional dos munícipes de Sobral de Monte Agraço. As aulas, 
gratuitas, decorreram de segunda a sexta-feira, de manhã e ao 
fim do dia. Estas aulas reiniciaram a 14 de setembro.

Aulas Online - Sobral Não Pára

A prática de atividade física apresenta um largo 
conjunto de benefícios para o corpo humano, 
desempenhando um papel fundamental de promoção 
de saúde, qualidade de vida e bem-estar. 

Neste sentido, o Município de Sobral de Monte Agraço apresentou, 
a partir do início de junho, aulas online, publicadas na página de 
facebook da autarquia. As aulas podem ser realizadas em casa, 
por crianças, jovens, adultos e idosos, promovendo a prática 
de atividade física e redução do sedentarismo. As atividades 
são dinamizadas pelos professores da piscina municipal, 
apresentando um leque de aulas diversificado, incluindo aulas 
de local/ gap, pilates, estimulação motora infantil, hiit, ginástica 
sénior, exercício pais e filhos, zumba e treino Funcional. 

A escola Shotokam Karaté Município de Sobral de 
Monte Agraço esteve representada em vários eventos, 
nomeadamente: 

- Estágio Regional da Zona Centro Da ASK realizado em janeiro em 
Porto de Mós;
- Estágio de Inverno JKA-Portugal, realizado em fevereiro, em Lisboa; 
- Estágio Regional de ASKP (Associação Shotokan Karatedo Portugal), 
que decorreu no pavilhão do Ginásio Clube do Sul – Almada;

Destas participações destaca-se o 3.º 
lugar alcançado pelos atletas Sofia Brilha 
e Afonso.
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Trabalhamos para 
oferecer-lhe o melhor!
Limpeza e Obras nos Fortes
das Linhas de Torres 

T U R I S M O

Após um período longo de confinamento e redução 
de todos os serviços, face à situação epidemiológica 
que o país atravessou, a que o concelho de Sobral de 
Monte Agraço não esteve imune, foi possível, no fim 
do mês de maio, dar início aos trabalhos de limpeza 
e manutenção do coberto vegetal do Circuito do 
Alqueidão.

A estes trabalhos seguiram-se outras intervenções, nomea-
damente a regularização de caminhos e percursos de visita e 
alguns melhoramentos, na perspetiva da acessibilidade e in-
clusão. Foram feitas intervenções no coberto vegetal da estra-
da militar dos Fortes do Alqueidão, Machado, Simplício e Novo, 
a reposição da sinalética e os arranjos exteriores no Núcleo de 
Apoio ao Visitante (espaço de lazer e estacionamento), porque 
queremos que volte a usufruir de um património único na Eu-
ropa, ao ar livre e da natureza que o rodeia. O objetivo é que 
estes equipamentos proporcionem mais conforto ao visitante e 
se tornem mais inclusivos e acessíveis, quer fisicamente quer ao 
nível da interpretação e compreensão do papel absolutamente 
fundamental que as obras militares do Alqueidão, inseridas na 
primeira linha de defesa, representaram para a defesa de Por-
tugal da terceira invasão francesa, em 1810.

“Chegou o tempo” de sair, de ter momentos especiais e de (re)
descobrir as Linhas de Torres, que há 210 anos venceram desa-
fios, como hoje nós também os vamos vencer!

i80 i84

i79 i82 i83

i85

i78

i77

i81

imagens.
i77 / i78 / i79  Limpeza do Forte do Alqueidão
i80 Limpeza da Estrada Militar de acesso ao Forte do Alqueidão
i81 Reposição de nova sinalética
i82 / i83 Pintura do Observatório Militar
i84 / i85 Pintura do Núcleo de Apoio ao Visitante e colocação de cobertura
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CILT reabre 
com selo
CLEAN & SAFE

C U L T U R A

O Centro de Interpretação das Linhas de Torres (CILT) 
e o Posto de Turismo de Sobral de Monte Agraço 
reabriram ao público a 25 de julho, certificados pelo 
Turismo de Portugal, com o selo “Clean and Safe”.

Durante o período em que estes equipamentos se encontraram 
fechados, o Município procedeu a obras de requalificação no in-
terior do espaço, nomeadamente reparação de paredes, pintu-
ra geral e adaptação do balcão de atendimento a visitantes de 
cadeiras de rodas. Tudo isto para que quem nos visita volte a ter 
uma experiência única e o desejo de regressar ao nosso territó-
rio. A atribuição do selo ao CILT e Posto de Turismo de Sobral de 
Monte Agraço foi realizada mediante o cumprimento de vários 
requisitos de higienização e segurança para prevenção e con-
trolo do vírus COVID-19, estipuladas pela Autoridade Nacional de 
Turismo, segundo as orientações da Direção-Geral de Saúde. 
Este reconhecimento terá a validade de um ano e seguirá um 
protocolo interno que assegura aos visitantes a confiança da 
utilização deste espaço cultural.

Neste sentido, o CILT reúne todas as condições de segurança e 
confiança para ser visitado de 3.ª feira a domingo, das 10h00 – 
13h00 e das 14h00 -18h00. Esperamos por si!

Visitas (Re)Criativas chegam ao CILT

C U L T U R A

O CILT – Centro de Interpretação das Linhas de Torres, 
em Sobral tem um novo recurso educativo para as 
escolas e seus alunos, as Visitas (Re)Criativas. 

Estas atividades consistem numa visita guiada ao CILT onde é 
narrada a história das Invasões Francesas a Portugal, desde a 
chegada até à retirada do exército francês, passando pelo sistema 
defensivo “Linhas de Torres”, celebrizado como um sistema de 
defesa único no mundo. A adesão por parte das escolas tem sido 
significativa, tendo de janeiro a março, o Centro de Interpretação 
das Linhas de Torres recebido alunos do 3º e 4º ano da Escola 
Básica de Pêro Negro, de Sapataria e de Sobral de Monte Agraço 
para uma visita (re)criativa. As visitas interativas contaram com a 
ajuda dos “pequenos” visitantes a construir a história da chegada 
dos franceses a Portugal, da construção do sistema defensivo a 
norte de Lisboa e expulsão do exército invasor.

Mochila do Soldado 
recomendada 
pela Direção-Geral 
de Educação

C U L T U R A

A Mochila do Soldado - Partir da Guerra 
para a Paz foi recomendada pela Dire-
ção-Geral de Educação como Recurso 
Pedagógico de Educação para o De-
senvolvimento. Esta é uma notícia que 
a equipa do projeto recebeu com gran-
de satisfação. 

O CILT tem este recurso disponível e 
pode dinamizá-lo para escolas ou gru-
pos mediante marcação.
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Revista INVADE!  
Segundo número!

Mude o destino...

Mude o destino onde mudámos o 
de Napoleão é o slogan da campa-
nha de divulgação que se encontra 
a decorrer nas redes sociais (face-
book e Instagram) e que quer cati-
var diferentes públicos para desco-
brir e usufruir da Rota Histórica das 
Linhas de Torres, dos Fortes que de-
fenderam Lisboa e a independência 
de Portugal em 1810, das suas mag-
níficas paisagens e dos Centros de 
Interpretação que contam histórias 
de locais, de personagens e episó-
dios que marcaram a identidade de 
um país. A campanha inclui a boa 
gastronomia, com pratos inspira-
dos na época oitocentista, os exce-
lentes vinhos da região e as várias 
experiências que um território, que 
se estende entre o Tejo e o mar, tem 
para lhe oferecer. A segurança que 
este património pode proporcio-
nar ao visitante é outra mensagem 
que a campanha procura subli-
nhar. Não esquecendo a referência 
às comemorações do Dia Nacio-
nal das Linhas de Torres - 20, 24 e 
25 de outubro de 2020 - onde não 
podem faltar a iniciativa gastro-
nómica À mesa com os generais ... 
nos restaurantes aderentes, que no 
município de Sobral contará com a 
participação do restaurante Vila-
manjar e o Concurso de Microme-
tragens INVADE!

Está disponível o segundo número 
da revista INVADE! Património. Tu-
rismo. Lazer, uma edição da Rota 
Histórica das Linhas de Torres cujo 
objetivo é divulgar o património 
das Linhas de Torres, inserido num 
território rico em cultura, memória 
e experiências inesquecíveis, onde 

a histórica dos sítios se cruza com 
a gastronomia, os vinhos, o golfe, as 
atividades equestres, pedestres e 
desportivas, entre outras experiên-
cias. Neste número, o destaque vai 
para a entrevista a Pedro Macha-
do, na rubrica À conversa com ... . 
O presidente da Entidade Regional 
de Turismo do Centro de Portugal 
fala do período conturbado que 
Portugal e o mundo atravessam e 
deixa algumas linhas orientadoras 
que podem contribuir para a reto-
ma turística. Na rubrica Mude de 
destino onde mudámos o de Na-
poleão, sugere-se a Casa de Cam-
po Moinhos da Gozundeira como 
local para repousar e desfrutar. Na 
temática visitar é incontornável re-
comendar o local que, para muitos, 
é o mais extraordinário da primeira 
Linha de Defesa de Lisboa: o For-
te do Alqueidão. Tudo isto e muito 
mais no n.º 2 da INVADE. A revista 
pode ser encontrada nos postos 
de turismo dos municípios da RHLT, 
nomeadamente no Posto de Turis-
mo e Centro de Interpretação das 
Linhas de Torres de Sobral de Monte 
Agraço, bem como em agentes de 
hotelaria, restauração e animação 
turística da região.

Pode consultar a revista online em 
https://bit.ly/2XM2JSB

RHLT 
cria selo para marca
A RHLT reconhece que serviços e 
produtos de qualidade e diferen-
ciadores são determinantes para 
a captação, satisfação e fideli-
zação dos turistas e visitantes ao 
património das Linhas de Torres e 
das Invasões Francesas. No senti-
do de promover o potencial retor-
no económico para os agentes do 
território, ou para aqueles que nele 
operam, incentivando o seu envol-
vimento e “certificando” a sua ação, 
a Associação para o Desenvolvi-
mento Turístico e Patrimonial das 
Linhas de Torres Vedras criou o selo 
da marca Rota Histórica das Linhas 
de Torres, sob o lema “É dos Nos-
sos!”. O selo reconhece a relevância 
dos serviços e produtos para a di-
namização e valorização da marca 
Rota Histórica das Linhas de Torres, 
não substituindo as avaliações e/
ou certificações oficiais específicas 
e obrigatórias emitidas por outras 
entidades. Às entidades aderentes 
será conferido o selo da marca RHLT 
e a possibilidade da sua utilização 
nos produtos e serviços que dis-
ponibiliza aos seus clientes. A atri-
buição do selo da marca RHLT não 
representa qualquer tipo de encar-
go para a entidade aderente, desde 
que esta seja associada RHLT.

RHLT é novo “Aliado” 
do Turismo de Lisboa

Conversas de sofá 
com José Quintino

BestGuide
Portugal

A Rota Histórica das Linhas de 
Torres (RHLT), presidida por José 
Alberto Quintino, e da qual o mu-
nicípio de Sobral de Monte Agra-
ço faz parte, passou a integrar, a 
partir de agosto a Associação de 
Turismo de Lisboa, além do Turis-
mo do Centro de Portugal. A RHLT 
foi admitida como membro Aliado, 
na categoria de Museus, Palácios, 
Fundações e Parques Naturais do 
Turismo de Lisboa. Este é o início 
de uma aliança cuja cooperação, 
estamos convictos, sairá reforça-
da.  Às entidades aderentes será 
conferido o selo da marca RHLT e a 
possibilidade da sua utilização nos 
produtos e serviços que disponibi-
liza aos seus clientes.

A iniciativa Conversas de sofá ..., 
promovida pela Associação de 
Turismo Militar Português (ATMPT), 
contou com a presença de José 
Alberto Quintino, Presidente da 
Rota Histórica das Linhas de Torres, 
a 6 de maio. O convidado esteve 
à conversa com a Secretária-ge-
ral da ATMPT, Lígia Mateus, e falou 
sobre os inúmeros desafios desta 
pandemia e os esforços que têm 
sido feitos para ultrapassar esta 
situação, na qualidade de presi-
dente da RHLT, mas também como 
autarca do município de Sobral de 
Monte Agraço. 

José Alberto Quintino debruçou-se 
sobre o trabalho desenvolvido na 
Rota Histórica das Linhas de Torres, 
inclusive no Centro de Interpreta-
ção das Linhas de Torres de Sobral 
de Monte Agraço, os projetos em 
desenvolvimento e os planos para 
o futuro da Associação para o De-

senvolvimento Turístico e Patrimo-
nial das Linhas de Torres Vedras.

Pode assistir à entrevista na ínte-
gra no site www.turismomilitar.pt 
ou no Facebook Turismo Militar.

A Rota Histórica das Linhas de 
Torres e o município de Sobral de 
Monte Agraço integram o Best-
Guide Portugal: Lisboa Grand Tour. 
Trata-se de uma publicação, bilin-
gue, de sugestões das melhores 
escapadelas à volta de Lisboa.
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Projeto NAPOCTEP avança!

C U L T U R A  /  T U R I S M O

Projeto de Promoção Turística 
baseado nas Invasões Francesas

Forte do Alqueidão na 
#EUinmyregion 2020

Nos dias 09 e 10 de julho, o terceiro 
encontro do projeto NAPOCTEP – Ro-
tas Napoleónicas através de Espa-
nha e Portugal – realizou-se na Rota 
Histórica das Linhas de Torres (RHLT). 
O encontro teve início no dia 9, com 
visitas a alguns dos locais mais em-
blemáticos das Linhas de Torres, 
com o objetivo de partilhar com os 
parceiros de consórcio o trabalho 
que a RHLT tem vindo a desenvol-
ver para a salvaguarda e conser-
vação deste património ímpar na 
história da Europa e para o seu de-
senvolvimento cultural e turístico. 

Os locais visitados neste dia foram 
o Forte de São Vicente, em Torres 
Vedras, a Serra do Socorro e o Forte 
do Alqueidão, onde o Presidente da 
Direção da Rota Histórica das Linhas 
de Torres e da Câmara Municipal de 
Sobral de Monte Agraço, José Alber-
to Quintino, recebeu a comitiva. No 
Alqueidão, tiveram lugar algumas 
recriações históricas, pelos Artilhei-
ros da Vila de Sobral e pela Guer-
rilha de Montagraço, grupos da 
Associação 13 de Setembro de 1913. 

O primeiro dia terminou com um 
jantar, no restaurante Vila Manjar, 
em Sobral de Monte Agraço. No dia 
10 de julho, prosseguiram os tra-
balhos dos Comités de Direção e 
Seguimento do NAPOCTEP, no Ho-
tel Dolce Campo Real, tendo como 
objetivos a apreciação das ativi-
dades desenvolvidas e dos entre-
gáveis remetidos por cada grupo 
de trabalho, bem como a análise 
do avanço do projeto, metas al-
cançadas e futuras. Houve ainda 
lugar a algumas apresentações de 
um painel de convidados de vários 

O projeto NAPOCTEP - Rotas 
napoleónicas por Espanha e 
Portugal - participou no pas-
sado mês de abril, no con-
curso de postais #EUinmyre-
gion 2020, uma campanha 
de comunicação que visa 
aumentar a visibilidade de 
projetos financiados pela UE 
em toda a Europa. Esta é uma 
oportunidade para divulgar 
o projeto à escala europeia.

Das 5 fotos enviadas foi seleciona-
da a do Forte do Alqueidão, um dos 
152 Fortes das Linhas de Torres, a 
qual representa simbolicamente o 
projeto. As fotografias são selecio-
nadas com base em considerações 
estéticas, adequação e capacida-
de de despertar o interesse do pú-
blico.

As melhores imagens de um projeto 
recebem 300 postais e beneficiam 
da sua divulgação à escala euro-
peia, através dos meios de comuni-
cação social. 

setores económicos e que têm li-
gações às Linhas de Torres, antes 
da continuação das reuniões e do 
final da visita. Pretende-se, no final 
do projeto, acrescentar valor ao 
património histórico, criar um pro-
duto turístico reconhecido, disponi-
bilizar uma agenda de recriações, 

mercados, conferências e eventos 
temáticos, proporcionar o trabalho 
em rede e a cooperação pública e 
privada, integrar outros agentes do 
território, unificar a marca, sinalé-
tica e marketing e comercializar o 
produto nos mercados nacionais e 
internacionais.

O projeto NAPOCTEP é financia-
do pelo Programa de Coopera-
ção Transfronteiriça Interreg V-A 
Espanha - Portugal - Interreg 
POCTEP (2014-2020). Tem um or-
çamento total de 710.228€, dos 
quais a União Europeia financia  
75%. A duração da implementa-
ção das atividades técnicas é de 
dois anos. 

O Projeto é formado por um consórcio 
de entidades portuguesas e espanho-
las com o objetivo de traçar um itinerá-
rio transfronteiriço em torno da temáti-
ca das Invasões Francesas e da figura 
de Napoleão, que possa integrar o iti-
nerário cultural europeu.

A Rota Histórica das Linhas de Torres, 
na qualidade de membro do consórcio 
transfronteiriço NAPOCTEP, participou 
nos Comités de Direção e de Segui-
mento do projeto NAPOCTEP, que de-
correu a 3 e 4 de fevereiro, em Ciudad 
Rodrigo.

O Presidente da Câmara Municipal de 
Sobral de Monte Agraço esteve na ini-
ciativa, na qualidade de representante 
da Rota Histórica das Linhas de Torres e 
da Associação para o Desenvolvimen-
to Turístico e Patrimonial das Linhas de 
Torres.
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i86 / i87 / i88  Comitiva visitam o Forte

do Alqueidão
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Cine-Teatro
C U L T U R A

No 1º semestre de 2020, o Cine-Teatro de Sobral de Monte Agraço viu a sua atividade reduzida 
devido às contingências provocadas pela COVID-19. A 12 de março foi decretado o encerramento 
do serviço, pelo que a atividade se restringiu aos meses de janeiro, fevereiro e primeira semana 
de março. 

No período anteriormente referido, foram realizados 
10 eventos entre atividades formativas, teatro, cinema, 
dança e música. De destacar o regresso do ator Carlos 
Cunha ao palco do Cine-Teatro, no dia 19 de janeiro 
com o espetáculo “É tudo ao molho e fé em Deus”, a 
apresentação do conceituado bailarino de flamenco 
João Lara com o espetáculo “Suspiro Flamenco” e o 
último espetáculo realizado no Cine-Teatro, que veio 
a encerrar o 1ºCiclo de Orquestras Clássicas realizado 
em parceria com a Academia de Música e Artes da 
Sapataria e Sobral de Monte Agraço, com a presença 
da Orquestra Sinfónica Juvenil a 8 de março. Refira-se 
também o espetáculo para a infância João e o Pé de 
Feijão” pela Byfurcação – Associação Cultural.

O cinema esteve representado pelos filmes: “Downton 
Abbey”, “Frozen 2 - O Reino do Gelo”, “Last Christmas”, “Star 
Wars - A Ascenção de Skywalker” e “1917”.

Ainda neste período, as instalações do Cine-Teatro 
foram cedidas ao Agrupamento de Escolas Joaquim 
Inácio da Cruz Sobral para a realização de uma palestra 
sobre deficiência pela Associação Cabra Cega.

i89 i91
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imagens.
i89  Espectáculo “Suspiro Flamenco”

i90  Palestra da Associação Cabra Cega 
i91  Espectáculo “João e o Pé de Feijão”

i92  Orquestra Sinfónica Juvenil
i93  Teatro de Revista “É tudo ao molho e fé em Deus”
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Presidente da Câmara Municipal 
de Sobral de Monte Agraço eleito nos Órgãos 
Sociais da Artemrede

C U L T U R A

Artemrede lança 
Compromisso Cultura 
2030

A Artemrede lançou, a 1 de setem-
bro, o projeto “Compromisso Cultu-
ra 2030”, com o objetivo de envol-
ver os municípios que compõem a 
rede na discussão alargada sobre 

 “PATRI…KÊ?”
Visitas extraordinárias por guias extraordinários
No âmbito das atividades da Artemrede, associação da 
qual faz parte o Município de Sobral de Monte Agraço, 
teve lugar uma visita extraordinária feita por guias ex-
traordinários, inserido no projeto “Patri…Kê?”, concebido e 
coordenado por Anabela Almeida, Alfredo Martins e Sara 
Duarte, do Teatro Meia Volta e Depois à Esquerda Quan-
do Eu Disser. Em janeiro foram realizadas visitas ao cen-
tro histórico da vila, dinamizadas por alunos do 11º ano do 
Curso Profissional de Informação e Animação Turística, da 
Escola Básica e Secundária Joaquim Inácio da Cruz Sobral. 
O projeto teve início em setembro de 2019 com a pesqui-
sa, por parte dos alunos, de factos e curiosidades acerca 
do património sobralense. Posteriormente, e em conjun-
to com os coordenadores, os alunos escreveram o guião 
das apresentações, ensaiando ao longo de vários meses. 
As apresentações foram dirigidas aos alunos do 10º ano 
do curso de Turismo da Escola Secundária Santa Maria do 
Olival de Tomar e seus familiares  e a alunos da Escola Bá-
sica e Secundária Joaquim Inácio da Cruz Sobral, O itine-
rário da visita incluiu a Praça Dr. Eugénio Dias, o Centro de 
Interpretação das Linhas de Torres, a Igreja Nossa Senhora 
da Vida e a Galeria Municipal, onde se revisitou a tradição 
dos bolos de perna ou dos tradicionais leilões, culminando 

num lanche-convívio.  Posteriormente os alunos do Sobral 
visitaram Tomar guiados pelos colegas da Escola Secun-
dária Santa Maria do Olival.

o papel da cultura no desenvolvi-
mento sustentável. O processo in-
cluirá workshops com as equipas 
municipais para análise da sua 
realidade atual e Laboratórios de 
Desenvolvimento Local (LABS 2030). 
O resultado primordial será uma 
Carta de Compromisso a apresen-
tar publicamente em 2021, com o 
objetivo de assegurar compromis-

sos de política cultural que cada 
município assumirá para imple-
mentar no seu território. O processo 
de trabalho, no qual o município se 
encontra envolvido desde o início, é 
inspirado nos princípios e metodo-
logia da Agenda 21 da Cultura.
Todo o projeto é acompanhado 
publicamente através do website 
www.cultura2030.pt.

Dia Nacional 
dos Monumentos e Sítios

Comemorou-se a 18 de abril, o Dia Internacional dos Mo-
numentos e Sítios (DIMS), este ano subordinado ao tema 
Património Partilhado - Culturas partilhadas, património 
partilhado, responsabilidade partilhada. Atendendo às 
contingências provocadas pelo vírus COVID-19, e pelas 
limitações que esta situação está a provocar, a Direc-
ção-Geral do Património Cultural (DGPC) lançou o repto 
para que, ainda que em isolamento e separados fisica-
mente, pudéssemos celebrar o Dia Internacional dos 
Monumentos e Sítios, em colaboração com o ICOMOS 
Portugal. O Património continua a afirmar-se como um 

fator de identidade, de esperança e de criação e, as-
sim, foi possível celebrar a data com recurso a visitas e 
exposições virtuais, apresentações, filmes e outras ini-
ciativas que pudessem ser divulgadas on-line. O Centro 
de Interpretação das Linhas de Torres aderiu à iniciativa 
através da partilha do vídeo documental “A Guerra Pe-
ninsular” patente na sua exposição.

O Presidente da Câmara Municipal 
de Sobral de Monte Agraço, José Al-
berto Quintino, foi eleito para o man-
dato dos novos órgãos sociais da 
Artemrede, referente ao biénio 2020-
2021, na Assembleia Geral Eleitoral 
da Artemrede, que teve lugar a 17 de 
janeiro. A Direção da Associação é 
encabeçada pela representante do 
Município de Lisboa, Dr.ª Catarina Vaz 
Pinto, Vereadora com o pelouro da 
Cultura. José Alberto Quintino, repre-

sentante de Sobral de Monte Agra-
ço, integra a Mesa da Assembleia 
Geral da Artemrede, presidida pelo 
representante do município de Al-
mada. Durante este dia de trabalho, 
decorreu ainda uma reunião geral, 
que contou com todos os associa-
dos da rede, onde foram discutidos 
o processo de elaboração da Carta 
Compromisso e a comemoração 
do 15.º aniversário da Associação. A 
Artemrede é um projeto de coope-

ração cultural e territorial que atua, 
desde 2005, nas áreas da programa-
ção em rede, do apoio à criação, da 
formação e da mediação cultural. 
Atualmente é constituída por 18 as-
sociados: os municípios de Abrantes, 
Alcanena, Alcobaça, Almada, Barrei-
ro, Lisboa, Moita, Montemor-o-No-
vo, Montijo, Oeiras, Palmela, Pombal, 
Santarém, Sesimbra, Sobral de Mon-
te-Agraço, Tomar, Torres Vedras e a 
Cooperativa Rumo.



51Sobral. informação municipal

Biblioteca

C U L T U R A

No âmbito das comemorações 
do dia mundial da justiça social, a 
Biblioteca Municipal apresentou 
numa parceria com o Centro de 
Informação Europe Direct Oeste e 
Lezíria do Tejo a exposição “Pilar Eu-
ropeu dos Direitos Sociais”.   

O objetivo do Pilar Europeu dos Di-
reitos Sociais é conferir aos cida-
dãos mais consciência acerca dos 
seus novos direitos. Baseia-se em 
20 princípios fundamentais estru-
turados em torno de 3 categorias: 
igualdade de oportunidade e aces-
so ao mercado de trabalho; condi-
ções justas de trabalho e proteção 
e inclusão social. A exposição este-
ve patente ao público de 10 a 29 de 
fevereiro. 

cas do Oeste (RIBO) para assinalar o Dia Mundial do Livro 
lançou a Comunidade Online de Leitores do Oeste, que 
reúne mensalmente moderada por uma dos bibliotecá-
rios da Rede.

Para celebrar a leitura, o livro 
e o leitor, como vem sendo 
prática, assinalámos a sema-
na da leitura, no dia 9 de mar-
ço, com 4 sessões de histórias 
com a contadora Cristina 
Taquelim, figura de referên-
cia no panorama nacional na 
área da narração e da pro-
moção da leitura.

A apresentação foi dirigida aos alu-
nos do 2º ciclo e contou com a par-
ticipação de 273 alunos. 

Assim festejámos a leitura como 
ponto de encontro criativo e cola-
borativo.

Exposição – Pilar 
Europeu dos direitos 
sociais 

A Biblioteca Municipal encerrou ao público no 
dia 13 de março e até ao dia 11 de abril teve os 
serviços completamente encerrados. 

Durante este período tentou manter-se algum contacto 
com os utentes, quer divulgando informação importan-
te sobre a situação que se vivia, (através da rede social 
facebook), quer dinamizando algumas atividades online.

Comunidade de Leitores online - no dia 15 de fevereiro, 
realizou-se o último encontro presencial da comunida-
de de leitores. A partir de 28 de março, os encontros da 
comunidade de leitores realizaram-se online, através 
da plataforma zoom. As sessões passaram a quinzenais 
e permitiram que os leitores continuassem a partilhar 
as suas leituras, refletir e debater em comum temas, li-
vros e autores, fortificando elos de sociabilidade. Reali-
zaram-se 6 sessões. A Rede Intermunicipal de Bibliote-

A partir do mês de abril, iniciamos sessões de 
leituras online dirigidas ao público infantil. As 
leituras realizaram-se às quartas-feiras e aos 
sábados. 

Contaram-se histórias que celebram os valores da ami-
zade, da partilha e da compreensão,  procurando esti-
mular a criatividade e a imaginação. Foram ainda assi-
naladas efemérides. Através do facebook, a biblioteca 
dinamizou momentos de leitura para vários públicos, 
tais como: o dia do Pai, dia Mundial do Livro; dia 25 de 
Abril, dia da Europa e o dia de Portugal.

Internamente, o momento foi aproveitado para traba-
lhos técnicos de que destacamos a realização do in-
ventário geral da biblioteca.

A Biblioteca em período de confinamento

Hora do Conto + perto de ti

No dia 1 de junho, Dia Mundial da 
Criança, a Rede InterMunicipal de Bi-
bliotecas do Oeste - RIBO (constituí-
da pelas bibliotecas municipais de 
Alenquer, Alcobaça, Arruda dos Vi-
nhos, Bombarral, Cadaval, Caldas da 
Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Pe-
niche, Sobral de Monte Agraço e Tor-
res Vedras) assinalou digitalmente 
a efeméride, com a transmissão via 
YouTube da peça “O Príncipe Nabo“, 
baseada na obra com o mesmo tí-
tulo de Ilse Losa numa encenação da 
Atrapalharte. O link foi disponibilizado 
nas redes sociais e sites das Biblio-
tecas e Municípios que integram a 
Rede, e na página da própria  RIBO  e 
portal da OesteCIM e podia ser ace-
dido em três momentos ao longo do 
dia 1 de junho: às 10h00, 11h30 e 14h30. 

Dia da Criança 
assinalado com teatro 
através do Youtube 

Semana da Leitura 
com Cristina Taquelim 
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Reabertura da Biblioteca Municipal
com regras e com selo Clean&Safe
V I S I T E - N O S  E M  S E G U R A N Ç A !

A Biblioteca Municipal reativou 
o serviço de empréstimo no dia 
11 de maio e reabriu ao público 
no dia 18 de junho, com novas 
regras de segurança para pro-
teção de todos.

A Biblioteca Municipal de Sobral de 
Monte Agraço reabriu ao público, 
com serviços condicionados e limi-
tações de acesso respeitando re-

gras de segurança decorrentes do 
presente contexto da Covid-19. Este 
será um retorno progressivo que 
obriga a medidas de segurança que 
obedecem às orientações da Dire-
ção Geral de Saúde, com o objetivo 
de minimizar os riscos de contágio 
da Covid-19, garantindo assim a se-
gurança de todos. 

A atribuição do selo Clean&Safe à 
Biblioteca Municipal de Sobral de 

Monte Agraço foi realizada mediante 
o cumprimento de vários requisitos 
de higienização e segurança estipu-
ladas pela Autoridade Nacional de 
Turismo segundo as orientações da 
Direção-Geral de Saúde. Este reco-
nhecimento terá a validade de um 
ano e seguirá um protocolo interno 
que assegura aos leitores a confian-
ça da utilização deste espaço cultu-
ral e de lazer.

Pretendendo dar resposta às necessida-
des de alguns leitores com dificuldade 
de se deslocarem, a Biblioteca Municipal 
passou a disponibilizar o serviço de em-
préstimo em casa. Um serviço acessível 
e gratuito para todos os leitores do con-
celho de Sobral de Monte Agraço.

1. O LEITOR SÓ TEM DE ESCOLHER O QUE PRETENDE 
(LIVROS, FILMES, CD) NO CATÁLOGO ONLINE DA BIBLIOTECA EM: 
bibliotecasobral.com.pt ou pedir através do telefone. 

2. CONTACTAR A BIBLIOTECA PARA FAZER O PEDIDO E PODERÁ 
RECEBER EM CASA O QUE PRETENDE.  (Entregas à 3.ª e 5.ª feira)

C U L T U R A

A Biblioteca 
em casa 
dos leitores

NA BIBLIOTECA  MUNICIPAL É AGORA POSSÍVEL ACEDER A JORNAIS ONLINE.

Jornais em formato digital
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Sobral de Monte Agraço 
integra a Rede Cultura 2027

Comemorações
25 de Abril

C U L T U R A C U L T U R A

Sobral de Monte Agraço, juntamen-
te com mais de duas dezenas de 
municípios das comunidades inter-
municipais de Leiria, Oeste e Médio 
Tejo, integra a candidatura con-
junta de Leiria a Capital Europeia 
da Cultura, 2027 e, nesse âmbito, a 
Câmara Municipal e a Assembleia 
Municipal de Sobral de Monte Agra-
ço aprovaram a participação do 
município na Cooperativa Régie do 
Ramo Cultural “REDE CULTURA 2027 
LEIRIA – Cooper tiva de Responsabi-
lidade Limitada”.

“O objeto social da Cooperativa 
consiste na promoção e desen-
volvimento de ações de conceção, 
organização, implementação e 
divulgação de projetos culturais e 
sociais, incluindo artísticos e peda-

Em Sobral de Monte Agraço não 
podíamos ficar alheios a uma das 
épocas mais emblemáticas da his-
tória portuguesa que muito mar-
cou o nosso concelho. Neste senti-
do, o Município decidiu celebrar o 
25 de Abril de uma forma diferente 
e à distância de um clique, pon-

tuando as redes sociais de mo-
mentos de documentário, cultura e 
música, tendo como protagonistas 
figuras sobralenses. Foi certamente 
um 25 de Abril diferente mas não 
indiferente aos valores de Abril, à 
Liberdade, Igualdade e Democra-
cia conquistadas com a Revolução 

dos Cravos. A População aceitou 
também o desfio de colocar nas 
janelas cravos feitos em vários ma-
teriais (cartão, plástico e outros), 
colocando alguns também  a Ban-
deira Nacional, enchendo assim a 
vila e freguesias de cor, criatividade 
e memória sem sairmos de casa.

gógicos, no âmbito transdisciplinar 
e intercultural, com vista, também, 
à sustentação da candidatura da 
cidade de Leiria a Capital Europeia 
da Cultura em 2027, bem como a 
promoção de outras atividades 
culturais, conexas, a nível local, 
nacional e internacional, colabo-
rando com instituições públicas e 
privadas, que envolvam artistas 
e comunidades diversificadas, de 
acordo com as aspirações cultu-
rais, económicas e sociais dos seus 
membros”, refere a informação 
disponibilizada. A constituição da 
cooperativa está ainda sujeita a 
visto prévio do Tribunal de Contas.
Desta forma, têm vindo a realizar-
-se várias reuniões online da Rede 
Cultura 2027 com o objetivo de pre-
parar algumas iniciativas previstas 

ainda para 2020, destacando-se 
dois projetos:

Museu na Aldeia, em que 13 Muni-
cípios da Rede oferecem museus 
e uma peça e os outros 13 Municí-
pios oferecem uma comunidade 
de baixa densidade populacional 
para receber e acolher essa peça 
museológica, a partir da qual irá 
ser realizado um trabalho de envol-
vimento da comunidade.

Exposição “Rede Cultura 2027 Iden-
tidade Territorial: Imaginário Visual 
da Região”, uma exposição que irá 
ser realizada a partir de um conjun-
to de fotografias antigas, que retra-
tem histórias, tradições, saberes e 
património dos vários municípios.

O 46.º aniversário do 25 de Abril, este ano foi comemorado em estado de emergência nacional 
devido à pandemia COVID-19, não sendo por isso uma comemoração como a dos outros anos, 
tendo sido relembrado e vivido a partir de casa. 



57Sobral. informação municipal

Agenda Maior
2020

A Ç Ã O  S O C I A L

Marcando a abertura da Pro-
gramação da Parceria Inter-
municipal Agenda Maior 2020, 
foi apresentado, dia 2 de feve-
reiro, no Teatro Eduardo Bra-
zão em Bombarral, o espetá-
culo “Divers(idades)”. Iniciativa 
organizada pelos Municípios 
de Sobral de Monte Agraço, 
Arruda dos Vinhos, Bombar-
ral, Cadaval, Lourinhã e Torres 
Vedras, orientada para a par-
ticipação ativa dos seniores e 
para a partilha entre gerações. 

A Agenda Maior é um projeto inter-
municipal, que resulta num progra-

ma anual, articulado e diversificado, 
envolvendo atividades culturais, for-
mativas, artísticas e lúdicas, direcio-
nado à população sénior dos seis 
municípios da região oeste, Arruda 
dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Lou-
rinhã, Torres Vedras e Sobral de Mon-
te Agraço. 

Num panorama pré-pandemia, foi 
possível, no dia 21 de fevereiro, um 
grupo de 20 seniores do concelho 
participar  no Baile de Máscaras 
Tradição, no Pavilhão Multiusos, em 
Torres Vedras, e outro grupo de 20 
seniores deslocar-se à Vila do Ca-
daval para assistir ao espetáculo “É 
uma Revista à Portuguesa, é gente 
gira com certeza.”

Diversidades 

i94

imagens.
i94  Participação do Clube Sobral Sénior Ativo 

no espectáculo “Divers(idades)”
i95  Presidente da Câmara Municipal e  
Vereadora na assinatura do Protocolo

Município assina protocolo 
ABEM Medicamento

A Ç Ã O  S O C I A L

No decorrer da cerimónia, o Pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Sobral de Monte Agraço, José Al-
berto Quintino, enalteceu o va-
lor da parceria agora firmada, 
assegurando que “é bastante 
importante no atenuar das difi-
culdades de acesso aos medi-
camentos por constrangimen-
tos económicos”, salientando 
ainda o papel desempenhado 
pelas farmácias do concelho.

Já a diretora executiva da As-
sociação Dignitude, Dra. Maria 
João Toscano, realçou o âmbito 
nacional do programa, desta-
cando também “os parceiros 
locais que nos ajudam a iden-

tificar e a chegar às pessoas 
que precisam de ajuda para 
comprar medicamentos”. Esti-
veram também presentes na 
cerimónia, que decorreu na Sala 
de Sessões dos Paços do Con-

celho, a Vereadora da Ação So-
cial, Carla Alves, e representan-
tes das farmácias do concelho, 
que passam agora a integrar a 
rede de farmácias do Programa 
Abem.

O Município de Sobral de Monte Agraço assinou no dia 26 de agosto, um protocolo com 
a Associação Dignitude, para a implementação do Programa Abem: Rede Solidária do 
Medicamento, que tem como objetivo garantir o acesso a medicamentos, prescritos 
com receita médica e comparticipados pelo Sistema Nacional de Saúde, a pessoas em 
situação de vulnerabilidade económica. O programa assenta numa comparticipação 
por beneficiário, atribuída pelo Município, e referenciado pela Unidade de Educação 
e Ação Social, para que, desta forma, os munícipes nesta situação tenham acesso a 
medicamentos que até então teriam dificuldades em adquirir.

i95
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Rede Social de Sobral de Monte Agraço
Plenário do Conselho Local de Ação Social de Sobral 
de Monte Agraço

Plano de Ação 2020
Sessões temáticas – Grupo de Trabalho 
Intervenção Integrada

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

No dia 13 de fevereiro, foi realizada a primeira reunião plenária, do presente ano, do Conselho 
Local de Ação Social de Sobral de Monte Agraço (CLAS), contando com a presença de 14 
entidades parceiras.

Para além da apresentação e aprovação do Relatório Executivo do Plano de Desenvolvimento Social 2017-2019 e 
do Plano de Ação para 2020, foi eleito o novo Núcleo Executivo para o biénio 2020-2022.

O CLAS de Sobral de Monte Agraço é um órgão local de concertação e congregação de esforços, funcionando 
como um espaço privilegiado de diálogo e análise de problemas, visando a erradicação ou atenuação da pobre-
za e exclusão social pela promoção do desenvolvimento social local.

Na sequência do trabalho iniciado em 2019, foram realizadas 2 sessões com temáticas diversas, 
no âmbito do grupo de trabalho da Rede Social que aborda o atendimento integrado, visando 
garantir uma intervenção concertada no que concerne ao atendimento social no concelho, 
nomeadamente: 

“Estatuto do Maior 
Acompanhado” 

A sessão, dinamizada pela Dr.ª 
Ana Margarida Severiano (APECI), 
no dia 6 de Fevereiro, destinou-se 
a entidades e profissionais com 
atuação nas dimensões da infân-
cia, deficiência, doença mental, 
envelhecimento ou outras que 
possam implicar a necessidade 
de aplicação desta medida de 
acompanhamento, no qual par-
ticiparam 16 representantes do 
Conselho Local de Ação Social de 
Sobral de Monte Agraço.

“MESMO Mafra Espaço 
de Saúde Mental e Ocupacional”

O Enf. Fernando Nunes apresentou, 
no dia 4 de março, o projeto des-
tinado à população adulta resi-
dente em territórios do concelho 
de Mafra, cujo objetivo é facilitar a 
reabilitação e a reintegração so-
cial de pessoas com doença men-
tal, no qual estiveram presentes 15 
representantes de diversas enti-
dades parceiras da Rede Social. 

Atualização do Diagnóstico 
e Plano de Desenvolvimento 
Social 2020/2023

Dando continuidade aos ciclos 
de planeamento de desenvolvi-
mento social, os documentos que 
se encontram a ser atualizados 
constituiem-se como um docu-
mento integrado de diagnóstico  

de desenvolvimento social, mate-
rializando o princípio da Rede So-
cial que visa o conhecimento da 
realidade social para uma melhor 
intervenção. 

Movimento 
Municípios pela Paz

Entre os dias 6 e 9 de agosto, no 
âmbito do Movimento Municípios 
pela Paz, ao qual o Município do 
Sobral de Monte Agraço pertence, 
o município assinalou o 75.º aniver-
sário dos bombardeamentos de 
Hiroshima e Nagasaki. Visando a 
consciencialização da necessidade 
de construção da paz, a efeméride  
foi relembrada em colaboração 
com o Conselho Português para a 
Paz e Cooperação, através da di-
vulgação de folheto comemorativo, 
nas redes sociais do município.



Programa Eco-Valor
A M B I E N T E

A Nossa Casa 
é um Planeta 

Inserida no programa 
Ecovalor, recebemos 
a 14 de fevereiro, a atividade 
“A Nossa Casa é um 
Planeta”.

Cerca de 160 alunos, do 1º e 2º Ciclos 
do Ensino Básico do Agrupamento 
de Escolas Joaquim Inácio da Cruz 
Sobral, assistiram a uma ação de 
educação ambiental promovida 
pela Valorsul.  Esta iniciativa teve 
por base a projeção de filmes de 
educação ambiental numa cúpu-
la insuflável – planetário – e teve 
como principal objetivo a sensibili-
zação para a redução, reutilização 
e reciclagem de resíduos.

O planetário foi colocado no parque 
de viaturas dos Bombeiros Voluntá-
rios de Sobral de Monte Agraço que, 
gentilmente, cederam o espaço 
para o efeito.

Concurso Separa 
e Ganha Amarelo e Azul 

No ano letivo 2019/2020, devido à situação pandémica, 
a Valorsul optou por, excecionalmente, terminar a 31/03/2020 
a edição dos Concursos Separa e Ganha “Amarelo” e “Azul”. 
A partir de 01/06/2020, os referidos concursos são retomados, sendo os resí-
duos recolhidos contabilizados para a edição 2020/2021.

Desfile de Carnaval 
– Nós no mundo

E D U C A Ç Ã O

No passado dia 21 de fevereiro  
comunidade educativa, crian-
ças da Associação Popular e 
idosos da Santa Casa da Mise-
ricórdia, acompanhados  pela 
Treze a Rufar, trajaram-se a 
preceito para festejar o Carna-
val, subordinado ao tema Nós 
no Mundo, num total de quase 
1000 participantes. 

Organizado pelo Agrupamento de 
Escolas Joaquim Inácio da Cruz So-
bral e pelo Município Sobralense, 
contou também com a participação 
da Associação Popular e da Santa 
Casa da Misericórdia, tendo sido o 
desfile acompanhado pela Treze a 
Rufar. A acompanhar o desfile este-
ve a Vereadora da Educação, Carla 
Alves, e, já na Praça Dr. Eugénio Dias, 

o Presidente da Câmara Municipal, 
José Alberto Quintino, e o Vice-Pre-

sidente, Luís Soares, receberam e 
cumprimentaram os foliões.
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Atividades de Verão
— Pré-escolar e 1º Ciclo

Tomada de Posse do novo Diretor 
do Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio 
da Cruz Sobral

E D U C A Ç Ã O E D U C A Ç Ã O

O Município de Sobral de 
Monte Agraço, no âmbito 
das Atividades de Animação 
e Apoio à Família, decidiu 
criar atividades de anima-
ção que abrangessem parte 
das férias de verão, dando 
assim resposta à necessida-
de sentida por diversos en-
carregados de educação de 
crianças que frequentam a 
educação pré-escolar pú-
blica no concelho (crianças 
dos 3 aos 6 anos). Foi igual-
mente criado um programa 
para alunos do 1º Ciclo (dos 6 
aos 10 anos).

Os Programas Atividades de Ve-
rão – Pré-Escolar e 1º Ciclo respei-
taram as diretrizes veiculadas, no 
que se refere à natureza e organi-
zação desta resposta e atendendo 
às exigências da atual pandemia. 
Assim, as crianças e alunos tive-
ram a possibilidade de participar 
em horas do conto, com recurso a 
dramatização teatral, ateliers de 
culinária, workshops de expressão 
plástica, atividades desportivas, jo-
gos de exterior, atividade de karting, 
entre outros.

No passado dia 14 de Julho, 
tomou posse o novo Diretor 
do Agrupamento de Escolas 
do Concelho, Professor Jor-
ge Nunes, na presença dos 
membros do Conselho Geral 
e de representantes de di-
versas entidades do Conce-
lho, nomeadamente do Mu-
nicípio, Juntas de Freguesia, 
Proteção Civil, entre outras.

O novo Diretor salientou, no seu 
discurso de posse, que pretende 
contribuir para um Agrupamen-
to de Escolas onde todos, alunos, 
pessoal docente e não docente e 
demais comunidade educativa se 
sintam valorizados e respeitados, 
realçando a parceria com as  di-
versas forças vivas do concelho. 
Também o Município na pessoa do 
Vice-Presidente, Dr. Luís Soares, de-
sejou ao novo Diretor e sua equipa, 
os maiores sucessos na prossecu-
ção do trabalho no Agrupamento 
de Escolas, referindo que o Municí-
pio é e será sempre um parceiro do 
Agrupamento. 
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imagens.
i96  Director do Agrupamento de Escolas 
usando da palavra na tomada de posse.

i97  Vice-Presidente da Câmara Municipal no 
uso da palavra
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Início do ano letivo 2020/2021
em Sobral de Monte Agraço

E D U C A Ç Ã O

O arranque do ano letivo 2020/2021, em Sobral de Monte Agraço tem sido, até à data, assinalado 
por atividades promovidas pelo Município, para fomentar o convívio entre toda a comunida-
de educativa. Este ano, estas atividades foram adaptadas devido às condicionantes causadas 
pela pandemia de Covid-19.

A Vereadora da Educação, Carla 
Alves, e o Diretor do Agrupamento 
de Escolas Joaquim Inácio da Cruz 
Sobral, Jorge Nunes, dirigiram uma 
breve palavra a todo o corpo do-
cente e não docente na Escola Bá-
sica de Sobral de Monte Agraço e 
Santo Quintino e na Escola Básica 
de Sapataria, nos dias 10 e 14 de Se-
tembro. Desejando a toda a comu-
nidade educativa um bom ano leti-
vo, a Vereadora da Educação, Carla 
Alves, enalteceu ainda a importân-
cia do regresso às aulas presenciais 
neste contexto de pandemia. “Só 
todos juntos e a trabalhar em equi-
pa vamos conseguir levar o barco a 
bom porto nas circunstâncias tão 
desafiantes que estamos a enfren-
tar atualmente”, referiu. Em cada 
iniciativa foi ainda entregue um 
bloco de notas que evoca os solda-
dos que defenderam Portugal das 
Invasões Francesas, nas célebres 
Linhas de Torres, transpondo assim 
a resiliência, o empenho e a cora-
gem de outrora para toda a comu-
nidade educativa, que enfrenta e se 
adapta a estes novos tempos.

Município de Sobral 
realiza uma ação de fogo controlado

O Município Sobralense investe mais 10 mil euros 
no reforço ao combate a incêndios

A M B I E N T E

A 26 de maio, o Município de 
Sobral realizou uma ação de 
fogo controlado junto à al-
deia de Zibreira de Fetais.

Esta ação, que envolveu os meios 
da Proteção Civil Municipal, Bom-
beiros Voluntários de Sobral de 
Monte Agraço, Núcleo de Proteção 
Ambiental da GNR, Gabinete Técni-
co Florestal de Torres Vedras, Sapa-
dores Florestais de Torres Vedras, 2 
Técnicos de fogo controlado, per-
mite minimizar o risco de incêndio 
junto a aglomerados populacionais 
e proteger os povoamentos flores-
tais. A iniciativa foi acompanhada 
pelo presidente da Câmara Mu-

O Município de Sobral de Monte Agra-
ço tem como um dos seus principais 
objetivos, a prevenção de incêndios 
florestais. Face ao período mais críti-
co de incêndios, que ocorre entre ju-
nho e outubro, houve necessidade de 
reforçar a equipa existente com mais 
duas equipas de prevenção, uma de 
logística e outra de apoio ao comba-
te, que estão 24 horas de vigilância 

nicipal, José Alberto Quintino, que 
salientou a “ importância destas 
ações, previstas no Plano de Fogo 
Controlado, sendo uma técnica que 
permite criar zonas de barreira aos 
incêndios florestais, constituindo 
uma maior eficácia à gestão dos 
incêndios.”

diária. Para o Presidente da Câmara 
Municipal, José Alberto Quintino, os 
Bombeiros Voluntários têm um pa-
pel preponderante no combate aos 
incêndios e no socorro à população, 
pretendendo-se assim, com este in-
vestimento de 10 mil euros, dotar a As-
sociação Humanitária de mais meios 
para aumentar a sua capacidade 
de respostas face às ocorrências.
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CDU PPD/PSD-CDS-PP

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! 

Desde o início do surto pandémico, os eleitos da CDU têm adap-
tado a sua intervenção, por forma a dar cumprimento aos tra-
balhados equacionados no plano de atividades, não descuran-
do a importante resposta aos diversos problemas que foram 
surgindo. 
Não nos temos furtado à implementação de um conjunto de 
medidas de carácter urgente, com vista a atenuar os muitos 
problemas sentidos por famílias e empresas, do concelho. Re-
fira-se, a título de exemplo, a criação do Fundo de Emergência 
Social Covid-19, num valor de 50 mil euros, Linha de Apoio Social 
e, para empresas e estabelecimentos, a isenção do pagamento 
de taxas de ocupação de espaço público, toldos, esplanadas e 
publicidade, até 31 de dezembro.
Paralelamente ao trabalho regular e apesar de longos períodos 
de confinamento e de novas dinâmicas de trabalho em rotativi-
dade, entre outras modalidades, há a destacar o acréscimo de 
novas tarefas, no âmbito do combate à pandemia, com vista a 
tornar mais seguro o espaço público, com ações de limpeza e 
desinfeção, bem como as diversas ações e campanhas de sen-
sibilização junto de vários públicos. 
Agradecemos a tod@s cuja ação dignifica o serviço público 
municipal, bem como todos que exercem atividades essenciais 
à nossa população. Neste contexto, salientamos que, há mais de 
20 anos, foi aprovada uma lei que prevê compensações para 
aqueles que, pela natureza específica das suas funções, exer-
cem atividade em condições de insalubridade, penosidade e 
risco, na administração pública. Apesar de estar em vigor, esta 
lei não está regulamentada, pelo que não é possível de ser apli-
cada. Os eleitos da CDU, na Câmara e na Assembleia Municipal, 
defenderam que a lei, não sendo um privilégio, mas sim um di-
reito, deve ser aplicada. 
Na Assembleia da República, PS, PSD e CDS, apesar do contexto 
de pandemia em que vivemos, voltaram a bloquear a concreti-
zação da lei, chumbando uma proposta do PCP. 
A defensa dos direitos dos trabalhadores estará sempre presen-
te na ação dos eleitos da CDU. São estes mesmos trabalhadores 
que concretizam um conjunto de trabalhos, projetos e ações, 
que estão em curso e que visam a melhoria do bem-estar da 
nossa população.  A população sabe que pode confiar na CDU.

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

SOBRAL AVANÇA!
Queremos um transporte de regresso à hora de almoço do Hos-
pital Beatriz Angelo para o Sobral;
· Serviço de Transportes escolares mais eficaz e flexível dada a 
situação de Covid 19; 
· Alcatroamento, pintura das faixas de rodagem e intervenção 
URGENTE em algumas estradas municipais, especialmente na 
freguesia de Santo Quintino; 
· Exigimos passeio pedonal de ligação da Vila de Sobral à locali-
dade de Via Galega e Parque Industrial circunjacente;
· Queremos uma Loja do Cidadão na vila do Sobral, já passaram 
vários anos da assinatura do protocolo com o Governo, não po-
demos estar eternamente a aguardar a disponibilidade do edi-
fício 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? 
· Queremos mais posto públicos, de carregamento, para carros 
elétricos em todo o Concelho;
· Onde está a prometida creche da Sapataria? E o prometido 
centro de dia da Moita?; 
· A feira/mercado mensal deveria passar outra vez para a praça 
Dr. Eugenio Dias revitalizando o nosso centro histórico; 
· A Camara Municipal e as Juntas de Freguesia deverão adquirir 
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;
· Promover mais programas de apoio e formação, para valorizar 
as carreiras dos funcionários da autarquia; 
· Reforço na limpeza das ervas junto às estradas municipais e 
tentar evitar os atrasos nas recolhas do lixo; 
· Monumento alusivo às Invasões Francesas na rotunda do Ca-
sal Cochim/Perna de Pau; 
· Aprofundamento da cooperação estratégica com as entida-
des de vocação social do nosso Concelho, Bombeiros Voluntá-
rios e Santa Casa da Misericórdia, para uma intervenção solidá-
ria mais eficiente; 
· Restauro na Casa de Martim Afonso situada na localidade com 
o seu nome; 
· A CDU deve começar a baixar a carga fiscal que aplica aos 
munícipes. 

Joaquim Biancard Cruz
www.facebook.com/JuntosPelaNossaTerra

PS CONTACTOS

SANTA ENGRÁCIA NO SOBRAL, MENOS IMI 
E A MALDITA COVID-19

A expressão “como as obras de Santa Engrácia” é utilizada para 
referir algo que demorará muito a acontecer. Também em So-
bral de Monte Agraço temos as nossas obras com o nome da-
quela Santa: o novo Pavilhão Multisserviços. É incompreensível 
que esta obra tenha demorado mais de quatro anos. Ali ao lado, 
em meia dúzia de meses construiu-se uma superfície comer-
cial de grande dimensão. Um marco, pela negativa, da gestão 
CDU no concelho. Lamentável e em nada honra o nome daquele 
que vai dar o nome ao equipamento: o ex-presidente António 
Bogalho. Dentro em breve irá discutir-se o Orçamento da autar-
quia para 2021. O PS defende que a baixa do valor do Imposto 
Municipal sobre Imóveis (IMI). Esta descida é possível. Tal como 
aconteceu em outras câmaras comunistas, como Loures, que 
passou a cobrar menos IMI aos munícipes.

No Sobral quase de certeza que este imposto vai manter-se na 
mesma. A CDU ignora as propostas do PS (que têm por objeti-
vo aumentar o rendimento disponível das famílias) e continua 
a praticar no concelho o contrário daquilo que defende para o 
resto do país.

Vivemos uma pandemia, causada por este maldito COVID-19. 
Ao presidente da Câmara não tem faltado apoio por parte dos 
restantes partidos, PS incluído, para as decisões necessárias. 
Mas fica desde já o aviso: o coronavírus não pode ter as cos-
tas largas e servir de desculpa para a ineficácia na gestão do 
Concelho. O atual mandato está a entrar na sua reta final e são 
muitas as promessas eleitorais da CDU nas últimas eleições que 
ainda não foram concretizadas. Mas não tenhamos ilusões: vai 
ficar muito por cumprir.

Aos autarcas exige-se RESPONSABILIDADE e VERDADE para com 
os munícipes. As decisões que tomam – ou que por omissão dei-
xam por tomar – afetam a vida das pessoas. Até ao final deste 
mandato não nos vão faltar exemplos de falta de ambas por 
parte de quem manda na autarquia. Situações graves suce-
dem-se na gestão da Câmara Municipal. Tomem nota do que 
vos digo.

Pedro Coelho dos Santos
Vereador eleito pelo PS

 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 Municioal
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



FORTE DO ALQUEIDÃO
preparado para o receber!


