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Editorial.

“Sobral…a construir o futuro”
Caros Munícipes,

acaso nem de uma mera necessidade de embelezamento

Ao longo do último ano, temos vindo a lutar contra a CO-

sal Cochim estiveram instalados os quartéis-generais do

VID-19, um inimigo invisível que nos obrigou a reformular o
nosso quotidiano e cujo fim teima em ser difícil de vislumbrar. Mas há motivos para termos esperança! A vacinação
contra a COVID-19 já é uma realidade, embora não ao ritmo
ideal, mas com milhares de cidadãos a terem já recebido

da rotunda: ali muito perto, na Quinta dos Freixos e em CaDuque de Wellington, Arthur Wellesley, e do Comandante do
Exército Português, William Beresford, que ali planearam a
estratégia de defesa que viria a sair vitoriosa e a garantir a
independência do nosso país.

a vacina desenvolvida ao longo destes duros meses, e que

Ainda no final do ano de 2020, foram aprovados os princi-

pode significar um grande avanço para ultrapassarmos

pais instrumentos de gestão municipal, as Grandes Opções

esta pandemia. Em Sobral de Monte Agraço, o processo de

do Plano e o Orçamento Municipal, que refletem a vontade

vacinação começou logo no início de 2021, com o Município

de continuar a melhorar as condições de vida da nossa po-

a colaborar ativamente com as Autoridades de Saúde neste

pulação e a continuação da preocupação em atenuar os

esforço coletivo de vacinação, disponibilizando as infraes-

impactos sociais e económicos da pandemia da COVID-19,

truturas e o apoio logístico necessários para vacinar a sua

com os vários programas e iniciativas criados para o efeito

população. Assim, e depois de terminadas as obras, o novo

nos últimos tempos.

Pavilhão Multisserviços tem vindo a acolher a 2ª Fase do Plano de Vacinação contra a COVID-19, iniciando a sua missão
de servir o concelho com esta causa tão nobre e tão signifi-

É tempo de cerrarmos fileiras e, à semelhança dos nossos
antepassados que lutaram nas Linhas de Torres, combater

cativa para o momento que atravessamos.

estes tempos de incerteza que teimam em não desapare-

Na busca da melhoria e enriquecimento do nosso concelho,

essenciais para ultrapassar esta fase e construirmos um fu-

valorizando a sua História e o seu património, foi colocada

turo melhor!

cer, com coragem e bravura, na certeza de que todos somos

na rotunda da Estrada Nacional 248, uma escultura evocativa das Linhas de Torres, homenageando o esforço heroico
dos militares e do povo português, na defesa da independência de Portugal, durante as Invasões Francesas. A escolha do local onde foi colocada esta escultura não foi fruto do

O Presidente da Câmara Municipal

José Alberto Quintino da Silva (Eng.º)
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Câmara e Assembleia Municipal de Sobral
de Monte Agraço aprovaram Grandes Opções
do Plano e Orçamento para 2021
Em Dezembro, foram aprovados os principais instrumentos de gestão municipal, as Grandes Opções do
Plano e o Orçamento Municipal para o ano de 2021, que
apresentam um valor global de 12.218.687,00 euros.
Os objetivos estratégicos e prioridades vertidos nestes documentos têm em conta o momento que atravessamos, sabendo que em 2021 poderão imperar as
incertezas. Os documentos aprovados mantêm o seu
enfoque na prossecução de um serviço público de
qualidade e melhoria das condições de vida das nossas populações. 2021 será tempo de consolidação dos
compromissos assumidos com as populações e não
deixará de ser desafiante, uma vez que muita da ação
projetada irá, inevitavelmente, estar condicionada
pela evolução da situação epidemiológica.
Neste sentido, a vertente social assumirá um papel essencial, pelo que destacamos a continuidade dos projetos e programas criados a mitigação dos efeitos da
pandemia, nomeadamente o Fundo de Emergência
Social, o projeto Sobral SOS Alimentar, a Linha de Apoio
Social, entre outros.
O aumento do orçamento, em relação ao ano anterior,
relaciona-se sobretudo com o papel determinante
que mantemos no investimento na Educação, com o
arranque das obras de requalificação na Escola Básica de Pero Negro, na Escola Básica de Sobral e Santo
Quintino e Escola Básica e Secundária Joaquim Inácio
da Cruz Sobral. Este documento, aprovado por maioria, reflete uma redução da Taxa de IMI, que conforme
pode ler-se na introdução do senhor Presidente da
Câmara Municipal, Eng.º José Alberto Quintino: “Não
sendo uma redução expressiva do percentual desta
taxa, esta é uma importante fonte de receita do Mu-

nicípio, pese embora, num ano tão atípico, de grandes
dificuldades vivenciadas pelas famílias e empresas, e
perante um cenário de grave crise económica, esta
descida da taxa de IMI é um esforço de mitigar os efeitos da crise na população.”

Pavilhão Multisserviços – António Lopes Bogalho
Ao serviço da população

O novo Pavilhão Multisserviços de Sobral de Monte Agraço, estando já concluído há algum
tempo, teve a sua inauguração adiada devido à pandemia de COVID-19, com o Presidente da
Câmara Municipal, José Alberto Quintino, a garantir que este abriria à população assim que a
situação pandémica o permitisse.
Este equipamento de enorme valia e importância para o concelho, e com a missão fundamental de servir a
população, abriu portas em fevereiro de 2021 para albergar o Posto de Vacinação Contra a COVID-19 no concelho,
num esforço conjunto do Município e da Autoridade de Saúde local.
Além desta nobre causa, o Pavilhão Multisserviços permitirá também dar resposta às necessidades de um local
que possa receber atividades de natureza sociocultural, turística e económica, quer sejam promovidas pelo
Município quer por outras entidades.
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AÇÃO SOCIAL

Esperança e resiliência no combate
à COVID-19
No início de 2021, em meados de janeiro, Portugal viveu uma das fases mais complicadas desde o início
da pandemia tendo sido decretado inclusive novo
confinamento geral pelo Governo, semelhante ao de
março de 2020.
O Município de Sobral de Monte Agraço desde logo
procedeu ao cumprimento das medidas de confinamento decretadas e ao apelo à população para o seu
mais estrito cumprimento, tendo ainda deliberado
propor, a 21 de janeiro, à Direção do Agrupamento de
Escolas Joaquim Inácio da Cruz Sobral e à Autoridade
de Saúde Pública, a suspensão das atividades letivas
presenciais, dado o contexto da comunidade escolar
que se verificava na altura, ainda antes do anúncio do
Governo da suspensão das aulas presenciais a nível
nacional e do reforço das medidas de confinamento.
A resposta às consequências sociais e económicas
continuou a ter a maior atenção e dedicação do Município, que tem um conjunto de programas e iniciativas
que pretendem minimizar os impactos da COVID-19
junto da população, entre os quais se destacam:

O Fundo de Emergência
Social – Covid 19
Destinado a famílias que tenham sido drasticamente
afetadas pela pandemia ao nível dos seus rendimentos, sendo apoiadas no pagamento de bens e serviços
essenciais.

A Linha de Apoio Social
“Estamos Aqui Para Si”
Para pessoas com doença crónica e pessoas idosas
que vivam em situação de isolamento por serem grupos de risco, consistindo no apoio a nível psicossocial
e na aquisição e entrega ao domicílio de compras e
medicamentos. Até final de março foram prestado 1.117
apoios de natureza diferente, destacando-se pedidos de informação/orientação (226), apoio alimentar
(240), pedidos/entregas (76), apoios ao nível de saúde
(44), avaliações socioeconómicas (117), apoio psicológico (9), entre outros.

Programa “Sobral SOS Alimentar”
POAMPC, Programa ABEM, Ensino
@ Distância - Refeições
Que resultou de uma parceria com a Associação VOA
– Inclusão para a Deficiência, com a Conferência S. Vicente de Paulo e o Agrupamento 272 – Sobral de Monte
Agraço, do CNE, para apoiar os munícipes em situação
de vulnerabilidade económica e exclusão alimentar.
Esta medida apoiou cerca de 295 munícipes.
Salienta-se também a continuação do Programa
Operacional de Auxílio às Pessoas Mais Carenciadas
(POAPMC), que consiste na entrega de bens alimentares, o qual sofreu um reforço decorrente da pandemia e a devida adaptação com entrega ao domicílio,
tem apoiado mensalmente 120 pessoas, 51 agregados
familiares e o Programa “Abem – Rede Solidária do
Medicamento”, ao qual o Município e as farmácias do
concelho se associaram para garantir o acesso a medicamentos prescritos com receita médica e comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde a pessoas

em situação de vulnerabilidade económica, tendo 36
inscrições sido abrangidas.
O Município de Sobral de Monte Agraço, durante o período de encerramento dos estabelecimentos de ensino em 2021, assegurou, mais uma vez, o fornecimento
de refeições take-away (incluindo almoço e 2 lanches
diários) de forma gratuita, às crianças e alunos, desde
a educação pré-escolar ao ensino secundário, com 1º,
2º escalão e/ou em situação de vulnerabilidade económica.
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COMÉRCIO LOCAL | EMPRESAS

O Município de Sobral de Monte Agraço disponibiliza ainda no seu site
uma página intitulada “O Comércio Local vai até si!”, exclusivamente
dedicada a agregar empresas e estabelecimentos do concelho que
disponibilizem os seus bens e serviços em regime de entrega ao domicílio e/ou take-away, de forma a ajudar os setores de atividade que se
viram afetados pelas medidas de confinamento, sendo esta uma iniciativa que foi posta em prática ainda em 2020 e que continua a ser
atualizada.

Estacionamento Público
Isenção do pagamento do estacionamento público tarifado até junho
de 2021.

Rendas | Taxas Municipais
Isenção integral do pagamento de rendas ou taxas municipais, abrangendo os estabelecimentos comerciais, empresas, 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 de 2021.

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 de 2020 a 30 de junho
de 2021, a todas as empresas e estabelecimentos, exceto bancos e
instituições de crédito, seguradoras e supermercados.

Prazos Médios de Pagamento
Redução, sempre que possível, dos prazos médios de pagamento às
entidades fornecedoras de bens e serviços ao Município, sobretudo os
fornecedores locais.
Desta forma, o Município de Sobral de Monte Agraço esteve, e continuará a estar atento, e ao serviço da sua população nesta luta conjunta

contra a pandemia COVID-19, cooperando com as autoridades de Proteção
Civil e de Saúde em tudo o que lhe for
possível, procurando minimizar os impactos sociais e económicos junto da
sua população, e apelando à máxima
responsabilidade de cada cidadão no
cumprimento das indicações das autoridades e das medidas de segurança,
porque ainda não podemos baixar a
guarda, sendo resilientes e atuando em
consciência de que todos somos agentes de Proteção Civil e todos temos um
papel a desempenhar para ultrapassarmos este enorme desafio que temos
vindo a enfrentar.

Município
de Sobral abre
Posto de Vacinação
Covid-19 no Pavilhão
Multisserviços
O início do ano de 2021 fica marcado pelo arranque
do Plano de Vacinação contra a COVID-19, um sinal de
esperança para debelar esta pandemia que tem afetado o país e o mundo já há mais de um ano.
O Município de Sobral de Monte Agraço, consciente da
importância deste processo no esforço de combate à
pandemia, mostrou-se, como sempre, disponível para
colaborar com a Autoridade de Saúde. Assim, durante
a 1ª Fase do Plano de Vacinação, no mês de janeiro de
2021, o Município de Sobral de Monte Agraço procurou
sempre estar presente e dar apoio à Autoridade de
Saúde neste esforço de vacinação, que incluía os profissionais e residentes em Estruturas Residenciais para
Pessoas Idosas do concelho, além dos profissionais de
saúde, das forças armadas e de segurança e também
dos bombeiros. Foi neste sentido de estreita cooperação com o ACES Oeste Sul que em fevereiro, o novo
Pavilhão Multisserviços de Sobral de Monte Agraço iniciou o seu serviço à população, recebendo a 2ª Fase
do Plano de Vacinação, que englobou os cidadãos
com mais de 80 anos e com mais de 50 anos com
doenças associadas, entre as quais doença coronária, insuficiência cardíaca, insuficiência renal e doença
pulmonar crónica.
O Presidente da Câmara Municipal esteve presente no
primeiro dia de vacinação, tendo referido a importância de ter esta infraestrutura ao dispor da população:
“é um momento de grande satisfação pois o objetivo
deste pavilhão é servir os munícipes e poder começar
a fazê-lo desta forma e neste momento de esperança,
deve encher-nos a todos de orgulho”.
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OBRAS

OBRAS

Foi adjudicada a Obra
de construção do Parque Radical,
num investimento de 39.993,00 euros

Aprovado Financiamento
para a Construção da nova Creche
em Sapataria

O Parque Radical vai ser construído no Eucaliptal Municipal. Este equipamento pretende
aumentar a oferta de âmbito lúdico-desportivo junto da população, sobretudo dos mais jovens
que poderão praticar alguns desportos radicais. Este espaço irá, assim, contribuir para a
promoção do bem-estar dos sobralenses.

Foi dado um importante passo na
concretização da nova Creche
em Sapataria, no passado dia 24
de Fevereiro, com a assinatura do
contrato de financiamento entre
a Administração Central (Segurança Social) e a Associação Popular de Sobral de Monte Agraço.

i1

A futura Creche vai “nascer” em instalações Municipais, na antiga Escola
Primária de Sapataria, para a qual foi
celebrado um contrato de comodato
com o Município de Sobral e prevê uma
capacidade para acolher 59 utentes,
que irão ser criados ao abrigo do programa e que terão asseguradas as
respetivas comparticipações para a
sua frequência, através do acordo de
cooperação, estabelecido com a Segurança Social.
Com esta nova infra-estrutura será
possível aumentar a resposta social
de creche para a comunidade local da
Freguesia de Sapataria.

imagens.
i1 / i2 Maquete futuro edifício

i2
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OBRAS

OBRAS

Sobral continua a investir
na requalificação do parque
escolar

Requalificação e Modernização
das Instalações da Escola Básica
e Secundária Joaquim Inácio
da Cruz Sobral

A Escola Básica de Pêro Negro irá ser alvo de obras de Requalificação e Ampliação, num investimento
total de cerca de 742.000€, o que espelha a contínua aposta do Município na Educação,
nomeadamente na melhoria das condições de trabalho e no processo de ensino-aprendizagem de
alun@s e pessoal docente e não docente. De momento, está em curso o procedimento concursal
da empreitada.

As obras de ampliação da Escola Básica e Secundária de Sobral de Monte Agraço, que tiveram
início recentemente. Pretende-se com este projeto, protocolado entre o Ministério da Educação e o
Município, proceder à Requalificação e Modernização das Instalações desta Escola.

Assim, em concertação com o AEJICS, as turmas de 1º ciclo e de Pré-escolar de Pêro Negro, serão alocadas
em unidades modulares, respeitando as normas da DGS em vigor, localizadas no Campo de Futebol de Pêro
Negro, propriedade do Clube Desportivo e Recreativo de Pêro Negro, ao qual o Município muito agradece toda a
colaboração prestada.

i3

i4
imagens.
i3 Colocação da base para as unidades modulares
i4 Colocação das unidades modulares
i5 Unidades modulares já colocadas

i5

Esta intervenção, da responsabilidade do Município, consiste na ampliação dos espaços escolares com mais
3 salas, sendo 2 salas de aula e 1 sala de grandes grupos funcionando como auditório, melhorando assim as
condições funcionais atuais e promovendo também a educação como principal foco de ação do Município.
Esta obra tem um custo de €181.399,18 com iva.
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OBRAS

OBRAS

Ano Letivo 2020-2021
trabalhos de remodelação em escolas
do concelho
O Município de Sobral de Monte Agraço desenvolveu, no verão de 2020, trabalhos de remodelação em escolas
do concelho, com vista a promover
a manutenção de adequadas condições de utilização e funcionamento
destes estabelecimentos do ensino,
no início de mais um ano letivo.
Perante as exigências da atual situação
pandémica, foram efetuadas obras de remodelação nas escolas de 1º ciclo e jardins
de infância, de modo a que o regresso das
crianças e jovens decorresse nas adequadas
condições de saúde e segurança.

Devido a problemas na cobertura na
Escola Básica de Sapataria, ao nível
de infiltrações de água, o Município
procedeu a obras de substituição de
toda a cobertura no passado mês de
Janeiro, proporcionando melhores
condições de trabalho e estudo a todos os frequentadores deste estabelecimento de ensino.

Esta intervenção teve um custo de cerca de
27 mil euros.
i6

Num estreito trabalho de parceria entre Município (Unidade de Educação e Ação Social e
Proteção Civil), Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio da Cruz Sobral e Unidade de Saúde Pública foram efetuadas visitas aos estabelecimentos escolares do concelho, com o
intuito de averiguar as condições existentes
e as necessidades de intervenção.

imagens.
i6 / i7 Intervenção Escola de Pontes de Monfalim

Escola Básica de Sapataria
tem nova cobertura

i7
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OBRAS

Via Pedonal —
Entrada Nascente
de Sobral de Monte
Agraço
Com o intuito de se recuperarem as entradas da Vila de
Sobral de Monte Agraço, foi recentemente requalificada
a entrada nascente com passeio pedonal, que liga
a Vila, junto ao Brasão, e a localidade de Pinheiro de
forma a permitir que as deslocações a pé se façam
em condições de segurança. Nesta obra, o Município
investiu cerca de 59 mil euros.

OBRAS

Continuam
as obras
de alargamento
da Estrada
Nacional 248
– Pontes
de Monfalim
Na sequência das obras de alargamento da E.N. 248, realizadas em 2020
em Pontes de Monfalim, o Município
está a proceder a novo alargamento, de modo a solucionar os enormes
constrangimentos verificados neste
local, por falta de visibilidade e estrangulamento da via.
De referir que a E.N. 248 é da responsabilidade
da I.P. – Infraestruturas de Portugal, que não
demonstrou qualquer iniciativa para realizar
as obras, tendo o Município entendido avançar com as intervenções, dada a importância
desta via e reforçar assim as condições de
segurança rodoviária e pedonal. De assinalar também que os acabamentos, para unir o
pavimento rodoviário ao passeio pedonal em
toda a sua extensão, são da responsabilidade
da I.P.-Infraestruturas de Portugal.
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OBRAS

Requalificação e Recuperação
de várias vias municipais
Na sequência do plano de requalificação e recuperação da rede viária Municipal, foram
recentemente concluídas diversas intervenções de manutenção/conservação, com o objetivo
de solucionar problemas de mobilidade.
Estas obras totalizaram um custo para o Município de 206.731,55 euros.
Estrada Municipal de Bouco até ao limite do concelho com Mafra.

Estrada Municipal
de Bouco a Fetelaria
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OBRAS

Estrada Municipal
de Silveira a Casal Fonte das Pombas

OBRAS

Estrada Municipal
de Casais
de Santo Quintino
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Requalificação da Rotunda
da Estrada Regional 374
O Município de Sobral de Monte Agraço, após a abertura do procedimento para a requalificação
da rotunda da E.R. 374, na freguesia de Sapataria, iniciou os trabalhos desta obra que seria da
responsabilidade da I.P. – Infraestruturas de Portugal, já que é sua propriedade, mas, tratandose de uma mais importante entrada no concelho, acesso à A-8, entendeu o Município avançar
com a sua requalificação.
Esta obra teve um custo de €28.369,00 com iva.

imagens.
i8 / i9 Rebaixamento de passeios para melhorar a acessibilidade de peões
i10 Prolongamento do passeio pedonal na Rua João de Deus, que liga a EB1
de Sobral/Santo Quintino até ao parque de estacionamento.
i11 Construção de novo passeio na Rua Egídio Ribeiro.

i8

i9

i10

i11
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i12

i13

i14

i16

i17

i15

i18

i19

imagens.

imagens.

i12 / i13 / i14 Sinalização horizontal e marcação de novas passadeiras na Vila (Rua Francisco Lázaro, Rua Manuel Pedro Cardoso)

i16 / i17 Construção de passagens de águas pluviais nas Estradas Municipais Silveira/Casal Fonte das Pombas e Bouco

i15 Colocada sinalização horizontal na E.M. de Calçada a Zibreira de Fetais

i18 Construção de novo ramal domiciliário de águas em Fetelaria
i19 RLevantamento de tampas de saneamento e águas pluviais nas Ruas das Poças e Francisco Lázaro
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OBRAS

Pintura de equipamentos e da Praceta António
Luís Borges

OBRAS

Reabilitação dos reservatórios
de abastecimento de água da Zibreira
de Fetais e do Outeiro,
num investimento de 48 mil euros.
Com o objetivo de contribuir para a manutenção da boa qualidade da água para consumo
humano, não descurando o embelezamento deste marco emblemático do Concelho, a Câmara
Municipal de Sobral de Monte Agraço fez a consignação da empreitada de Reabilitação deste
Reservatório, encontrando-se neste momento os trabalhos concluídos.
É também intenção do Município iniciar, brevemente, trabalhos de manutenção no Reservatório de Água do
Outeiro.
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i23

i24

i26

i28

i27

i29

i30

imagens.
i23 / i24 / i25 Continuação dos trabalhos de requalificação da Capela e Cemitério de São Salvador do Mundo
i26 / i27 Pintura do muro da Urbanização da Encosta do Sol
i25

i28 / i29 Colocação de novos bancos no Miradouro do Alto da Forca
i30 Colocação de novos bancos no jardim da Rua Ten. Cor. João Luís de Moura
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Sobral de Monte Agraço
com Posto de Carregamento
de Veículos Elétricos
A Vila de Sobral já dispõe de Posto de Carregamento de
Veículos Elétricos de acesso público da Rede MobiE.
Este equipamento situado na Rua Francisco Lázaro (junto ao
Centro de Saúde), dispõe de 2 tomadas para carregamento e
brevemente estará ao dispor dos interessados.

i33

i31

i32

i34

i35

imagens.
i31 Corte e poda de árvores em Pêro Negro
i32 Corte e poda de árvores na Av. das Linhas de Torres
i33 / i34 Corte e poda de árvores na estrada municipal Galegos-Guia
i35 Corte de arbustos no Parque Verde das Bandorreiras
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Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço
reforça Rede de Iluminação Pública

Campanha LED 2021
no Concelho de Sobral
de Monte Agraço

O município reforça a Rede de Iluminação Pública em diversos locais do Concelho.

No seguimento do trabalho já realizado no Concelho, sobre a eficiência
energética na iluminação pública, com alteração de luminárias Vapor
de Sódio para LED, o Município em parceria com a EDP, irá brevemente
substituir 170 luminárias Vapor de Sódio por luminárias LED, num valor de
cerca de 20 mil euros.
Este será mais um passo significativo na requalificação da iluminação pública do
nosso Concelho.

i36

i37

i38

i39

i40

i41
i43
imagens.

i36 / i37 Santo Quintino, Junto à Igreja de Santo Quintino no Largo Nª Sª de Fátima, colocados 7 postes com luminárias LED

imagens.

i38 / i39 / i40 Sapataria, Bairro Caldas Lopes na Rua Ary dos Santos, colocados 4 postes com luminárias LED

i42 Lâmpada vapor de sódio

i41 Sobral de Monte Agraço, na rua dos Sobreiros serão, brevemente, colocados 3 postes com luminárias LED em rede subterrânea.

i42

i43 Lâmpada Led
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SOBRAL DEDICA ESCULTURA
ÀS LINHAS DE TORRES

Monumento
Comemorativo
colocado próximo
dos Quartéis-Generais
do General Wellington
e do Marechal
William Beresford

Desde há muito que o município de Sobral de Monte Agraço ambicionava criar uma peça de
arte, que se tornasse numa merecida homenagem às Linhas de Torres e ao esforço heroico de
militares e povo, na defesa da independência de Portugal, durante a terceira Invasão Francesa.

i44

O desafio foi lançado ao conceituado escultor Rogério Timóteo
que criou um conjunto escultórico
para a rotunda da estrada nacional 248, à saída da autoestrada n.º
8, junto à localidade de Sapataria.
Este foi um local-chave durante a
ocupação da primeira linha defensiva. O local escolhido representa, simbolicamente, a estratégia defensiva pensada para as
Linhas de Torres que se desenvolveu, aprofundou e reajustou neste
espaço onde, outrora, se localizavam os quarteis generais de Arthur
Wellesley (Duque de Wellington)
na Quinta dos Freixos, em Pêro Negro, e William Beresford - Comandante do Exército Português - em
Casal Cochim, a paredes-meias
com o Forte do Alqueidão e a Serra do Socorro. Tal como a descreveu o autor o “conjunto escultório

é composto por 152 pilares, que
representam os fortes e redutos
que integravam as linhas de torres” estrutura defensiva a norte
de Lisboa, erguida para defender
a capital do ataque das tropas de
Napoleão, em 1810. Segundo o autor da peça “suspensos em alguns
pilares estão fragmentos de um
metal de cor diferente que, observados de determinados ângulos,
permitem visualizar a silhueta de
dois soldados de infantaria e de
um canhão”. A obra tem assim
uma forte componente simbólica.
O escultor refere também que estando implantado no centro de
uma rotunda, o conjunto escultórico tem as características necessárias para não prejudicar a visão dos
automobilistas, uma vez que a configuração da peça permite que, em
qualquer local da via, se consiga

ver o outro lado da rotunda. “É nesta dualidade de observação pelos
automobilistas que se desenvolve
a dinâmica da peça com a sua ausência-presença, criando um aparente movimento com capacidade
de constantemente renovar o olhar
do observador”.
Nas palavras do senhor Presidente da Câmara, “o trabalho notável
realizado pelo escultor Rogério Timóteo tem, pela sua abordagem
ao tema, uma forte componente
criativa contemporânea, que contribuirá para a promoção de um
património cultural que tanto nos
identifica e nos orgulha - As Linhas
de Torres”.

imagens.
i44 Presidente da Câmara e o escultor
Rogério Timóteo, junto da escultura.
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CIRCUITO
DO ALQUEIDÃO
E NÚCLEO DE APOIO
AO VISITANTE
——
Renovados
e mais acessíveis
para todos
Este espaço foi alvo de intervenções para
poder receber melhor os visitantes que
procuram saber mais sobre a história de
Portugal e, simultaneamente, usufruir da
natureza e do espaço envolvente.

i45

O município foi mais além no projeto apoiado
pelo Turismo de Portugal e assumiu integralmente
a reabilitação do observatório de paisagem e a
distribuição de papeleiras e de bancos para descanso,
observação de paisagem e interpretação do sítio
patrimonial.

À responsabilidade dos serviços municipais está
também a contínua limpeza do coberto vegetal
dos Fortes da serra do Olmeiro e da Estrada Militar
de acesso ao Forte do Alqueidão, bem como a
conservação e regularização dos caminhos do
Circuito de Visita do Alqueidão.

i46

i47

i48

i49

O município está empenhado em tornar os espaços
culturais cada vez mais inclusivos. Conscientes de
que há um longo caminho a percorrer, algumas das
intervenções tiveram como objetivo melhorar as
acessibilidades.
As obras de requalificação do percurso do Forte do
Alqueidão, realizadas ao abrigo do projeto COMUNIDADE
E TURISMO SUSTENTÁVEL aprovado pela Linha de Apoio
à Sustentabilidade do Programa VALORIZAR, tiveram
como objetivo aumentar a segurança e conforto de
quem o visita. Neste sentido, procedeu-se à colocação
de linhas-guia que delimitam o percurso de visita
dentro do Forte. Estas linhas-guia serão também uma
referência para invisuais e pessoas de baixa visão.

imagens.
i45 / i46 / i47 Colocação de linha guia e melhoramento do piso
i48 / i49 Intervenções no observatório
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Já experimentou a visita livre?
A visita livre permite ao visitante, com recurso a um,
ou mais, áudio guia, conhecer os pontos turísticos
principais de Sobral de Monte Agraço, nomeadamente o Circuito de Visita do Alqueidão, onde se localiza o
principal ponto defensivo da primeira linha de defesa de Lisboa do ataque francês de 1810 ou a Igreja de
Santo Quintino - monumento nacional, por exemplo.
O áudio guia pode ser requisitado no Centro de Interpretação das Linhas de Torres e Posto de Turismo de
Sobral de Monte Agraço e proporciona, a quem a ele
recorra, uma visita ao seu ritmo, acompanhado pelos seus conviventes, sem pressas, com as paragens
que entender fazer, mas sempre acompanhado pela
história dos sítios e pelas histórias contadas à volta
dela! Usufrua do ar livre e experimente!

No Núcleo de Apoio ao Visitante do Circuito do Alqueidão
(NAV), além da renovação de sinalética direcional e do
reforço na recolha de lixo, com a distribuição de novos
pontos de recolha, foi feita uma aposta na melhoria
das acessibilidades ao espaço, nomeadamente com a
implementação de um corrimão na rampa de acesso
ao núcleo de apoio, com a criação de um lugar de mesa
reservado para visitantes que usem cadeira de rodas e
com melhoramentos no acesso e utilização do wc.

i50

No espaço de NAV foi ainda colocado um
sombreamento que contribuirá para o conforto de quem o queira utilizar.
Venha conhecê-lo e experimente um pequeno piquenique ou simplesmente descanse
depois de uma caminhada ao ar livre.
Ajude-nos a preservar o espaço, deixando-o
sempre limpo e depositando o lixo nos locais
adequados. Este local também é seu, use-o
com responsabilidade, pois queremos que
deseje voltar.
Tenha sempre presente as medidas de saúde
pública obrigatórias na utilização de espaços
públicos e as regras de distanciamento físico.
i51

imagens.
i50 Corrimão na rampa de acesso

|

i51 Sombreamento no núcleo de apoio

Candidatura das Linhas de Torres
a Marca do Património Europeu

A Rota Histórica das Linhas de Torres (RHLT) apresentou a
candidatura das Linhas de Torres Vedras a Marca de Património Europeu ao júri nacional. No passado dia 04 de
fevereiro, a RHLT ficou a saber que a candidatura apresentada foi selecionada pelo júri nacional de pré-seleção dos sítios para atribuição da Marca do Património
Europeu 2021. Segundo noticiado no website da Direção-Geral do Património Cultural, “o júri considerou unanimemente que a candidatura apresentada pela Rota
Histórica das Linhas de Torres (RHLT) - Associação para
o Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das Linhas de
Torres Vedras, destacando-se significativamente das
restantes candidaturas apresentadas, corresponde de
forma muito positiva a todos os critérios para seleção

da MPE.”A Marca do Património Europeu (MPE) é uma medida da União Europeia, estabelecida pelo Parlamento e
pelo Conselho da União Europeia, que tem por base uma
iniciativa intergovernamental, lançada em 2006. Entre os
objetivos gerais da MPE, estão o reforço do sentimento de
pertença à União Europeia por parte dos cidadãos europeus, com base nos valores e elementos comuns da história e do património cultural europeus; a valorização da
diversidade nacional e regional; e o incentivo ao diálogo intercultural. Desta forma a MPE, ou European Heritage Label,
procura realçar o valor simbólico e a visibilidade de sítios
que tenham desempenhado um papel significativo na história e na cultura da Europa e/ou na construção da União
Europeia.
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Projetos aprovados
em curso
vão promover
o património das
Linhas de Torres

AMBIENTE

Semana europeia
de prevenção de resíduos
O Centro de Interpretação das Linhas de Torres participou, no dia

24 de novembro, no webinar promovido pela Fundación FINNOVA.
Sob o tema NAPOCTEP: Economia
Circular, Sustentabilidade e Recuperação de Resíduos no sector
HORECA, o seminário web dividiu-se num bloco dedicado às fontes
de financiamento para a prevenção de resíduos e noutro bloco sobre a aplicação da economia circular à prevenção e recuperação
de resíduos, através de boas práticas no sector HORECA. À técnica
Sandra Oliveira coube a apresentação do projeto NAPOCTEP: Rotas
Napoleónicas por Espanha e Portugal, financiado pelo programa
de cooperação transfronteiriça

Espanha-Portugal Interreg POCTEP,
que fará parte do Itinerário Cultural do Conselho da Europa Destination Napoleon. A apresentação
focou exemplos de boas práticas
que associam sustentabilidade
e economia circular e que estão,
atualmente, a ser implementadas
por agentes económicos, atores
turísticos e entidades públicas e
privadas no território da Região
Centro de Portugal e na Comunidade Autónoma da Espanha Castilla y León. O evento contou com
a presença de várias personalidades, como os eurodeputados

Cláudia Monteiro de Aguiar e Álvaro Amaro, o Presidente do Turismo
Centro de Portugal, Pedro Machado, entre outros.

Revista INVADE!
LANÇA TERCEIRO NÚMERO
No passado mês de dezembro,
a Rota Histórica das Linhas de
Torres lançou o terceiro número da Revista INVADE!

Revista VISÃO SUGERE VISITA ÀS LINHAS DE TORRES
Na edição de 22 de outubro foi publicado com a revista VISÃO, o Guia
PATRIMÓNIO.
DESCOBRIR PORTUGAL, que referencia museus e monumentos relevantes para a conhecer a história
do país. Entre essas sugestões está
o património das Linhas de Torres,
símbolo da resistência de um povo
que vale a pena explorar através
dos seus seis percursos temáticos
de visita, que se estendem por um
território que vai da costa Atlântica

A coordenação da gestão dos
projetos em execução, aprovados
pelo Turismo de Portugal e pelo INTERREG V Espanha-Portugal, está a
cargo do Município de Sobral de
Monte Agraço, através do CILT, enquanto sede da Rota Histórica das
Linhas de Torres e município que
assume a presidência. No âmbito

do projeto COMUNIDADE E TURISMO
SUSTENTÁVEL, apoiado pelo Turismo de Portugal, foram lançados,
durante o mês de novembro, os
procedimentos de contratação
dos seguintes trabalhos: desenvolvimento de conteúdos para o
booklet para as escolas; desenvolvimento de conteúdos para o
Caderno de Campo e kit de merchandising infanto-juvenil para os
Centros de Interpretação da RHLT;
edição do livro infanto-juvenil sobre as Linhas de Torres e instalação de contadores de visitantes
nos principais Fortes da RHLT, sendo que em Sobral de Monte Agra-

ao rio Tejo. Os percursos (Torres Vedras na Primeira Linha, Wellington,
A Defesa do Tejo, Grandes Desfiladeiros, O Nó das Linhas e Do Palácio
ao Atlântico) são apoiados por uma
rede de Centros de Interpretação
e integram uma oferta diversificada que cruza a história a e cultura com a gastronomia de época,
os passeios a pé ou de bicicleta, o
charme dos alojamentos e os bons
vinhos da região e com as atividades equestres e náuticas.

A revista pode ser encontrada nos
postos de turismo dos municípios
da RHLT e nos respetivos Centros de
Interpretação das Linhas de Torres,
nos agentes de hotelaria, restauração e animação turística parceiros
da RHLT. A revista pode, também, ser
acedida digitalmente através do
site do CILT www.cilt.pt/pt/noticias/
detalhe/366 ou da RHLT www.rhlt.
pt/pt/revista-invade-terceiro-numero/ ou em www.facebook.com/
rotahistoricalinhastorres
Entre outros temas, poderá conhecer o que melhor se faz na recriação histórica portuguesa, com os

grupos de recriação Guerrilha de
Montagraço e Companhia de Artilharia de Sobral e fique a saber por
que razão Lígia Mateus, secretária-geral da Associação de Turismo
Militar Português, diz acreditar “que
o turismo militar é um segmento
que pode marcar pela diferença”.
A revista pode ser encontrada nos
postos de turismo dos municípios
da RHLT e nos respetivos Centros de
Interpretação das Linhas de Torres,
nos agentes de hotelaria, restauração e animação turística parceiros
da RHLT. A revista pode, também, ser
acedida digitalmente através do
site do CILT www.cilt.pt/pt/noticias/
detalhe/366 ou da RHLT www.rhlt.
pt/pt/revista-invade-terceiro-numero/ ou em www.facebook.com/
rotahistoricalinhastorres

ço o equipamento está instalado
no Forte do Alqueidão. Já em 2021,
foram preparados os procedimentos para: elaboração de uma
app turístico-cultural; 6 maquetes
táticas (uma para cada Centro
de Interpretação das Linhas de
Torres, que representam um Forte
selecionado por cada município
associado da RHLT); 6 mapas da
Rota Histórica das Linhas de Torres, cada um destacando um dos
seis percursos de visita (Percursos
Torres Vedras na Primeira Linha,
Wellington, A Defesa do Tejo, Grandes Desfiladeiros, O Nó das Linhas
e Do Palácio ao Atlântico).
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RUNNING CHALLENGE
Linhas de Torres

Dia Nacional das Linhas de Torres 2020

No dia 07 de outubro, o presidente da Rota Histórica das Linhas de Torres, José Alberto Quintino,
esteve presente na Associação de Deficientes das Forças Armadas para celebrar o protocolo
de parceria para a realização do evento desportivo Running Challenge Linhas de Torres Vedras.

No dia 20 de outubro realizou-se, no auditório do Centro Pastoral de Torres Vedras, pelas 18h30,
a Cerimónia Comemorativa do Dia Nacional das Linhas de Torres - uma organização da Rota
Histórica das Linhas de Torres - Associação para o Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das
Linhas de Torres Vedras.
Após a exibição do teaser do filme que está a ser
desenvolvido para a promoção da retoma turística
das Linhas de Torres, a abertura da cerimónia foi da
responsabilidade de Carlos Bernardes, presidente do
município de Torres Vedras, a qual prosseguiu com

a exibição das micrometragens que participaram no
concurso INVADE!
O encerramento ficou a cargo do presidente da Rota
Histórica das Linhas de Torres, José Alberto Quintino.
A finalizar a cerimónia de celebração do Dia Nacional
das Linhas de Torres, o público assistiu ao concerto
LINHAS, organizado pela AREPO e interpretado por
jovens músicos dos conservatórios de música
regionais dos municípios que integram o território das
Linhas de Torres.
O Dia terminou em Sobral de Monte Agraço onde
decorreu, pelas 21h30, um momento de homenagem
ao esforço das tropas aliadas e do povo português na
construção das Linhas de Defesa de Lisboa.

Trata-se de uma prova internacional, de cariz histórico-militar, que contará com a presença de participantes
portugueses e estrangeiros e com a envolvência do Ministério da Defesa Nacional.
A reconhecida apetência para a corrida em provas tipo
“TRAIL”, aliada a um invejável percurso histórico, diversificado em deslumbrantes paisagens que marginalizam o
esforço a realizar, propiciam a inscrição desta prova no
calendário anual dos grandes acontecimentos desportivos. Reconhecendo que é imperativo o estabelecimen-

to de iniciativas que visem a dinamização e cooperação
entre entidades públicas e privadas de comprovada
credibilidade e prestígio, assinaram o protocolo os representantes das seguintes entidades: Ministério da
Defesa Nacional, através da Direção-Geral de Recursos
da Defesa Nacional, Estado-Maior-General das Forças
Armadas, Associação dos Deficientes das Forças Armadas, Xistarca - Promoções e Publicações Desportivas,
Lda., Rota Histórica das Linhas de Torres e Endurance
Portugal, AREP - Associação de Resistência Equestre Portuguesa.

No edifício dos paços do concelho, junto à placa de
homenagem foi depositada uma coroa de flores pelos
membros da Associação de Cultura e Recreio 13 de
Setembro de 1913, na presença do senhor presidente
da Câmara Municipal, José Alberto Quintino, da
senhora vereadora, Carla Alves, e da presidente da
direção da respetiva associação, Sónia Ribeiro.
A organização deste momento esteve a cargo da
Associação de Cultura e Recreio 13 de Setembro de
1913.
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Cine-Teatro

Merece também especial destaque a realização da 1ª parte da Edição do 4º Manobras – Festival Internacional de
Marionetas e Formas Animadas da Artemrede – com a vinda de 2 espetáculos “Arabesco” pela Red Cloud – Teatro de
Marionetas e “Lições de Voo” pelo Teatro de Marionetas do Porto.

Certificado com Selo “Clean And Safe”

O cinema esteve representado pelos filmes: “O Segredo: Atreve-te a Sonhar”, “Radioativo”, e “Trolls: Tour Mundial”.

O Cine-Teatro reabriu ao público a 3 de outubro, sete meses depois de ter suspendido a
programação, devido à pandemia, certificado com o selo “Clean and Safe.
A atribuição do selo foi realizada, mediante o cumprimento de
vários requisitos de higienização
e segurança para prevenção e
controlo da COVID-19, 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 confiança na utilização

deste espaço cultural. A atividade
voltou a ser suspensa, uma vez que
foi decretado, a 15 de janeiro, o encerramento dos equipamentos culturais, a nível nacional.

Entre outubro e dezembro de 2020, foram realizados 9 eventos entre atividades formativas,
atividades infantis, cinema, música, teatro e teatro de marionetas.
De destacar o regresso da Revista à Portuguesa aos palcos do Cine-Teatro com a peça “Volt’a
Portugal em Revista”, a apresentação do espetáculo “Amália: Uma História de Vida” e do musical
“A Pequena Sereia - Na Véspera de Natal” e a transmissão online do concerto “Punk Some Noise
- Live on Facebook”, celebrando o 7º Aniversário desta banda sobralense.

i52

i53

i54

i55

imagens.
i52 Espetáculo “Arabesco”

i53 Espetáculo “Amália: Uma História de Vida”

i54 “A Pequena Sereia - Na Véspera de Natal”
i55 Espetáculo “Lições de Voo”
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Dia Mundial da Poesia

ACESSO GRATUITO
a Jornais e Revistas
a partir de qualquer
local

A Biblioteca Municipal assinalou o Dia Mundial da Poesia na
rede social facebook, sob o lema “Livra, Tantos Livros” com a
leitura de poemas por Nuno Garcia Lopes, poemas escolhidos
a preceito, para provocar sorrisos e talvez até umas boas
gargalhadas.
A Comunidade de Leitores da Biblioteca Municipal, participou também
escolhendo poemas para serem divulgados.

Agora com o seu Cartão da Rede Concelhia de Bibliotecas pode consultar,
gratuitamente e a partir de qualquer
lugar, mais de 7.000 jornais e revistas
portuguesas e estrangeiras disponibilizados na app Pressreader. Poderá ler
instantaneamente as publicações de
imprensa ou, em alternativa, descarregá-las para ler mais tarde.
A disponibilização deste serviço, feita através
da OesteCim para todos os leitores da Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Oeste (RIBO), visa
apoiar os leitores da região, no período de confinamento, promovendo um acesso mais universal
e democrático à leitura, conhecimento e à informação fidedigna e verificada nos mais variados
órgãos de comunicação social escrita.

Esta plataforma digital, que pode ser acedida em versão App
para Android e iOS, assim como em versão Web através do
endereço https://www.pressreader.com/catalog, disponibiliza publicações em mais de 60 línguas, com uma diversificada oferta de opções, de que destacamos a leitura em voz
alta, a seleção de tamanho da fonte ou a cópia e partilha de
artigos, entre outras.
Para aceder gratuitamente, descarregue a App ou aceda
à versão Web e registe-se usando o número associado ao
seu Cartão de Utente e o respetivo PIN.

Ainda não tem Cartão
da Rede Concelhia de Bibliotecas?
INSCREVA-SE JÁ!

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
Biblioteca de Sobral de Monte Agraço: 261 940 090 /
bibliotecaservicos@cm-sobral.pt

Quer ouvir uma história?
Esta iniciativa de leituras ao telefone, dinamizada pela equipa da Biblioteca
Municipal é dirigida a pessoas idosas que se encontram sozinhas e privadas
de convívio, procurando reatar uma relação de proximidade com alguns
leitores ou estabelecer novos contactos na comunidade, contribuindo para
diminuir as situações de isolamento. Este projeto é dinamizado em parceria
com o serviço de ação social do município que referencia alguns dos participantes. Esta atividade conta já com 40 participantes.
Se quer ouvir um conto ou um poema ao telefone
Inscreva-se ou inscreva um seu familiar!
Telefone. 261 940 090 | e-mail. bibliotecaservicos@cm-sobral.pt

Hora do Conto
A Biblioteca Municipal de Sobral de
Monte Agraço encontra-se a promover a iniciativa “Hora do Conto +
Perto de Ti”, com início em Abril, às
quartas-feiras e sábados, através
de vídeos publicados na sua página de Facebook.
Direcionada para um público infantil, esta iniciativa pretende desenvolver nas crianças a curiosidade
e o gosto pela leitura, percorrendo
itinerários de leitura de diversos
quadrantes da literatura infantil
nacional e internacional.
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Digitalização
de documentação
histórica
do município

Um novo estudo
sobre o Foral Manuelino
do concelho será apresentado
publicamente em breve

O município deu início a um projeto
de digitalização e tratamento documental
de documentação histórica do concelho,
com vista à sua preservação e divulgação.

Entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019, sob o lema Preservar a memória, manter a identidade, comemorar a História…,
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.

Nesta primeira fase, foi adjudicada
a digitalização de atas antigas até meados
do século XX e de jornais antigos do concelho
existentes na Biblioteca Municipal.

Integrou a comissão científica das Comemorações o Professor Carlos
Guardado da Silva a quem foi lançado o desafio de elaborar um novo estudo
sobre o Foral, e que viria a propor que o estudo reunisse vários investigadores.
Nesse contexto, este novo estudo conta com os valiosos contributos de Ana
Pereira Ferreira Carlos Guardado da Silva, Hermínia Vasconcelos Vilar e José

Comunidade Online de Leitores do Oeste
A RIBO, Rede Intermunicipal
das Bibliotecas do Oeste,
continua a dinamizar a Comunidade de Leitores Online
lançada em 2020 por ocasião do Dia Mundial do Livro.
Depois de um interregno nos meses de verão, a comunidade reúne

mensalmente desde outubro, sob
temas diversos. As atividades concebidas em rede potenciam o valor individual de cada biblioteca e,
consequentemente, o seu impacto
direto na comunidade, neste caso,
aproximando os leitores e as bibliotecas entre si. A dinamização
das sessões da comunidade está
a cargo dos Bibliotecários da Rede.

Manuel Vargas. O design gráfico é
de Ana Carla Gomes.
Esta publicação, concluída já há
algum tempo e motivo de grande
orgulho para o Município, será
apresentada publicamente em
breve, pelo que não iremos, neste
momento, desvendar mais sobre
esta importante obra que todos
os sobralenses e público em geral
terão oportunidade de conhecer
aprofundadamente.

Edição de Livro Infantil
O município editou um livro infantil sobre a história
do Concelho de Sobral de Monte Agraço.
O trabalho foi adjudicado à Editora Pato Lógico e daí resultou a edição “O Relógio que
anda ao contrário – viagens pela história de Sobral de Monte Agraço”, da autoria de Maria
João Freitas, com ilustrações de Alberto Faria.
Este livro será um instrumento de divulgação da história do concelho junto dos mais
novos, mas também uma ferramenta de trabalho, a partir da qual professores e outros
profissionais poderão partir para a abordagem da história local.
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Piscinas de Sobral de Monte Agraço

REDE CULTURA
2027

ALVO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO

Exposição Identidade
territorial: Imaginário
Visual da região
Sobral de Monte Agraço está
representado na exposição
“Identidade Territorial: Imaginário Visual da Região”, constituída por fotografias que
retratam histórias, tradições,
saberes e património dos 26
municípios da Rede Cultura
2027.
A organização da exposição esteve a cargo da Rede Cultura 2027,
com a colaboração ativa dos 26
municípios integrantes, e do MIMO
– Museu da Imagem em Movimen-

LIVRO “Retratos
de um território”

Há cerca de 20 anos, foram abertas ao público as Piscinas Municipais, equipamento de grande importância para a população do concelho. Decorrido todo este tempo, era urgente proceder a uma intervenção profunda, com várias obras para a sua manutenção e requalificação.

Em 2020 iniciaram-se parte dessas
obras, que já se encontram concluídas, contudo ainda é necessário
encetar a 2ª fase que consiste na
Revitalização do Sistema Térmico, na
to. A mostra está patente no museu
MIMO, em Leiria, por um período de
dois anos. Neste âmbito, cabia a
cada concelho participante a seleção de um conjunto de fotografias que retratassem o património
concelhio e se enquadrassem no
âmbito do evento, bem como uma

peça etnográfica, com o fim de
enriquecer o circuito museológico e museográfico da exposição.
Integram a mostra em apreço fotos dos tradicionais Leilões, das
Festas e Feira de Verão, das Linhas
de Torres e ainda um quadro ligado à temática das Linhas de Torres.

O Município participou no livro “Retratos de um território”, a primeira
publicação da Rede Cultura 2027,
promovido pelo Grupo Relator dos
Marcadores. Trata-se da primeira
publicação da Rede Cultura 2027,
que compila 26 textos e nos oferece um retrato multifacetado deste
grande território da Rede Cultura,
com acontecimentos, figuras ou
práticas características e identitários de cada um dos Municípios. A
sua edição foi organizada por Acácio de Sousa e Maria Inácia Rezola.

Pretendia-se abordar a ligação dos
vários territórios à Europa, pelo que
o texto do Sobral intitulado ” Sobral
de Monte Agraço, ponto forte da(na) Europa. Da Europa de Napoleão
à construção de elos de União”, da
autoria de Júlia Leitão, que aborda a importância do património
concelhio das Linhas de Torres
para a construção da europa, tal
como a conhecemos hoje, ou seja
o protagonismo da história local
na construção da história europeia.

melhoria do conforto do Ginásio e na
substituição das Caldeiras, trabalho
em execução com um custo de cerca de 122 mil euros. Dada a natureza
e dimensão das várias intervenções,

realizadas e a realizar, e também
devido a todas as contingências decorrentes da pandemia Covid-19, a
previsão da sua abertura será para
Setembro 2021.
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SOBRAL ATIVO
Aulas Presenciais

DESPORTO

Município celebrou novos
Contratos-Programa de Desenvolvimento
Desportivo no valor de 39.250 euros

Após uma interrupção no mês de
Agosto, a 16 de setembro foram
retomadas as aulas de grupo dirigidas a adultos, tais como localizada, zumba, pilates, treino funcional
e treinos de karaté para crianças
e adultos. Inicialmente, as aulas
decorriam no campo de ténis do
complexo desportivo da Piscina Municipal. A partir do dia 26 de
outubro, as aulas tiveram lugar no
pavilhão gimnodesportivo da Escola Básica Sobral de Monte Agraço
e Santo Quintino, com duas aulas
diárias das 18h40 às 20h20. A 15 de
janeiro a atividade foi suspensa por
decisão do governamental.

Aulas Online
O município continua a publicar
aulas de atividade física online,
através da plataforma facebook.
As aulas são dirigidas a crianças,
jovens, adultos e idosos, fomentando a prática de atividade física
e a redução do sedentarismo. Inicialmente, as aulas decorriam no
campo de ténis do complexo desportivo da Piscina Municipal.
A partir do dia 26 de outubro, as
aulas tiveram lugar no pavilhão
gimnodesportivo da Escola Básica
Sobral de Monte Agraço e Santo
Quintino, com duas aulas diárias
das 18h40 às 20h20. A 15 de janeiro a
atividade foi suspensa por decisão
do governamental.

AECs 2020/21 – Expressão Físico Motora
A autarquia dinamiza a Atividade de Enriquecimento Curricular (AEC), Expressão Físico-Motora no Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio da Cruz
Sobral, promovendo a realização de uma aula semanal de expressão físico-motora para todos os alunos do 1.º ciclo. As aulas de enriquecimento curricular tiveram início a 17 de Setembro de 2020.

A 20 de Novembro, foram celebrados dois novos Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo
com o Monte Agraço Futebol Clube
e com o Clube Desportivo e Recreativo de Pêro Negro, numa cerimónia
decorrida no Auditório Municipal.
Na presença de responsáveis pelas duas Instituições, o Presidente
da Câmara Municipal referiu que
estes dois Clubes sem fins lucrativos, contribuem ativamente para
a prática desportiva no concelho,

por conseguinte este apoio adicional, para suportar encargos
que se verifiquem com a oferta de

acesso à atividade física e desportiva, é sem sombra de dúvida uma
mais-valia para os seus atletas.
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Município e Associação Cabra Cega
Assinam Protocolo

Projeto “Oeste+Igual”
aprovado pelo EEA Grants 2014-2021
A OesteCIM e os 12 municípios, em
parceria com om Centre for Gender and Equality (Noruega), desenvolveram o projeto “Oeste+Igual”,
aprovado pelo EEA Grants 2014-2021,
tendo como objetivo desenvolver e
implementar políticas e instrumentos eficazes nas áreas da Igualdade de Género e da Conciliação da
Vida Profissional, Familiar e Pessoal.
O Projeto-piloto irá contribuir para
a participação cívica e política das
mulheres, através de promoção
da igualdade entre mulheres e homens, a nível local e regional pela
partilha de experiências e de boas
práticas de conciliação e igualdade
de género já testadas na Noruega.

O Município de Sobral de Monte Agraço celebrou, no dia16 de outubro de 2020, um protocolo com
a Associação Cabra Cega, que prevê a cedência de um espaço na antiga Escola João Luís de
Moura, para que a Associação possa desenvolver as suas atividades, em particular, o Projeto
TicTac (Tecnologias de Informação e Comunicação e Tecnologias de Assistência à Cegueira).

Na assinatura do protocolo, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal de Sobral de Monte
Agraço, José Alberto Quintino, a Vereadora da Ação Social, Carla Alves,
o Presidente da Associação Cabra
Cega, Pedro Nogueira, e a Vice-Presidente da Associação Cabra Cega,
Madalena Teixeira. A Associação
Cabra Cega é uma associação

sem fins lucrativos que, à semelhança do jogo que lhe dá o nome,
tenta dotar os seus beneficiários/
utentes de competências que lhes
permitam uma inclusão mais fácil
e sólida na sociedade, tornando-os sujeitos ativos que conquistam
a sua autonomia e independência,
por forma a superar as dificuldades
inerentes à deficiência visual.

WEBINAR

AMAS tem novo espaço
em Sobral de Monte Agraço
A Academia de Música e Artes de
Sapataria e Sobral de Monte Agraço (AMAS) tem um novo espaço na
sede do nosso concelho, na antiga
Escola João Luís de Moura, funcionando igualmente no Clube Recreativo de Sapataria há já 8 anos.

Este novo espaço resulta de uma
parceria da AMAS com a Associação de Estudantes do Ensino Superior do Concelho,UNIR, partilhando
assim as suas instalações, e contando também com o apoio do Município de Sobral de Monte Agraço.

“A Desigualdade de Género
e a conciliação entre trabalho
e família”
O Município de Sobral de Monte
Agraço promoveu o webinar “A Desigualdade de Género e a conciliação entre trabalho e família” dinamizado pela Doutora Maria José
da Silveira Núncio, que contou com
a participação de 30 entidades.
Este webinar pretendeu assinalar

o Dia Mundial para a Igualdade e
o Dia Mundial para Erradicação da
Pobreza, envolvendo os cidadãos
para a promoção da cidadania,
sensibilizando a comunidade para
os problemas da pobreza e igualdade de género.
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Atualização do Diagnóstico e Plano
de Desenvolvimento Social do Concelho
O Município de Sobral de Monte
Agraço procedeu à atualização do
Diagnóstico e Plano de Desenvolvimento Social do Concelho, através
de metodologias participativas,
que têm contado com a presença
de vários parceiros integrantes do
Conselho Local de Ação Social. As
reuniões têm decorrido na Esco-

la João Luís de Moura, em Sobral
de Monte Agraço, na observância das diretrizes de segurança da
DGS. Os parceiros do Conselho Local de Ação Social foram divididos
em dois grupos de trabalho que
identificaram e priorizaram potencialidades e oportunidades, assim
com problemas existentes no con-

celho para que se possam delinear
respostas e soluções em projetos
futuros. A Presidente do Conselho
Local de Ação Social, a Vereadora da Ação Social, Carla Alves, tem
acompanhado os trabalhos, participando ativamente no desenrolar
das atividades, contribuindo para
esta importante revisão.

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
Dia 3 de dezembro assinala-se
como o Dia Internacional da Pessoa
com Deficiência, uma data instituída em 1992, por iniciativa da ONU,
com o objetivo de motivar para
uma maior compreensão dos assuntos relativos à deficiência e mo-

bilizar para a defesa da dignidade,
dos direitos e do bem-estar, para
que se crie um mundo mais inclusivo e equitativo para as pessoas
com deficiência, seja ela física ou
mental. A Unidade de Educação e
Ação Social, em colaboração com

Dia Internacional do Voluntário
Com a temática “Voluntário para um
futuro inclusivo”, a ONU assinala este
ano o Dia Internacional do Voluntário, procurando promover as ações
de voluntariado enquanto contributo significativo para a construção de
sociedades mais inclusivas e igualitárias. O dia 5 de dezembro foi instituído pela ONU como Dia Internacional do Voluntário, celebrado desde
1985, com o objetivo de incentivar e
valorizar a atividade voluntária em
todo o mundo. Consciente de que o

voluntariado é um mecanismo poderoso para envolver as pessoas, foi
criado pelo Município de Sobral de
Monte Agraço, o Banco Local de Voluntariado que promove e coordena
a integração de voluntários e de entidades promotoras de voluntariado.
Neste âmbito, o Município tem, ainda,
dinamizado ações em que têm sido
envolvidos voluntários, designadamente através do canil municipal, do
Clube Sobral Sénior Ativo e atividades temáticas diversas.

a Biblioteca Municipal, associou-se
às iniciativas internacionais deste
dia, alertando para a necessidade
de sensibilizar para a promoção da
inclusão e para a dignidade na diferença.

Atribuídas Bolsas
a Estudantes
do Ensino Superior
no valor de 11.800,00
euros
Durante o mês de outubro,
foram atribuídas 59 Bolsas
a Estudantes do Ensino
Superior, referentes ao ano
letivo 2018/2019.
Esta iniciativa foi assinalada em
moldes diferentes, pela impossibilidade de realização de cerimónia
presencial, através da divulgação
de vídeo realizado em parceria com
alguns dos candidatos, no qual os
alunos dão a conhecer a importância deste programa nos seus percursos académicos.
A atribuição das bolsas visa, concretamente, fazer face às desigualdades socioeconómicas que
possam ser impedimento para o
acesso à educação e ao Ensino Superior.

Programa
de Distribuição
de Fruta ao 1.º Ciclo
e Pré-Escolar
– regime da Fruta
Escolar
A promoção da Saúde na escola
assume um papel notório no desenvolvimento da criança, sendo
que nos últimos anos o problema
da obesidade infantil tem vindo,
também no concelho, a apresentar
valores crescentes e preocupantes.
Consciente destas problemáticas,
o Município apresentou ao Instituto
de Financiamento da Agricultura e
Pescas (IFAP) uma candidatura ao
Regime de Fruta Escolar (RFE), tendo a mesma sido aprovada. Nesse
sentido, irá fornecer e disponibilizar
frutas (maças, pêras, laranjas, tangerinas e bananas, etc) às crianças

Dia Internacional da Cidade Educadora
No dia 30 de novembro, celebrou-se o Dia Internacional da Cidade Educadora, uma iniciativa da Associação Internacional de Cidades Educadoras, da
qual faz parte Sobral de Monte Agraço. Para assinalar o 30º aniversário da
Proclamação da Carta das Cidades Educadoras, foram divulgados vídeos
elaborados, no âmbito das comemorações deste dia, que recordam o legado e o contributo para a sociedade das mais de 500 cidades da Rede.

do 1º ciclo do Concelho, em duas
distribuições por semana. Embora só o programa do 1.º ciclo seja
financiado, o município vai estender o programa ao pré-escolar.
Este programa tem como objetivo
promover hábitos de consumo de
alimentos benéficos para a saúde
dos mais jovens e vem complementando outras medidas já existentes, como a do leite escolar. Regime de Fruta Escolar (RFE) resulta
de uma iniciativa da União Europeia
(UE) para promover hábitos saudáveis e uma dieta equilibrada entre
as crianças, tendo em mente um
grande objetivo – mudar os seus
hábitos alimentares, para reduzir a
obesidade infantil na Europa (cerca de 22 milhões de crianças têm
excesso de peso na UE e, destas, 5
milhões são obesas), no âmbito da
estratégia da UE em matéria de nutrição, atividade física e saúde.
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A Luta Continua por um Pavilhão
na Escola Básica e Secundária
O Município de Sobral de Monte Agraço, a Direção do Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio
da Cruz Sobral (AEJICS) e a Associação de Pais e Encarregados de Educação de Sobral de Monte Agraço foram recebidos, na Assembleia da República, nos passados dias 14 e 19 de outubro,
pelos deputados João Nicolau, do PS, Duarte Pacheco, do PSD e Duarte Alves, do PCP-PEV, após
terem sido solicitadas audiências com estes grupos parlamentares.
Esta iniciativa teve como objetivo principal vincar, junto dos diferentes grupos parlamentares, a
necessidade de existência de um
pavilhão gimnodesportivo, na Escola Básica e Secundária Joaquim
Inácio da Cruz Sobral, para a prática da disciplina de Educação Física,
que permitirá uma melhoria das
condições do processo de ensino-aprendizagem para centenas de
alun@s sobralenses. Além da necessidade extrema de construção
de um pavilhão na escola sede do
AEJICS, outras preocupações foram
debatidas, nomeadamente, a falta
de investimento nesta escola, por
parte da tutela ao longo das últimas décadas, e as relativas à falta
de pessoal não docente, quer Assistentes Operacionais, quer Assistentes Técnicos. Numa postura de
articulação institucional, Município,
Agrupamento de Escolas e Associação de Pais concertaram esforços em defesa da Escola Pública e
em prol do interesse d@s alun@s e
suas famílias.

i56

Férias de Natal

Atividades de Animação e de Apoio à Família (Educação Pré-Escolar)

i57

i58

imagens.
i56 Reunião com o deputado Duarte Alves

i57 Reunião com o deputado Duarte Pacheco

i58 Reunião com o deputada João Nicolau

e Componente de Apoio à Família (1º Ciclo do ensino Básico)
De 21 a 29 de dezembro, o Município
de Sobral de Monte Agraço, no âmbito da conciliação da vida familiar
e laboral, e atendendo às necessidades prementes das famílias na
ocupação dos tempos livres das
suas crianças durante as interrupções letivas, dinamizou programas
de atividades de animação para as

crianças da educação pré-escolar
e alunos do 1º ciclo do ensino básico,
do Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio da Cruz Sobral, respeitando as necessidades atuais, face
ao contexto pandémico.
Decorrido na Escola Básica de Sapataria, este programa de apoio

às famílias e crianças do concelho,
durante a interrupção letiva do Natal, proporcionou experiências de
natureza diversa, nomeadamente ateliers de expressão plástica e de
culinária, atividade física, jogos tradicionais, hora do conto, entre outras.
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Município assinala Quadra de Natal
nas Escolas
O Município de Sobral de Monte Agraço assinalou, nos dias 17 e 18 de dezembro, a quadra natalícia,
junto da comunidade escolar do concelho, com a oferta de alguns presentes, entregues pela
Vereadora da Educação, Carla Alves, às crianças do Ensino Pré-Escolar, das escolas do concelho
e da Associação Popular e a alun@s do 1º Ciclo do Ensino Básico.
Nesta quadra, o Município tem
vindo a proporcionar, nos últimos
anos, um espetáculo de Natal no
Cine -Teatro, que devido às circunstâncias atuais, causadas pela
pandemia, não pôde ser realizado,
não deixando o Município, ainda
assim, de celebrar o Natal com os
alun@s das escolas do concelho.

i59

Alunos cantaram as “Janeiras”
junto aos Paços do Concelho
No dia 13 de Janeiro, a turma do
6.ºA da Escola Básica e Secundária
Joaquim Inácio da Cruz Sobral, veio
cantar as “Janeiras”, acompanhada pelas Professoras Alice Rocha
e Ana Paula Ferreira, no âmbito do
projeto “Recuperar Tradições”, articulado entre a Biblioteca Escolar
e as disciplinas de Educação Mu-

sical e Projeto de Turma. Presentes
estiveram o Presidente da Câmara
Municipal e a Vereadora da Educação, que assistiram e ouviram os
alunos cantar, e no final, ambos dirigiram palavras de agradecimento e apreço pela dedicação que
demonstraram no cumprimento
desta tradição.

imagens.
i59 Vereadora da educação distribuindo lembranças

PROGRAMA ECO-ESCOLAS
Cerimónia Hastear Bandeira Verde
A Escola Básica e Secundária Joaquim Inácio da Cruz Sobral realizou, no dia 10 de dezembro, a
cerimónia simbólica do hastear da Bandeira Verde do Programa Eco-Escolas, referente ao ano
letivo 2019/2020, uma iniciativa que visa apoiar, encorajar e reconhecer as ações e o trabalho
das escolas no âmbito da Educação Ambiental para a Sustentabilidade.

A cerimónia decorreu na biblioteca deste estabelecimento de ensino, no cumprimento das regras
da atual realidade de pandémica,
e contou com a presença do Diretor do Agrupamento de Escolas, do
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço,
Luís Soares, e da Vereadora da Educação, Carla Alves e demais convidados.
O Programa Eco-Escolas é um programa internacional promovido
pela Foundation for Environmental
Education, desenvolvido em Portugal desde 1996, pela ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa,
e implementado, desde 2008 no
nosso concelho, através de parceria entre o Município de Sobral de
Monte Agraço e a Escola Básica e
Secundária Joaquim Inácio da Cruz
Sobral.
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Nova campanha
de lavagem
e higienização
de contentores
de RSU
O Município Sobralense
tem com o ambiente, com
a promoção do bem-estar
e da saúde pública de toda
a população, uma das suas
principais preocupações.
Neste âmbito decorreu no passado
mês de Janeiro mais uma ação de
lavagem e higienização de todos
os contentores de 800 e 1.100 litros,
contentores para deposição indiferenciada de resíduos sólidos urbanos em todo o concelho, totalizando
cerca de 800.

Colocação
de novo ecoponto
junto ao Mercado
Municipal

PROGRAMA CED_
Capturar, Esterilizar
e Devolver

ADOPÇÃO DOS ANIMAIS DO C.R.O.
(Centro de Recolha Oficial) /
Canil Municipal

Durante o ano de 2020, o Município de Sobral de Monte
Agraço continuou a o Programa CED_ Capturar, Esterilizar
e Devolver, que visa monitorizar e controlar as colónias de
gatos 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.

Durante o ano 2020 e com os
constrangimentos
impostos
pela pandemia COVID 19, que

Todos os animais esterilizados são
identificados electronicamente e
marcados com corte na orelha esquerda (convenção internacional).
O Município de Sobral de Monte Agraço contou com a colaboração preciosa dos cuidadores nas capturas, tal
como decidido em reunião e reiterado
na Acção de sensibilização “Gatos de
ninguém _o que fazer para ajudar?”.
Até ao presente foram identificadas
67 colónias e dos animais que as
compõem já foram esterilizados 128
animais. Foram também retirados
da rua 10 animais adultos e 19 bebés,
que devido à sua extrema docilidade
encontraram lares. Um dos objectivos do Programa CED é o retirar o
maior número de animais das ruas
e todos os que sejam de adopção
possível.

impossibilitaram as Campanhas
de Adopção que se realizavam
aquando do Mercado Mensal, foram adoptados 46 animais (entre cães e gatos). Estes animais
estavam alojados no CRO,CED
ou em situação de FAT (famílias e acolhimento temporário)
que se mostraram ser uma ajuda preciosa para o Município. Os
adoptantes agendaram a visita
ao CRO para conhecer os animais lá alojados, cumprindo as
regras de segurança e elegeram
o membro que queriam juntar à
sua família.
A adopção dos animais do CRO
permite não só mudar a vida desse animal, mas permite a vaga
para podermos ajudar mais ou-

tro animal. Todos os animais que
se encontram para adopção são
entregues esterilizados, identificados electronicamente e vacinados com a vacina anti-rábica
e polivalente (doenças mais comuns).
AJUDE-NOS A AJUDAR!
ADOPTE!
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As decorações de Natal
que iluminaram a Vila do Sobral
em tempo de pandemia
As luzes Natalícias acenderam-se para assinalar a
Quadra de Natal, no ano em que praticamente tudo se
alterou.
Mesmo com a pandemia e a suspensão de várias atividades de
Natal, o Município não quis deixar de assinalar a quadra natalícia,
também para manter o espírito e a magia do Natal, numa altura
bem complicada para todos nós.

CAMPANHA
“No Sobral eu compro
no Comércio Local”!

OPERAÇÃO CENSOS 2021
arrancou a 5 de Abril

O Município de Sobral de Monte
Agraço, consciente das dificuldades que a pandemia COVID-19
tem trazido ao comércio tradicional do concelho, lançou no
período do Natal uma campanha para apoiar e minimizar os
efeitos da pandemia, sob o mote
“No Sobral eu compro no Comércio Local”.

A partir de dia 5 de Abril, arrancou a operação Censos 2021,
com distribuição de Cartas pelos recenseadores nas caixas
e correio em todos os alojamentos do território nacional
com os códigos necessários à resposta, a qual poderá ser
feita a partir de 19 de abril, pela Internet.

No âmbito desta campanha foi desenvolvido um conjunto de iniciativas entre
o Município e os lojistas que quiseram
aderir, destacando-se a uniformização
das entradas das lojas com passadeiras vermelhas, a oferta de suportes de
máscaras, por parte dos lojistas aos
seus clientes, e a divulgação de toda a
campanha nos canais de comunicação do Município, apelando à comunidade para privilegiar as compras no
comércio tradicional.

Caso tenha condições para o fazer, responda pela internet, a partir de 19
de abril até 3 de maio em censos 2021.ine.pt Caso tenha dificuldades em
ter acesso à internet, peça ajuda a um familiar, ou dirija-se à sua junta de
freguesia, pode ainda aguardar pela visita de um recenseador ou ligar
para a linha de apoio: 210 54 20 21.
Os Censos são a contagem e a caracterização da população e do parque habitacional que decorre de 10 em 10 anos. A informação censitária
é determinante para o conhecimento do país.
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OPINIÃO / FORÇAS POLÍTICAS

CDU

PPD/PSD-CDS-PP

PS

PROVAS DADAS! TRABALHO A CONTINUAR!

SOBRAL AVANÇA!

Reconhecimento, paciência, decoro e vergonha!

As circunstâncias particulares da situação pandémica que vi-

vemos, tendo surgido numa fase crucial - escassos meses após
o cumprimento de metade do presente mandato autárquico interferiram e marcaram, de forma assinalável, o curso dos tra-

balhos a desenvolver, quer no terreno, quer na fase conceptual.

As adaptações e ajustamentos, em algumas fases da pandemia, careceram de avaliação diária, com vista a salvaguardar

o bem-estar de trabalhadores e dos munícipes, garantindo o
cabal cumprimento de um conjunto significativo de serviços de
manifesto interesse público.

A nova dinâmica do trabalho autárquico, paralelamente às

ações e projetos em curso, passou a incorporar com carácter

obrigatório e permanente, as ações desenvolvidas no âmbito do
combate à COVID. Neste âmbito, uma nova tónica veio impri-

mir assumir especial preponderância na dinâmica do quotidia-

no da ação da gestão CDU do município. A este respeito, foram
também aprovadas e implementadas dezenas de medidas de

apoio com carácter extraordinário. Medidas estas que visam a
minimização e resposta a problemas específicos da população

em geral, de comerciantes, das famílias e dos mais jovens. Sa-

liente-se que estas medidas têm sido sucessivamente prorrogadas, com vista a garantir uma resposta ajustada e em tem-

po útil, a novas e emergentes situações. Referimo-nos, como é
fácil de entender, a situações de carência económica e social,
cuja ação do município, em complementaridade com progra-

mas já consolidados tem permitido responder com eficácia a
este nível. Apesar desta nova rotina, que apesar de obrigar à

implementação de horários desfasados, rotativos e em espelho,

acrescido de ausências forçadas motivadas por períodos de
confinamento, a CDU não tem descurado as ações e projetos

que considera estruturantes para o desenvolvimento do conce-

lho. A este respeito, são vários os projetos que estão em desen-

volvimento e em fase de concurso, destacando-se as obras de
requalificação de escolas, do complexo das Piscinas Municipais,

dos depósitos de água, de requalificação urbana, assim como
de várias vias rodoviárias, entre outras.

Pelo Sobral e pelos Sobralenses, continuaremos a trabalhar e a

lutar, porque esta é a nossa terra e as nossas gentes. Com provas dadas e com trabalho a continuar!

Os eleitos da CDU na Câmara Municipal

www.facebook.com/CDUSobral

· Sobral tem aparecido na imprensa nacional com números elevados de Covid 19, temos de ter toda a atenção e eficácia no
combate à pandemia;
· Criação de um novo Parque Industrial junto da Saída da A8, na
Freguesia da Sapataria;
· A Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia deverão adquirir, com prazos de pagamento CURTOS, preferencialmente bens
e serviços a fornecedores do Concelho e sempre que possível
de forma equitativa;
· 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 localidade 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 podemos estar eternamente a aguardar a disponibilidade 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?
· Queremos mais posto públicos, de carregamento RÁPIDO,
para carros elétricos em todo o Concelho;
· Parece que finalmente (obra prometida pela CDU desde 2013)
vamos ter a 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;
· 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;
· Aprofundamento da cooperação estratégica com as entidades de vocação social do nosso Concelho, Bombeiros Voluntários e Santa Casa da Misericórdia, para uma intervenção solidária mais eficiente;
· Restauro na Casa de Martim Afonso situada na localidade com
o seu nome;
· O Parque eólico no concelho, na sua maioria, não paga derrama (imposto) no Concelho, será possível fazer alguma coisa?
· A CDU deve começar a baixar a carga fiscal que aplica aos
munícipes.

Nota: Os nossos sentimentos e homenagem a toda a família e amigo(a)s
do Sr. Jorge André, um homem que dedicou muita da sua vida pela CCAM
de SMA.

Joaquim Biancard Cruz

www.facebook.com/JuntosPelaNossaTerra

CONTACTOS

A Câmara Municipal do Sobral trabalhou numa proposta que

tive a honra de apresentar e assim foi criada uma Linha de
Apoio de Emergência às Associações, Coletividades e Clubes do
concelho. O objetivo é prestar um apoio que minimize a quebra

acentuada de receitas devido ao COVID-19. Depois dos apoios
às famílias, este é mais um passo no combate aos efeitos desta

maldita pandemia. As Associações, Coletividades e Clubes desempenham um papel fundamental na envolvência e coesão
da nossa comunidade. Haja reconhecimento!

Falta ainda cumprir Abril em vários domínios. Um deles é a par-

ticipação dos cidadãos na vida das suas autarquias, sendo ra-

ras as presenças de público nas reuniões da Câmara Municipal
ou da Assembleia Municipal. A pandemia afastou ainda mais os

eleitores do trabalho dos seus eleitos e já era tempo de no Sobral

se fazer o que já fazem muitas autarquias por esse país fora: a

transmissão em direto das reuniões dos órgãos autárquicos na
internet e nas redes sociais. As propostas apresentadas nesse
sentido foram chumbadas pela CDU. Haja paciência!

Mais um boletim municipal que chega às mãos dos munícipes e

o novo Pavilhão Multisserviços continua por inaugurar. Até já foi
utilizado (e bem!) para a vacinação da população, mas a inauguração oficial tarda em acontecer. A pandemia não é desculpa. Garantidamente que mais perto das eleições se vai fazer o
número da inauguração, a caça ao voto por parte da CDU assim

o obriga. Haja decoro! Não sou profissional da política. Mantenho

uma atividade profissional intensa numa instituição inserida na
definição de “serviços críticos” e incluída na primeira fase do

Plano Nacional de Vacinação contra a COVID-19. Essa instituição
decidiu vacinar TODOS os seus funcionários. Sendo esse facto
público, a CDU do Sobral - designadamente os seus dirigentes

locais e autarcas - lançou mais uma campanha vil e difamatória contra a minha pessoa. Pretenderam, de forma muito pouco

séria, comparar a vacinação de TODOS os funcionários de um

organismo público que desempenha um papel indispensável na
nossa sociedade com situações de eventual vacinação abusiva

ocorridas em várias outras instituições. Na política não vale tudo,
uma vez mais demonstraram não ter escrúpulos, quiseram apenas fazer chicana política. Haja vergonha!

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

