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No passado dia 15 de Outubro, tomei posse como Presidente da Câmara Municipal
de Sobral de Monte Agraço,
neste que será o meu último
mandato e que assumo com
a mesma responsabilidade
e respeito, em colaboração
com a minha equipa. Vamos
certamente honrar cada
voto dos nossos munícipes,
com trabalho, honestidade,
competência, empenho e
dedicação, bem como com
a constante defesa dos seus
interesses e direitos.
Agradecemos a todas e a
todos que confiaram em nós
pelo que o nosso compromisso é fazer ainda mais e
melhor pela esta terra, que
tanto amamos.
2022, continuará a ser
um ano condicionado
pela situação pandémica,
acrescido do cenário de

guerra que vivemos, hoje,
na Europa à qual nenhum
país, região ou município
pode ser alheio. Apesar
disso, o Município de Sobral
de Monte Agraço, através do
Orçamento Municipal e das
Grandes Opções do Plano,
mostra-se confiante em
continuar a dar resposta às
necessidades da população
e em melhorar a qualidade
de vida de todos os seus
munícipes. Pretendemos que
este trabalho de proximidade, que se quer cada vez
mais efetivo e eficaz, seja
reforçado através do papel
preponderante do Associativismo.
De forma a assegurar o futuro das crianças e jovens do
concelho, a Educação continuará a ser um dos pilares
da atuação do Município,

continuando a aposta na
requalificação dos espaços
escolares e na promoção de
projetos que tenham na sua
base os valores da inclusão,
da tolerância e da sustentabilidade.
O património cultural e
paisagístico continua a ser o
nosso ex-libris , bem como
a afirmação na promoção
turística de Sobral de Monte
Agraço. Neste sentido, temos
a expetativa de retomar a
programação cultural do
município, nomeadamente
as Festas e Feira de Verão,
permitindo que todos possam usufruir de uma oferta
diversificada e abrangente.
A partir desta edição da
Informação Municipal, o
município passa a incluir
uma nova rubrica: “À Con-

versa com…” é uma rubrica
dedicada às gentes da
nossa terra, ou que para ela
tem contribuído com a sua
ação, onde pretendemos
homenagear e destacar
individualidades, que com o
seu conhecimento e cooperação, ajudaram ao reforço
e valorização da identidade
sobralense.
Juntos, estou certo que vamos continuar a construir um
futuro melhor para Sobral!
Conto convosco e sabem
que podem sempre contar
comigo!
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Tomada de Posse
Instalação da Assembleia Municipal
e da Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço

COM POS IÇÃO DO
E XECUTIVO M UN IC IPAL
José Alberto Quintino (CDU) –
Presidente
Luís Soares (CDU) – Vice-Presidente
Carla Alves (CDU) - Vereadora
Fátima Estêvão (PS) - Vereadora
Joaquim Biancard Cruz (PSD/CDS) Vereador
COM POS IÇÃO DA ME SA DA
ASS EM BLEIA M UNIC IPAL
Júlio Lourenço Rodrigues (CDU) Presidente
Ana Paula Lourenço (CDU) - 1ª
Secretária
Patrícia Lopes (CDU) - 2ª Secretária

COMPOS IÇ ÃO DA
AS S E MB L EI A M U N I C I PA L
Júlio Lourenço Rodrigues (CDU)
Ana Paula Lourenço (CDU)
Patrícia Lopes (CDU)
Pedro Coelho dos Santos (PS)
Joana Botelho (PSD/CDS)
Sérgio Bogalho (CDU)
Rui Corado (PS)
João Ferreira e Amaral (PSD/CDS)
Vitor Lourenço (CDU)
Sofia Meireles (PS)
Diogo Lourenço (CDU)
Paula Caroço (PSD/CDS)
António Amante (PS)
Pedro Gonçalves (CDU)
Elsa Penedo (PSD/CDS)

P RESI D EN T ES D E J U N TAS D E
F REG U ESI A ( por inerência de cargo
integram a Assembleia Municipal)
Presidente da Junta de Freguesia de
Sapataria - Cláudia Santos
(MOVE-TE)
Presidente da Junta de Freguesia de
Santo Quintino - Pedro Baeta (CDU)
Presidente da Junta de Freguesia
de Sobral de Monte Agraço - Diogo
Gregório (CDU)

A sessão de tomada de posse
e instalação dos órgãos
autárquicos da Assembleia
Municipal e Câmara Municipal,
realizou-se no dia 15 de Outubro,
no Cine Teatro de Sobral de
Monte Agraço, que contou com
a presença dos Bombeiros
Voluntários de Sobral de Monte
Agraço e do Agrupamento de
Escuteiros 272-Sobral de Monte
Agraço.
Esta sessão foi pautada por dois
momentos musicais dinamizados
pela Academia de Música e Artes
de Sapataria e Sobral de Monte
Agraço (AMAS).
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Tomada de Posse das Assembleias e Juntas de Freguesia

As Tomadas de Posse dos membros eleitos para as Juntas de Freguesia do concelho
de Sobral de Monte Agraço decorreram de 12 a 15 de Outubro de 2021, nas sedes
de freguesia, procedendo-se desta forma à constituição não só dos executivos
como também das Assembleias de Freguesia.

COMP OS I Ç ÃO DA J U NTA D E
F R EGUE S I A D E SA NTO Q U I NT I NO
Pedro Baeta - Presidente
Nuno Franco - Secretário
Olinda Dinis - Tesoureira

COMP OS I Ç ÃO DA J U NTA D E
F R EGUE S I A D E SA PATA R I A
Cláudia Santos - Presidente
Clara Francisco - Secretária
Hugo Carago - Tesoureiro

COMP OS I Ç ÃO DA J U NTA D E
F R EGUE S I A D E SO B R A L D E
MON T E AG RAÇO
Diogo Gregório - Presidente
Teresa Duarte - Secretária
Egídio Ribeiro - Tesoureiro

CO M P O SIÇ ÃO DA M ESA DA
ASSEM B L EIA D E FR EG U ESI A D E
SA NTO Q U INT INO
Carina Granja - Presidente
Jorge Patrão - 1º secretário
António Carvalho - 2º secretário

CO M P O SIÇ ÃO DA M ESA DA
ASSEM B L EIA D E FR EG U ESI A D E
SA PATA RI A
Pedro Feliciano - Presidente
Catarina França - 1º secretária
Fernando Santos - 2º secretário

CO M P O SIÇ ÃO DA M ESA DA
ASSEM B L EIA D E FR EG U ESI A D E
SO B RA L D E M O NT E AG R AÇO
Carlos Levezinho - Presidente
Márcio Lopes - 1º secretário
Lucília Silva - 2º secretária

Primeira Reunião da Câmara Municipal –
Mandato 2021-2025
A primeira reunião ordinária da
Câmara Municipal do mandato
2021-2025, após a tomada
de posse do novo executivo
municipal, teve lugar no dia 19 de
outubro, no Edifício dos Paços do
Concelho.
O executivo municipal, presidido
por José Alberto Quintino,
aprovou um conjunto de
assuntos essenciais para o bom
funcionamento deste órgão
autárquico, nomeadamente o
regimento da Câmara Municipal,
assim como as datas e horários
das reuniões ordinárias, que serão

públicas e terão periodicidade
quinzenal, realizando-se na
primeira e terceira quarta-feira de
cada mês, com início pelas 18h00,
no Salão Nobre dos Paços do
Concelho.
Todos os membros do executivo
municipal manifestaram votos
de que o trabalho, a desenvolver
neste novo quadriénio 2021- 2025,
seja pautado por uma parceria
produtiva e profícua em prol do
concelho e da população.

Município de Sobral de
Monte Agraço aprova
Orçamento Municipal e
Grandes Opções do Plano
para 2022
A Assembleia Municipal de Sobral de
Monte Agraço aprovou os principais
documentos de gestão para o ano
de 2022, sendo eles o Orçamento
Municipal (OM) e as Grandes Opções
do Plano (GOP), num valor global de 14
158 375€, na sua última sessão de 28
de dezembro de 2021.
Os objetivos e metas delineadas nestes
documentos contemplam uma visão
para o concelho onde a coesão social
e territorial desempenham um papel
bastante importante, no sentido de
proporcionar melhores condições a
todos os munícipes, seja no que diz
respeito à requalificação urbana, às
políticas sociais, ou à criação e fixação
de emprego, através de medidas que
realcem a atratividade do concelho.

PANDEMIA

Breves

Covid

José Alberto Quintino
reeleito Vice-presidente
da Comunidade
Intermunicipal do Oeste

Presidente da Assembleia
Municipal de Sobral eleito
Secretário da Assembleia
Intermunicipal Oestecim

A Comunidade Intermunicipal do Oeste
realizou no 21 de outubro, a tomada
de posse e eleição do Conselho
Intermunicipal.

A tomada de posse dos novos membros
da Assembleia Intermunicipal da
OesteCim realizou-se no dia 29 de
dezembro, nas Caldas da Rainha,
tendo a presidência ficado a cargo de
Rui Prudêncio de Torres Vedras, a vicepresidência a cargo de Rui Soares do
Cadaval e para o lugar de secretário
foi eleito Júlio Lourenço Rodrigues, em
representação da Assembleia Municipal
de Sobral de Monte Agraço.

O Conselho Intermunicipal da
OesteCIM passou a ser constituído da
seguinte forma:
· Presidente Pedro Miguel Ferreira
Folgado (Presidente da Câmara
Municipal de Alenquer);
· Vice-Presidente José Bernardo Nunes
(Presidente da Câmara Municipal do
Cadaval);
· Vice-Presidente José Alberto Quintino
(Presidente da Câmara Municipal de
Sobral de Monte Agraço).
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Também tomou posse Rui Corado
enquanto deputado da bancada PS de
Sobral de Monte Agraço.

XXV Congresso da
Associação Nacional dos
Municípios Portugueses

Mural de Homenagem
aos Heróis da Linha
da Frente

O Presidente da Câmara Municipal de
Sobral de Monte Agraço, José Alberto
Quintino, o Presidente da Assembleia
Municipal, Júlio Lourenço Rodrigues
e o Presidente da Junta de Freguesia
de Santo Quintino, Pedro Baeta,
estiveram presentes, no XXV Congresso
da Associação Nacional de Municípios
Portugueses (ANMP), que decorreu
no Parque de Feiras e Exposições de
Aveiro, nos dias 11 e 12 de dezembro
2021.

O Município de Sobral de Monte
Agraço promoveu o desenvolvimento
do Mural de Homenagem aos Heróis
da Linha da Frente da luta contra a
COVID-19.

A descentralização, a regionalização
e o financiamento local foram temas
centrais deste congresso onde se
elegeu a nova direção.

O mural, com a assinatura artística
de Afonso Danho, está situado junto
ao Mercado Municipal e ao novo
Pavilhão Municipal António Lopes
Bogalho, colorindo agora um espaço
que pretende homenagear não só os
trabalhadores dos serviços essenciais,
como também o esforço de toda a
população no período da pandemia.
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Linha de
Apoio Social
148 apoios

Sobral SOS
Alimentar
11 famílias apoiadas

Refeições
Escolares
430 alunos

Resposta
Socioeconómica do
Município aos efeitos da
pandemia de Covid-19

Município assegura
refeições escolares na
semana de contenção da
pandemia

Como forma de responder aos efeitos
socioeconómicos da pandemia
de Covid-19 junto da população, o
Município de Sobral de Monte criou um
conjunto de iniciativas e programas de
forma a minimizar o impacto sofrido
pelas famílias neste período. Assim,
é exemplo desta resposta a Linha de
Apoio Social, destinada a pessoas em
situação de vulnerabilidade e que
consiste num apoio multidimensional
em colaboração com um conjunto de
parceiros sociais.

O Município de Sobral de Monte
Agraço, em articulação com o
Agrupamento de Escolas Joaquim
Inácio da Cruz Sobral, assegurou,
durante a semana de 3 a 7 de
janeiro, no período de contenção da
pandemia, as refeições escolares,
em regime take-away, às crianças
e alunos da Educação Pré-Escolar
e do 1º Ciclo do Ensino Básico que,
no levantamento realizado pelo
Agrupamento de Escolas, manifestaram
esta necessidade, bem como, a alunos
com medidas adicionais que usufruem
do regime presencial.

Com um maior foco na no apoio
alimentar, o projeto Sobral SOS
Alimentar visa responder a
situações em que se verifique
existir vulnerabilidade económica e
exclusão social, sendo dinamizado
pelo Município em parceria com
o Agrupamento de Escuteiros 272
– Sobral de Monte Agraço, com a
Associação VOA – Inclusão para a
Deficiência e com a Conferência de S.
Vicente de Paulo.
Neste projeto, têm sido apoiadas
famílias em situação de dependência
social e financeira, agravada com a
situação pandémica.

As refeições, compostas por almoço e
lanches, foram servidas diariamente
e levantadas pelos Encarregados de
Educação e/ou familiares das crianças
na Escola Básica de Sobral de Monte
Agraço e Santo Quintino e na Escola
Básica de Sapataria.
O serviço de refeições nos
estabelecimentos de Ensino PréEscolar e do 1º Ciclo do Ensino
Básico do Agrupamento de Escolas
Joaquim Inácio Cruz Sobral é da
responsabilidade do Município e no
ano letivo 2021/2022 estão inscritos
neste serviço um total de 430 alunos
dos quais 171 são do Pré-Escolar e 259
do 1º Ciclo, distribuídos pelas Escolas
Básicas de Pêro Negro, Sapataria,
Sobral de Monte Agraço e Santo
Quintino e pelo Jardim de Infância de
Pontes de Monfalim.

Linha de apoio de emergência às Associações,
Coletividades e Clubes de Sobral de Monte Agraço

Linha de apoio de
emergência às associações,
coletividades e clubes
de Sobral de Monte Agraço
30.000,00 euros

O Município de Sobral de Monte
Agraço, atendendo às dificuldades
do movimento associativo face à
pandemia da COVID-19 e os seus
constrangimentos associados, criou
a Linha de Apoio de Emergência às
Associações, Coletividades e Clubes de
Sobral de Monte Agraço, no montante
global de 30.000,00€.
Esta medida visa contribuir para o
reforço do fundo de caixa de tesouraria
das associações, de forma célere,
imediata e temporária, apoiando as
associações que prestam um conjunto
de atividades e serviços geradores de
receitas e que se viram impedidas de
o fazer devido normalmente devido à
COVID-19. Assim, o Município entendeu
que esta Linha de Apoio reveste-se de
particular importância, na medida em
que pode vir a auxiliar ao cumprimento
de compromissos assumidos

pelas associações, assim como ao
pagamento das despesas correntes de
funcionamento, procurando diminuir
o impacto das medidas restritivas
impostas nos contextos de pandemia.
Esta Linha de Apoio pôde ser acedida
por todas as pessoas coletivas de
direito privado, sem fins lucrativos,
legalmente constituídas, de natureza
social, cultural, educativa, desportiva,
recreativa ou de outra natureza, com
órgãos sociais eleitos e em exercício
de funções, que tenham sede ou
delegação no concelho de Sobral de
Monte Agraço, que se mostrassem
interessadas e que declarassem ter
registado uma quebra de receitas no
ano de 2020, por fatores diretamente
relacionados com a situação
epidemiológica.

Reforço
na testagem
à Covid-19
Na fase mais crítica da
pandemia e em que a
importância da testagem
foi fundamental para
reduzir o potencial risco de
transmissão, o Município de
Sobral disponibilizou o 1.º
andar do Pavilhão Municipal
Multisserviços para que a
Autoridade de Saúde Local
pudesse realizar testes à
Covid-19, acrescentando
assim mais um espaço de
testagem ao já existente
junto ao mercado municipal,
dinamizado pela RedeLAb e
pela Farmácia Moderna, em
parceria com o Município.
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Reabilitação de Reservatórios
de Abastecimento de Água

Requalificação da
Escola Básica de Pero Negro

Reabilitação do reservatório de abastecimento de água
da Zibreira de Fetais e do Outeiro num investimento de
mais de 40 mil euros

Obras de requalificação
e ampliação na Escola
Básica de Pero Negro

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, estando já os
trabalhos concluídos, tendo-se seguido, mais tarde, os trabalhos de manutenção
no Reservatório de Água do Outeiro, também já finalizados. No Reservatório
do Outeiro foram realizados trabalhos de limpeza e higienização do interior do
Reservatório, assim como de pintura do exterior deste importante equipamento.

A Escola Básica de Pero Negro está
a ser alvo de obras de requalificação
e ampliação, num investimento
total de cerca de 742.000€, num
investimento que espelha a aposta
contínua do Município na Educação,
nomeadamente na melhoria das
condições de trabalho e aprendizagem
de toda a comunidade escolar.
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Via Pedonal - Entrada
Norte da Vila
Com o objetivo de melhorar as
condições de acessibilidade, o
Município de Sobral levou a cabo obras
de beneficiação da rede pedonal que
liga a Vila de Sobral à zona industrial.
Numa segunda fase deste projeto é
intenção do Município estender esta
rede pedonal até à localidade de
Chãos, mais concretamente até à
antiga adega cooperativa.
Este novo acesso pedonal na entrada
norte da Vila veio criar melhores
condições de segurança e promover a
qualidade de vida dos sobralenses.

Extensão da Rede de
Saneamento Básico à Rua
Casal dos Coxos - Fetais
dos Carneiros
O Município de Sobral de Monte
Agraço procedeu à extensão da rede
de saneamento básico até à Rua Casal
dos Coxos, em Fetais dos Carneiros, de
forma a dotar a população de mais e
melhores condições de habitabilidade,
nesta zona que não era abrangida por
esta importante infraestrutura.
Depois de terminada a obra, este troço
em Fetais dos Carneiros foi asfaltado,
dando por concluída mais uma
intervenção com vista ao bem-estar e
à melhoria da qualidade de vida da
população.

Requalificação da Rede Viária
no Concelho
O Município de Sobral de Monte Agraço tem vindo a apostar na
requalificação da rede viária em todo o concelho, com destaque para
as intervenções nas localidades de Casais de Santo Quintino, Silveira,
Almargem e Santo Quintino.
Estas obras vêm assim melhorar as condições de circulação e de segurança rodoviária de todos os munícipes e
de todos os que diariamente visitam o concelho de Sobral de Monte Agraço.
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Alcatroamento da Estrada Municipal
do Penedo Gordo

Parque Radical

Construção do Parque
Radical de Sobral de
Monte Agraço
Está concluída a obra de construção do
Parque Radical que o Município levou a
cabo no eucaliptal municipal.

No seguimento da requalificação da rede viária, o Município de
Sobral de Monte Agraço procedeu ao alcatroamento do troço da
Estrada Municipal de Penedo Gordo, que liga as localidades de
Monfalim e Santo Quintino.
Os trabalhos decorreram durante o mês de Fevereiro de 2022, dotando esta estrada de melhores
condições, que potenciam a segurança de todos os que a utilizem nas suas deslocações.

Este equipamento veio aumentar a
oferta de âmbito lúdico-desportivo
junto da população, contribuindo
para a promoção do bem estar dos
sobralenses, com foco especial na
prática de desportos radicais como
skate, BMX ou patins em linha.
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Novo Espaço de Lazer

Novo Espaço de Lazer
na Urbanização Casal Miranda
Com uma vista privilegiada sobre Sobral, a Urbanização Casal
Miranda, em Sobral de Monte Agraço, ganha um novo espaço
de lazer para usufruto da população. Com esta requalificação, o
Município pretende dotar esta urbanização com um espaço de
convívio, promovendo assim a qualidade de vida dos habitantes.

Coreto

Obra de Requalificação do Coreto
de Sobral de Monte Agraço
O Município de Sobral de Monte Agraço promoveu a obra de
requalificação do Coreto, situado na Praça Dr. Eugénio Dias, uma
intervenção que pretende renovar aquele que é um dos grandes
marcos e pontos de referência da vila de Sobral de Sobral de Monte
Agraço. Como tudo o que constitui a nossa memória deve ser
cuidado para se manter “vivo” e de boa saúde, o Município de Sobral
de Monte Agraço empenhou-se na preservação desta referência
sobralense.
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# Identidade
Sabia que…
A praça da vila, de cariz arquitetónico pombalino, foi erguida com base na
planta traçada por Reinaldo Manuel dos Santos, que ficou conhecido na
história de Portugal, por ter sido o arquiteto responsável pela reconstrução de
Lisboa, após o terramoto de 1755.

As obras de construção da praça
tiveram início em 1772 e, nesse local,
o 1.º morgado de Sobral, Joaquim
Inácio da Cruz, mandou edificar um
Pelourinho elaborado por Feliciano José
dos Reis, Mestre-de-Obras, a partir
do desenho do Arquiteto das Obras
Públicas do Reino, Reinaldo Manuel dos
Santos.
Um ano mais tarde, ordenou o
calcetamento da Praça e a sua
iluminação, com lampiões de vidro.
Face à necessidade de abastecer a vila
com água, em 1776, têm início as obras
de construção do Chafariz da Praça, no
qual foram utilizadas 400 manilhas. O
chafariz, também pombalino, em pedra
mármore, é composto por uma pia
grande com duas bicas.
Mais tarde, já no século XX, foi
construído o atual coreto, como o
conhecemos. Foi construído em 1914
para substituir o anterior, feito em
madeira e improvisado em torno do
pelourinho, que remontava ao final do
século XIX. Atualmente, já não existe
o pelourinho e é o coreto que assume
o protagonismo na Praça Dr. Eugénio
Dias. Palco de manifestações sociais
e políticas, de discursos empolgados
e de expressões artísticas, o coreto é
reconhecido como uma das referências
da identidade dos sobralenses e um
marco arquitetónico da praça de cariz
pombalino.
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Pontes de Monfalim

Conclusão do alargamento
da EN 248 em Pontes de Monfalim
Com vista à melhoria das condições de acessibilidade e de
segurança, o Município de Sobral de Monte Agraço deu por
concluída a intervenção na Estrada Nacional 248, na localidade de
Pontes de Monfalim, estando assim terminado o alargamento da via
e o consequente alcatroamento do troço intervencionado.

Escola Básica e Secundária

Obras de Requalificação das Instalações da
Escola Básica e Secundária Joaquim Inácio da
Cruz Sobral
As obras de requalificação da Escola, da responsabilidade do
Município e protocolado com o Ministério da Educação, que consiste
na ampliação de espaços escolares com mais 3 salas, sendo 2
salas de aula e 1 sala que funcionará como auditório, encontram-se
concluídas.
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Breves

i5

i6

O Município de Sobral de Monte Agraço, tendo
em vista a melhoria das condições de segurança
e de circulação rodoviária, realizou um conjunto
de obras de consolidação do talude de estrada
situada na localidade de Casais de S. Martinho.

Obras de Requalificação do
Parque Infantil da Encosta do Sol
O Parque Infantil da Encosta do Sol sofreu uma
série de intervenções de requalificação, habilitando
esta infraestrutura a poder continuar a servir a
população e a proporcionar momentos lúdicos às
crianças.

Reformulação de Passeio e
Lugares de Estacionamento - Rua
Maestro Belo Marques

Obras de Consolidação de
Talude de Estrada em Casais
de S. Martinho

i1

i7

i8

Embelezamento dos Espaços
Públicos Exteriores na Vila

i2

i3

i9

i4

i11

O Município de Sobral de Monte Agraço procedeu
a uma intervenção de reformulação do passeio e
dos lugares de estacionamento na Rua Maestro
Belo Marques, com o objetivo de disciplinar o
estacionamento e melhorar a circulação pedonal
no local.

imagens.
i1 / i2 / i3 Parque Infantil da Encosta do Sol
i4 Trabalhos na Rua Maestro Belo Marques
i5 / i6 Trabalhos em Casais de S. Martinho
i7 / i8 Manutenção de espaços públicos exteriores na Vila
i9 / i10 Reparação e pintura do Miradouro do Alto da Forca
i11 Gradeamento na Rua da Misericórdia

i10

O Município de Sobral de Monte Agraço procedeu
à pintura e embelezamento de espaços públicos
exteriores na vila de Sobral de Monte Agraço,
destacando-se a intervenção no muro da Avenida
Marquês de Pombal e no muro entre a Rua dos
Combatentes da Pátria e a Avenida Primeiro de
Maio. O Miradouro Alto da Forca foi igualmente
sujeito a uma intervenção de requalificação,
mantendo-se assim a sua atratividade para os
sobralenses e por quem nos visita.

Colocação de Gradeamento na
Rua da Misericórdia
O Município de Sobral instalou um gradeamento,
em material reciclado, de proteção na Rua da
Misericórdia, tornando este espaço mais seguro
para a população.
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Reforço da Rede
de Iluminação Pública

i12

i18

i19

i20

i13

i14

i21

i22

i23

i15

i16

i24

i25

i26

i17

i27

i28

Município continua a reforçar a iluminação pública
em diversos locais do concelho.

Nova Viatura para o Serviço
Municipal de Águas
No final do ano de 2021, o Município de Sobral de
Monte Agraço adquiriu uma nova viatura para
reforçar o Serviço Municipal de Águas e aumentar
a prontidão na resposta aos munícipes, no que diz
respeito a esta área de atuação.

Construção de Passeios Pedonais
Procedeu-se à construção e prolongamento
de passeios pedonais, em várias localidades,
reforçando a segurança da população e dos que
visitam o concelho.

Reparação de Condutas de Água
O Município procedeu à reparação de roturas de
condutas de água, em vários locais do concelho.

imagens.

i29

i12 / i13 / i14 / i15 / i16 Reforço da rede pública de iluminação
i17 Nova viatura para o serviço municipal de águas
i18 Colocação de novos passeios na Rua dos Sobreiros
i19 / i20 Construção de novo passeio em Molhados
i21 / i22 Construção de novo passeio pedonal em Sapataria - Rua de Galegos
i23 / i24 / i25 / i26 Construção de passeios pedonais na Vila
i27 Prolongamento do passeio pedonal na Rua João de Deus
i28 Prolongamento de passeio em Moita
i29 Reparações de roturas em condutas de água
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Ação Social no Concelho
Workshops dirigidos às famílias do
concelho ao abrigo do programa
operacional de apoio às pessoas mais
carenciadas
Em Outubro de 2021, a Unidade de Educação e Ação Social
dinamizou duas sessões presenciais dirigidas às famílias
do concelho em situação de vulnerabilidade, na EB1/JI de
Sobral de Monte Agraço e Santo Quintino, orientadas pela
nutricionista Dra. Patrícia Soares e com o tema “Elaboração
de lanches saudáveis com os produtos disponibilizados às
famílias”, onde foram dadas a conhecer várias receitas e
sugestões.
O Programa onde se insere esta atividade é um
instrumento de combate à pobreza e à exclusão social em
Portugal, que visa diminuir as situações de vulnerabilidade
que colocam em risco a integração das pessoas e dos
agregados familiares mais frágeis, reforçando as respostas
das políticas públicas existentes.
Neste sentido são desenvolvidas ações de
acompanhamento associadas à operacionalização de
distribuição de géneros alimentares e que permitem
capacitar as famílias na seleção dos géneros alimentares,
na prevenção do desperdício e na otimização da gestão
do orçamento familiar, através da realização de sessões de
esclarecimento e/ou de sensibilização.

Migrar
MIGRAR, projeto cultural da Artemrede
e dinamizado por Amarelo Silvestre
(Associação Cultural) abordou a
experiência de ser migrante, como
alguém que parte para outro local,
empurrado pela falta de escolhas, pelo
medo, pela fome ou pela guerra, na
esperança de um futuro melhor, através
de um percurso realizado a pé, entre a
ficção e a realidade.
O Município de Sobral promoveu a
iniciativa, enquadrando-a nas
atividades dinamizadas no âmbito do
Movimento Municípios pela Paz, que
integra desde março de 2019.
Tendo em conta a proximidade da data
e a temática da atividade MIGRAR,
pretendeu-se, assim, assinalar as
efemérides dos bombardeamentos de
Hiroshima e Nagaksaki (ocorridos em 6
e 9 de agosto de 1945), alertando para
a promoção da paz e sensibilizando os
cidadãos para situações de migrações
forçadas, ocorridas frequentemente em
contexto de conflito.

Ao abrigo deste programa, o Município de Sobral de Monte
Agraço apoiou cerca de 55 famílias do concelho.

imagens.
i30 / i31 Atividades integradas no projeto ‘Migrar’
i32 Webinar sobre Empregabilidade Inclusiva

Dia Internacional da
pessoa com Deficiência /
Webinar sobre
Empregabilidade Inclusiva
No âmbito do Dia Internacional da
Pessoa com Deficiência, 4 de dezembro
de 2021, o Município de Sobral de
Monte Agraço promoveu um Webinar
sobre Empregabilidade Inclusiva, em
parceria com a Associação Cabra Cega
e a Associação VOA - Inclusão para
a Deficiência, transmitido em direto
na página de Facebook do Município,
contando com um total de cerca de 50
participantes.
A sessão foi moderada por Ana
Paula Lourenço, coordenadora do
Departamento de Educação Especial
do Agrupamento de Escolas Joaquim
Inácio da Cruz Sobral, estando
presentes para dar o seu testemunho
Pedro Nogueira, da Câmara Municipal
de Sobral de Monte Agraço, Madalena
Teixeira, do AEJICS, Cátia Correia, da
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e
Cláudia Gomes, da Associação Popular
de Sobral de Monte Agraço. Durante
as intervenções, foi unânime a todos os
oradores que a deficiência não pode
nem deve ser proibitiva do acesso
nem do desempenho de funções
profissionais.

i30

i31

i32
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Dia da Mulher

Dia Mundial da Consciencialização do Autismo
O Município de Sobral de Monte Agraço assinalou o Dia Mundial da
Consciencialização do Autismo, a 2 de Abril de 2021, com a iluminação, em tom
de azul, do edifício da Câmara Municipal, alertando a população para essa
problemática e louvando as famílias que lidam diariamente com esta situação,
assim como os profissionais que se dedicam às pessoas com perturbações do
espectro do Autismo.

Comemorar o 8 de março é dar força à luta das mulheres de todos os dias, na
exigência de igualdade no trabalho e na vida, pelo cumprimento dos seus direitos.
i33

Dia Municipal para a Igualdade de Género
No âmbito da comemoração do Dia Municipal para a Igualdade de Género,
realizou-se no dia 25 de Outubro de 2021 um workshop de costura, na Sala
Polivalente da Biblioteca Municipal, dirigido a homens e mulheres, e dinamizado
por Sandra Caetano, de forma a promover a responsabilidade partilhada dentro
do lar e da família e impulsionar a “igualdade de tratamento e de oportunidades
entre mulheres e homens.”

Dia Internacional do Voluntário
No âmbito da comemoração do Dia Internacional do Voluntário, decorreu até dia
5 de dezembro de 2021 uma recolha de bens de primeira necessidade, através
da parceria estabelecida entre o Município e a Associação Popular de Sobral de
Monte Agraço.
Tendo por referência as principais necessidades diagnosticadas, foram recolhidos
bens alimentares e produtos para bebé, destinados a famílias vulneráveis
residentes no concelho.
O Dia Internacional do Voluntário, instituído pela ONU, é assinalado desde 1985 a
5 de dezembro, com o objetivo de incentivar e valorizar a atividade voluntária em
todo o mundo.

imagens.
i33 Iluminação para assinalar o Dia Mundial para a Consciencialização do Autismo
i34 / i35 Workshop integrado nas comemorações do Dia Mundial para a Igualdade de Género

i34

Os órgãos autárquicos, pela sua
proximidade à população, devem
assumir as responsabilidades, nas suas
esferas de competência, na promoção
dos direitos das mulheres, da igualdade
no trabalho e na valorização da sua
participação em diferentes áreas da
vida local.

A Câmara Municipal de Sobral de
Monte Agraço, reunida a 2 de março
de 2022, saudou, por ocasião da
comemoração do Dia Internacional da
Mulher, as trabalhadoras da autarquia
e todas as mulheres que vivem e
trabalham no concelho, pela sua força,
determinação e coragem em continuar

a lutar pelos seus direitos no trabalho,
na política, na família e pela força que
sempre demonstram perante todas as
adversidades, estando sempre na linha
da frente.

Estratégia Local de Habitação
i35

Reunião de trabalho para elaboração da Estratégia Local de Habitação
do Município de Sobral de Monte Agraço
Em fevereiro, teve lugar na Biblioteca Municipal mais uma reunião de trabalho
para elaboração da Estratégia Local de Habitação (ELH) do Município de Sobral de
Monte Agraço.
A ELH é um documento que tem como objetivo definir a intervenção do Município
nas matérias relacionadas com a habitação, tendo por base o diagnóstico das
carências existentes e a identificação de potenciais soluções adequadas às
necessidades dos atuais e dos potenciais residentes do concelho.
O Município conta para este efeito com a colaboração de várias entidades que
estiveram representadas nesta reunião, nomeadamente, as Juntas de Freguesia
de Santo Quintino, Sapataria e Sobral de Monte Agraço, a Guarda Nacional
Republicana, a Segurança Social, a CPCJ, a Santa Casa da Misericórdia de Sobral
de Monte Agraço e o Centro de Saúde.
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Ucrânia

Breves

Apoios Municipais no Acolhimento de Migrantes
Atendendo à situação atualmente
vivida na Ucrânia, o Município de
Sobral de Monte Agraço disponibiliza
apoio aos cidadãos afetados que
se venham a estabelecer no nosso
concelho.

Assim, o Município dispõe de
um conjunto de apoios de cariz
humanitário que permitem melhorar
as condições de acolhimento,
nomeadamente apoio psicossocial,
apoio alimentar, agilização de apoios
a nível escolar, disponibilização de

vestuário através do projeto “Loja
Solidária”, articulação com o IEFP,
através do GIP, para procura de
emprego, integração em atividades
desportivas e receção de informação
relativa à disponibilização de
habitação.

Conselho Local de Ação
Social de Sobral de
Monte Agraço reuniu
em Plenário

Reunião do Núcleo
Executivo da Rede
Social de Sobral de
Monte Agraço

O Conselho Local de Ação
Social de Sobral de Monte
Agraço (CLAS) realizou duas
reuniões em plataforma
online para apresentação
e deliberação do Relatório
de Monitorização 2021 e
do Plano de Ação 2022,
que foram aprovados por
unanimidade. O Conselho
Local de Ação Social conta
agora com 22 entidades
parceiras, que procuram
desenvolver, em conjunto,
respostas inovadoras e
articuladas com vista ao
desenvolvimento social do
concelho. As reuniões foram
presididas pela Vereadora
da Ação Social, Carla Alves,
enquanto Presidente do
Conselho Local de Ação
Social e representante do
Município de Sobral de Monte
Agraço.

No passado dia 29 de
novembro de 2021, decorreu
a reunião de Núcleo Executivo
do CLAS de Sobral de Monte
Agraço, naquela que foi a
primeira reunião presencial
em contexto pandémico. A
sessão foi coordenada pela
Presidente do Conselho
Local de Ação Social,
Vereadora Carla Alves,
enquanto representante
do Município, contando
ainda com a presença de
representantes dos restantes
elementos do núcleo
executivo: Agrupamento de
Centros de Saúde Oeste Sul,
Agrupamento de Escolas
Joaquim Inácio da Cruz
Sobral, Comunidade Vida e
Paz e Instituto de Segurança
Social.

Reunião entre
o Município e
o Movimento
Democrático de
Mulheres
O Município de Sobral de
Monte Agraço reuniu no mês
de junho de 2021 com o MDM
- Movimento Democrático
de Mulheres, no âmbito
do projeto “Para Além do
Amor. Agir e Convergir para
Mudar.”, que visa prevenir e
combater a violência contra
as mulheres e a violência
doméstica. Assim, o objetivo
da reunião foi dar a conhecer
o projeto, os objetivos e o
plano de atividades, dando
também a conhecer a
realidade local do concelho
de Sobral de Monte Agraço,
avaliando a hipótese de no
futuro serem promovidas
ações de cooperação entre o
MDM e entidades locais.

CPCJ aprovou Plano
Local de Promoção e
Proteção dos Direitos
das Crianças e Jovens
No passado dia 22 de
fevereiro, em reunião da
Comissão Alargada, a
Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens de Sobral
de Monte Agraço aprovou,
por unanimidade, o seu
Plano Local de Promoção
e Proteção dos Direitos das
Crianças e Jovens (PLPPDCJ).
A elaboração deste
documento deve-se ao
desafio da Comissão
Nacional, que reflete
o crescente empenho
no desenvolvimento de
medidas para a construção
da parentalidade livre de
violência e promoção de
comportamentos parentais
respeitadores dos melhores
interesses e direitos da
criança, numa lógica
comunitária, sistémica e com
foco na prevenção.
Pode consultar o documento
em www.cm-sobral.pt
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Falta de Médicos de Família
leva autarcas de Sobral à ARSLVT
O Presidente e os Vereadores da Câmara Municipal de
Sobral de Monte Agraço reuniram no dia 23 de agosto,
com o Presidente da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, I.P (ARSLVT), Dr. Luís Pisco e
com a Vice-Presidente, Dra. Laura Dâmaso da Silveira.
Nesta reunião, solicitada pelo
Presidente da Câmara Municipal,
José Alberto Quintino, os autarcas
expressaram a sua preocupação pela
falta de médicos no concelho, que
tanto tem prejudicado a prestação dos
cuidados de saúde de proximidade
aos sobralenses, não sendo da
responsabilidade do Município, foi
reforçada a necessidade de uma
resposta urgente a esta situação.
Perante o exposto, o Presidente da
ARSLVT assumiu o compromisso de
tentar colmatar este ponto crítico no

concelho de Sobral de Monte Agraço,
tão brevemente quanto possível,
reforçando que, infelizmente, a falta
de médicos de família é um problema
transversal ao país, não existindo
médicos suficientes para suprir as
carências sentidas a nível nacional.
Sobre esta reunião, os autarcas
sobralenses aguardam, confiantes,
por uma solução célere da parte da
ARSLVT, para que em conjunto se
consiga resolver a falta de médicos na
USF Sobral de Monte Agraço e Centro
de Saúde de Sapataria.

Município assinalou
Dia Internacional da
Síndrome de Asperger
com Palestra e Sessão de
Esclarecimentos
No passado dia 18 de fevereiro, o
Município de Sobral de Monte Agraço,
em parceria com a APSA - Associação
Portuguesa da Síndrome de Asperger,
promoveu a realização da Palestra
GAIVOTA, no Auditório Municipal,
para assinalar o Dia Internacional da
Síndrome de Asperger, à qual se seguiu
uma sessão de esclarecimentos.
A palestra e sessão de esclarecimentos
foi dinamizada pela Dra. Piedade
Monteiro, Presidente da APSA, que
enalteceu a missão de toda a sociedade
em promover a inclusão total dos
cidadãos com Síndrome de Asperger.

Dia Mundial da Saúde
O Município de Sobral de Monte Agraço
assinalou o Dia Mundial da Saúde
com uma aula de Pilates. Enquadrada
no Programa Municipal “Sobral dá
Saúde”, em articulação com a Piscina
Municipal, esta atividade contou com
cerca de 15 participantes, que durante
a aula realizaram exercícios de Pilates,
promovendo assim o aumento da
resistência física e mental, o aumento
da flexibilidade e da concentração,
a correção de problemas posturais
e ainda a melhoria da coordenação
motora. A acompanhar esta aula esteve
a Vereadora do Município de Sobral de
Monte Agraço, Carla Alves.
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Regime Fruta Escolar
O Município de
Sobral de Monte
Agraço aderiu
ao “Regime de
Fruta Escolar”,
um programa
cofinanciado
pelo Instituto de
Financiamento de
Agricultura e Pescas
(IFAP), direcionado
aos alunos de
1.º Ciclo, tendo o
Município assumido
a responsabilidade
e custos no que
se refere à sua
implementação
na Educação
Pré-Escolar.

O objetivo do programa é promover
hábitos de consumo de alimentos
benéficos para a saúde das crianças
e jovens, mas também sensibilizar as
suas famílias para a importância do
consumo da fruta, em termos de saúde
pública, nomeadamente no combate à
obesidade infantil. Pretende-se, assim,
estimular boas práticas alimentares
nos lanches escolares e a adoção de
hábitos de vida saudável, em contexto
escolar.

Dia Mundial da Criança

O Regime de Fruta Escolar abrange 3
escolas básicas do 1º ciclo do ensino
básico, e 4 jardins de infância do
Agrupamento de Escolas do concelho,
num total de 547 crianças.
A implementação do “Regime Fruta
Escolar” pressupõe ainda a aplicação
de medidas de acompanhamento/
atividades pedagógicas, como
dinamização de workshops sobre
lanches saudáveis, junto das crianças
do pré-escolar e 1.º ciclo.

O Município de Sobral de Monte
Agraço assinalou o Dia Mundial da
Criança junto dos alunos do Ensino PréEscolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico
do concelho, através de uma iniciativa
em que foram partilhadas com os
alunos obras de literatura infantil,
dinamizadas pela equipa da Biblioteca
Municipal, em colaboração com o
Agrupamento de Escolas Joaquim
Inácio da Cruz Sobral e a Associação
Popular.

Os alunos do Ensino Pré-Escolar do
concelho reuniram-se em simultâneo
numa plataforma digital para verem e
ouvirem a história que lhes foi contada
e interagirem diretamente, através
de perguntas e curiosidades sobre a
temática retratada na obra “Era uma
vez um cão”, de Adélia Carvalho e
ilustrado por João Vaz de Carvalho, da
Editora Tcharan.

No caso dos alunos do 1º Ciclo, foram
duas as obras preparadas: “O dia
em que os lápis desistiram”, de Drew
Daywalt e ilustrado por Oliver Jeffers,
da Editora Orfeu Mini, e “Histórias de
(en)contar de um lobo que não gostava
de matemática”, de Maria Francisca
Macedo e ilustrado por Jaime Ferraz,
da Editora Fábula.
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Atividades de Verão para
Crianças da Educação Pré
Escolar

Receção à Comunidade
Educativa de Sobral de Monte
Agraço

O Município de Sobral de Monte Agraço
promoveu um conjunto de Atividades de
Verão, entre 12 e 30 de julho, para as crianças
que frequentaram a educação pré-escolar
do Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio
da Cruz Sobral, no ano letivo 2020/2021.
Destacam-se os passeios pedestres, peddy
paper, cinema, jogos tradicionais, ateliers de
culinária, horas do conto e dramatizações,
jogos de exterior, entre outras.

A Receção à Comunidade Educativa ao pessoal
docente e não-docente do Agrupamento
de Escolas Joaquim Inácio da Cruz Sobral,
dinamizada pelo Município de Sobral de Monte
Agraço, decorreu no dia 07 de setembro de
2021, no Cine-Teatro, em duas sessões distintas
(devido a questões relacionadas com a
pandemia) com oradores convidados.

Atividades de Verão para
Crianças do 1.º Ciclo
As Atividades de Verão – 1.º Ciclo, promovidas
pelo Município de Sobral de Monte Agraço
em parceria com a Associação “Tá a Mexer”,
decorreram de 12 a 30 de julho, organizadas
em 3 turnos semanais, e tiveram como
destinatários as crianças entre os 6 e 10 anos
de idade, que tenham frequentado o 1º Ciclo
do Ensino Básico no ano letivo 2020/2021.
Estas atividades tiveram como principais
objetivos a promoção da educação não formal
e do relacionamento interpessoal e, através
deste, a prevenção de comportamentos
de risco e a promoção de estilos de vida
saudáveis. A iniciativa contemplou atividades
diversificadas tais como oficinas lúdico
pedagógicas de expressão plástica, jogos
aquáticos e desportivos, atelier de skate,
karting, bolas gigantes, peddy paper, entre
outras.

Na primeira sessão, dirigida aos docentes,
o orador convidado foi o Professor Doutor
Laborinho Lúcio, Juiz-Conselheiro Jubilado do
Supremo Tribunal de Justiça, cuja intervenção
“A Educação e a Escola - os Professores, os
Alunos e o Futuro” versou sobre os desafios que
a escola pública enfrenta atualmente e nas
perspetivas de futuro.
A segunda sessão, dedicada ao pessoal
não-docente, decorreu durante a tarde e teve
como orador convidado o Dr. Rui Inácio, cuja
apresentação “Ser Educação é Ser Equipa”
centrou-se na importância de a comunidade
escolar se unir como uma equipa em torno
das crianças e jovens, contribuindo ativamente
para a sua formação, através de estratégias
diversificadas e adaptadas ao contexto
de cada uma delas, realçando também a
importância da comunicação verbal e nãoverbal neste processo.
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Juntos Somos um Forte
No âmbito do projeto ‘Rota Histórica das Linhas de Torres: Comunidade e
Turismo Sustentável’, que se encontra a decorrer ao abrigo da Linha de Apoio
à Sustentabilidade do Programa ‘Valorizar’ do Turismo de Portugal,
realizou-se no passado dia 15 de Junho de 2021, no Forte do Alqueidão, a
última das seis sessões do Programa de Educação Patrimonial que esteve
a ser desenvolvido com crianças do 2.º Ciclo do Agrupamento de Escolas
Joaquim Inácio da Cruz Sobral.

Tendo o Forte de Alqueidão como
palco, a equipa Mundo Património
– especializada em Educação
Patrimonial e a desenvolver o
presente projeto – dinamizou um
conjunto de jogos relacionados
com os conceitos trabalhados nas
5 sessões anteriormente ocorridas
em sala de aula, com o objetivo de
consolidar conhecimentos e estimular
a apropriação e valorização do
património local pela comunidade
escolar: descodificar mensagens
inspiradas na comunicação entre
telégrafos; mimetizar e desenhar
expressões idiomáticas com origem
nas Invasões Francesas; testar
conhecimentos num jogo de sorte
e azar – foram alguns dos desafios
lançados aos mais novos, de forma
a abordar temas como Sociedade,
História, Comunicação ou Alimentação
nas Linhas de Torres há 200 anos.
Tornando claro como as matérias
curriculares podem ser dadas
em contexto real, gerando maior
interesse, atenção e compreensão
por parte das crianças ao programa
de ensino, estiveram envolvidas 5
turmas de 5º ano da Escola, num
total de 101 crianças e 10 professores:
todos levaram do Forte de Alqueidão
uma experiência rica e singular
de descoberta deste Património
fundamental para a compreensão
de um período histórico marcante no
panorama europeu e a certeza que
quanto mais próxima é a experiência
patrimonial, mais surpreendentes são
os resultados alcançados junto do
público infantojuvenil.

Programa de Educação
Patrimonial
101 crianças / 10 professores
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Ação Social Escolar Apoia
Alunos do 1º Ciclo do Ensino
Básico na Aquisição de Material
Escolar

Sessão das Bolsas de Estudo do
Ensino Superior 2019/2020
A Sessão das Bolsas de Estudo do Ensino
Superior 2019/2020 decorreu no dia 9 de
Setembro de 2021, no Cine-Teatro de Sobral de
Monte Agraço, estando presentes cerca de 60
alunos universitários que receberam uma bolsa
no ano letivo referido.
Sob o tema “Motivação e Novos Desafios”,
o Dr. Alfredo Leite, psicólogo educacional
e orador convidado desta sessão, fez uma
apresentação dinâmica e cativante, onde
desafiou os estudantes a identificarem 5
problemas, 5 desafios e 5 soluções, numa
interação constante e pautada por humor para
facilitar a participação de todos nas dinâmicas
propostas, fazendo do autoconhecimento e
da empatia ferramentas fundamentais para
identificar, conhecer e tentar resolver grande
parte das situações com que nos confrontamos
diariamente, seja na vida pessoal, académica ou
profissional.

Projeto de Promoção do Sucesso
Escolar do 1.º Ciclo do Ensino
Básico – Artistas e Cientistas do
Futuro
No âmbito do Projeto de Promoção do Sucesso
Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico, promovido
pelo Município de Sobral de Monte Agraço em
colaboração com a Betweien, os alunos das
escolas do concelho assistiram no passado dia
15 de novembro, ao espetáculo “Rita e a Floresta
dos Legumes”, interpretado por Rita Redshoes, no
Cine-Teatro de Sobral de Monte Agraço.
Durante o espetáculo, foram abordados temas
como a alimentação saudável baseada na Roda
dos Alimentos, através de músicas e de uma
constante interação com as crianças na plateia.
A criação de hábitos de alimentação saudável
é um dos temas abordado ao longo do ano
letivo, nesta iniciativa do Município desenvolvida,
junto das escolas e dos alunos, realçando assim,
entre outros temas, a importância da educação
alimentar.

Município e AEJICS assinam
Protocolo para Clube de Ciência
Viva
O Município de Sobral de Monte Agraço
estabeleceu um protocolo de colaboração com o
Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio da Cruz
Sobral (AEJICS), no âmbito de uma candidatura
para a implementação de um Clube de Ciência
Viva a funcionar no Agrupamento.
Os Clubes de Ciência Viva são espaços onde os
alunos são incentivados a procurar conhecer
e contactar com as mais diversas realidades
científicas, envolvendo toda a comunidade
escolar e local, fomentando também a abertura
do espaço escolar ao exterior, através de
parcerias com instituições científicas e de Ensino
Superior, entre outras.
Desta forma, esta colaboração do Município com
o Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio da
Cruz Sobral vai permitir aos alunos do concelho
estarem a par da mais recente realidade
científica, promovendo o espírito de inovação e
de sentido crítico.

O Município de Sobral de Monte Agraço, no
âmbito das suas competências no que diz
respeito à Ação Social Escolar, tem apoiado a
aquisição de materiais escolares e cadernos
de atividades aos alunos do 1º Ciclo do Ensino
Básico, através de subsídios atribuídos aos
alunos dos agregados familiares que se
posicionem no 1º ou 2º escalão de rendimento
para atribuição do abono de família. Além de
material escolar, o Município comparticipa
igualmente as refeições escolares, assim como as
visitas de estudo.
No ano letivo 2021/2022, o Município de Sobral
de Monte Agraço apoiou um total de
179 estudantes, divididos entre 1º Ciclo do Ensino
Básico e Ensino Pré-Escolar.

Prolongamento de Horário na
Educação Pré-Escolar
No âmbito das Atividades de Animação e de
Apoio à Família, que o Município de Sobral
de Monte Agraço promove junto das crianças
que frequentam o Ensino Pré-Escolar em
estabelecimentos do concelho, o prolongamento
de horário no presente ano letivo conta com
66 crianças inscritas, das quais 46 usufruem
deste serviço na Escola Básica de Sapataria e 20
na Escola Básica de Sobral de Monte Agraço e
Santo Quintino.
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Breves
i36

Projeto “A Política e os Jovens – Relação Problemática?”
no Cine-Teatro de Sobral de Monte Agraço
O projeto “A Política e os Jovens
– Relação Problemática?” foi
desenvolvido por alunos da Escola
Básica e Secundária Joaquim Inácio da
Cruz Sobral, e decorreu no final do ano
letivo 2020/2021, em abril, no
Cine-Teatro de Sobral de Monte
Agraço.

Por fim, o último painel consistiu
num fórum acerca das Juventudes
Partidárias, no mesmo formato
de interação direta entre alunos e
convidados, estando representadas
a Juventude Comunista Portuguesa,
a Juventude Socialista e a Juventude
Social-Democrata.

A iniciativa consistiu em três painéis
de debate e troca de ideias entre os
convidados e os alunos presentes.
O primeiro painel foi subordinado
ao tema “O que é e como é ser
deputado?”, composto pelos deputados
da Assembleia Municipal Alma
Rivera, Duarte Pacheco, João Nicolau,
Alexandre Poço e Miguel Matos.
No segundo momento, dedicado
ao tema “O que é ser e como é ser
autarca?”, o Presidente da Câmara
Municipal de Sobral de Monte Agraço,
José Alberto Quintino, e a Vereadora da
Educação, Carla Alves, responderam a
todas as questões dos alunos acerca do
funcionamento do Município e das suas
funções.

A sessão terminou com um debate
entre alunos e moderado pelos
convidados e professores presentes,
sobre temas como o afastamento da
política, o voto obrigatório, a situação
da democracia em Portugal, os
extremismos políticos, a desigualdade
de género e a corrupção e a justiça em
Portugal.

i37
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Alunos do 6º Ano
entregam ramo de
espiga frente à Câmara
Municipal de Sobral de
Monte Agraço
A turma A do 6º ano de escolaridade
da Escola Básica e Secundária Joaquim
Inácio da Cruz Sobral deslocou-se,
no dia 12 de maio de 2021, à Praça
Dr. Eugénio Dias para oferecer um
Ramo de Espiga, tendo sido recebida
pelo Presidente da Câmara Municipal
de Sobral de Monte Agraço, José
Alberto Quintino, e pela Vereadora da
Educação, Carla Alves, frente ao edifício
dos Paços do Concelho.

Alunos do 6º Ano visitam
Moinho de Sobral de
Monte Agraço

Entrega de Kits de
Educação Ambiental aos
alunos do 4º Ano

Moinho de Sobral de Monte Agraço
foi visitado por turmas do 6º ano da
Escola Básica e Secundária Joaquim
Inácio da Cruz Sobral, num total
de cerca de 75 alunos, no âmbito
do Projeto de Articulação entre as
turmas deste ano de escolaridade,
denominado “Moinhos”. A visita guiada
contou com a orientação da técnica
do turismo do Município de Sobral
de Monte Agraço, Susana Teixeira, e
do moleiro, Sr. Joaquim, que deu a
conhecer o tradicional mecanismo de
moagem.

O Município de Sobral de Monte
Agraço, no âmbito de um projeto
intermunicipal, entregou um kit de
Educação Ambiental aos alunos do
4º ano do Agrupamento de Escolas
Joaquim Inácio da Cruz Sobral.

Esta iniciativa está enquadrada no
projeto“Recuperar Tradições”, articulado
entre as disciplinas de Educação
Musical e Projeto de Turma e apoiado
pela Biblioteca Escolar. Os alunos foram
acompanhados pelas Professoras Alice
Rocha e Ana Paula Ferreira.

imagens.
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i36 Projeto ‘A Política e os Jovens - Relação Problemática?’
i37 / i38 Alunos do 6º Ano entregam ramos de espiga frente à C. M.
i39 Alunos do 6º Ano visitam o Moinho de S. M. A.
i40 / i41 Entrega de Kits de Educação Ambiental

Este projeto tem como objetivo
sensibilizar os mais novos para a
Educação Ambiental e resulta de
uma parceria entre a Comunidade
Intermunicipal do Oeste, a European
Recycling Platform - Portugal e a Novo
Verde, promovendo desta forma a
adoção de hábitos de reciclagem junto
dos mais jovens.
O kit é composto por diversos materiais
pedagógicos, e também por uma
garrafa reutilizável, como forma de
combater a utilização excessiva de
plástico.
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Sobral de Monte Agraço
e AEJICS receberam
Delegação de Professores
dos Países Baixos
Em outubro de 2021, Sobral de
Monte Agraço e o Agrupamento
de Escolas Joaquim Inácio da
Cruz Sobral receberam uma
delegação de professores da Escola
Scalda, nos Países Baixos, para
explorar potenciais parcerias entre as
escolas, no sentido de oferecer mais e
melhores oportunidades curriculares e
profissionais aos alunos.
O programa incluiu visitas às
instalações de empresas do concelho
nomeadamente a Neutroplast, a SWR
e Adega Moor, onde a delegação
neerlandesa pôde contactar com
o dinamismo empresarial do
concelho e com as oportunidades de
enriquecimento curricular e profissional
que podem vir a ser oferecidas aos
seus alunos.
Este projeto de intercâmbios entre
escolas, empresas e organizações
governamentais está estabelecida
entre Portugal, Países Baixos, Espanha,
França e Áustria e pretende não só
contribuir para a formação dos alunos
como também para a mobilidade,
empregabilidade e desenvolvimento
pessoal e profissional de todos os
envolvidos no processo.

Bandeira Verde do
Programa Eco-Escolas
Hasteada na Escola
Básica e Secundária
Joaquim Inácio da Cruz
Sobral
A Bandeira Verde do Programa
Eco-Escolas, referente ao ano letivo
2020/2021, foi hasteada na Escola
Básica e Secundária Joaquim Inácio da
Cruz Sobral, no dia 16 de Novembro de
2021.
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0 Programa Eco-Escolas é um
programa internacional da “Foundation
for Environmental Education”,
desenvolvido em Portugal pela
ABAE – Associação Bandeira Azul e
implementado na Escola Básica e
Secundária Joaquim Inácio da Cruz
Sobral através de uma parceria com o
Município de Sobral de Monte Agraço.
Este programa visa apoiar, encorajar
e reconhecer as ações e o trabalho
desenvolvido por cada escola no
âmbito da Educação Ambiental para a
Sustentabilidade.
Ainda no ano letivo transato, a Escola
Básica e Secundária Joaquim Inácio
da Cruz Sobral foi agraciada com o
2º Prémio do “Painel ClimAR”, uma
atividade integrada no projeto “O Ar
Que Eu Respiro 2020/2021”, promovido
pelo Programa Eco-Escolas.
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Alunos do 5º Ano
Visitaram a Exposição
“Cubos – 17 Objetivos
de Desenvolvimento
Sustentável”
A exposição “CUBOS”, patente no átrio
do Cine-Teatro de Sobral de Monte
Agraço, recebeu no passado dia 24 de
novembro a visita de alguns alunos do
5º ano da Escola Básica e Secundária
Joaquim Inácio da Cruz Sobral, que
interagiram e desconstruíram um a um o
significado de cada um dos 17 Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável. Esta
exposição, promovida pela Rede
Intermunicipal de Cooperação para o
Desenvolvimento sobre os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, pretende
sensibilizar todos os cidadãos para
os 17 Objetivos presentes na Agenda
2030, alertando para o papel ativo a
desempenhar para tornar os objetivos
numa realidade.

Workshops de Expressão
Plástica para a Promoção
da Saúde Mental Juvenil

Sessões de Nutrição
Dedicadas aos Alunos
do 1º Ciclo

No âmbito das candidaturas do
Município de Sobral de Monte Agraço
ao programa “Cuida-te +”, do IPDJ
- Instituto Português do Desporto e
Juventude, I.P. , realizaram-se dois
workshops de artes plásticas com
alunos do 8º ano da Escola Básica e
Secundária Joaquim Inácio da Cruz
Sobral.

O Município de Sobral de Monte
Agraço promoveu sessões de nutrição
para alunos do 1º Ciclo do Ensino
Básico, no âmbito das atividades
integradas no programa “Regime de
Fruta Escolar”, que tem como objetivo
promover boas práticas alimentares
e hábitos de consumo de fruta nas
crianças.

Dinamizados pela Arisco - Instituição
para a Promoção Social e da Saúde,
estes workshops tiveram como objetivo
funcionar como ações de educação
para a saúde mental juvenil através da
expressão plástica.

Estas sessões decorreram na Escola
Básica de Sobral de Monte Agraço e
Santo Quintino e na Escola Básica de
Sapataria, tendo sido dinamizadas pela
nutricionista Patrícia Soares, que ajudou
os alunos a conhecerem alternativas
mais saudáveis para os seus lanches e
refeições.

Esta iniciativa enquadra-se nas
necessidades diagnosticadas no
concelho, visando o aumento do
acesso a respostas de saúde mental,
designadamente para a população
jovem.

Município de Sobral de
Monte Agraço assinala
quadra Natalícia nas
Escolas
Nos dias que marcaram o final do
1º Período do presente ano letivo, o
Município de Sobral de Monte Agraço
assinalou a quadra natalícia junto da
comunidade escolar do concelho, com
a oferta de algumas lembranças às
crianças do Ensino Pré-Escolar e do 1º
Ciclo do Ensino Básico, entregues pela
Vereadora da Educação, Carla Alves.

imagens.
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Projeto Museu na Aldeia
A localidade de Fetelaria recebeu a iniciativa “Museu na Aldeia”,
dinamizada pela Sociedade Artística e Musical dos Pousos, e
integrada no programa da Rede Cultura 2027, da qual faz parte o
Município de Sobral de Monte Agraço, no âmbito da candidatura
de Leiria a Capital Europeia da Cultura, em 2027.

Direcionado para idosos, ainda
autónomos, com mais de 65 anos e
dos municípios da Rede Cultura 2027,
o projeto “Museu na Aldeia” consiste
na oferta de cultura a públicos que,
normalmente, não têm possibilidade
de usufruir dela, através da criação
de uma rede de visitas e intercâmbios
entre museus e aldeias.
As primeiras sessões consistiram na
apresentação e explicação do projeto
aos participantes identificados pelos
serviços do Município, procurando,
desde logo, envolvê-los e sensibilizálos para a cultura que os rodeia no seu
quotidiano.
Em julho de 2021 habitantes de
Fetelaria receberam a apresentação
da escultura “A Praga”, da coleção do
Museu do Vidro, da Marinha Grande,
à comunidade local, dinamizada
pelos responsáveis do Museu do Vidro
e, tendo estado presente o Dr. Paulo
Lameiro, Coordenador Grupo Executivo
da Rede Cultura 2027.

Este foi o ponto de partida para
o desenvolvimento das seguintes
etapas do projeto, em que os idosos
foram convidados a discutir, refletir e
reinterpretar as peças apresentadas
na sua aldeias, dando origem a
uma nova criação artística. As suas
memórias e vivências são valorizadas,
enquanto lugar de partilha, e
ganharam significado através de uma
criação colaborativa, posteriormente
apresentada.
Assim, numa outra sessão os
participantes começaram a desenvolver
a peça que levaram ao Museu do Vidro,
na Marinha Grande: um moinho de
vento, uma ideia que surgiu durante a
reflexão iniciada na sessão anterior.
A 14 de Dezembro, os participantes
levaram a sua obra de co-criação
com o título “O Vento Sopra do Sobral”
até ao Museu do Vidro, na Marinha
Grande, onde esteve exposta até ao
passado dia 5 de junho.

“O Reguengo de Monte
Agraço: Séculos XII-XVI. Estudo
do Foral Manuelino”
Apresentação do livro “O Reguengo de
Monte Agraço: Séculos XII - XVI. Estudo
do Foral Manuelino”
Dia 13 de maio de 2021, dia de Feriado Municipal,
realizou-se no Cine-Teatro de Sobral de Monte Agraço
a apresentação do livro “O Reguengo de Monte Agraço:
séculos XII-XVI - Estudo do Foral Manuelino”. A sessão
foi presidida pelo Presidente da Câmara Municipal, José
Alberto Quintino, acompanhado pelos autores da obra,
Carlos Guardado da Silva, Hermínia Vasconcelos Vilar, Ana
Pereira Ferreira e José Manuel Vargas, design gráfico de
Ana Carla Gomes.
Esta publicação apresenta um estudo com aspetos fulcrais
e inovadores para um melhor entendimento do contexto
histórico onde está inserido Monte Agraço entre os séculos
XII e XVI, conciliando o saber científico com as curiosidades
da época e outras notas e desafiando o leitor a descobrir
este período de construção da identidade local.
A cerimónia contou com a participação da AMAS –
Academia de Música e Artes de Sapataria e Sobral de
Monte Agraço, que proporcionou ao público presente, e
também àquele que acompanhava através da página
municipal no Facebook, um momento musical com a
habitual qualidade que a caracteriza.

O livro está à venda
no Posto de Turismo
de Sobral de Monte
Agraço
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Apresentação do livro
‘Encadernação dos Forais
Manuelinos – Modelo
de Análise – O Foral de
Monte Agraço (1518)’
O livro “Encadernação dos Forais
Manuelinos – Modelo de Análise
– O Foral de Monte Agraço (1518)”,
da autoria de Guilherme Canhão e
publicado pelas Edições Colibri, foi
apresentado a 20 de Novembro, em
Sobral de Monte Agraço. Contou com a
presença do Professor Doutor Augusto
Aires Nascimento, que escreveu o
prefácio do livro e do Professor Doutor
Carlos Guardado da Silva.
O Município de Sobral de Monte
Agraço tem desenvolvido ao longo
do tempo, por si, em parceria com
instituições ou pessoas individuais, uma
atividade editorial que tem mantido
alguma regularidade e assumido
relevância.

O livro está à venda
no Posto de Turismo
e na Biblioteca
Municipal de Sobral
de Monte Agraço

Festas e Feira de Verão ‘21

Exposição ‘LU.GAR.
CONTADO’ mantém viva a
tradição oral Portuguesa
A exposição “LU.GAR.CONTADO”
esteve patente na Galeria Municipal,
em novembro de 2021 e teve como
objetivo promover a visibilidade
de histórias e expressões da tradição
oral portuguesa, conservadas na
memória coletiva e que têm vindo a ser
transmitidas ao longo do tempo.
Neste sentido, foram dinamizadas
sessões dedicadas a histórias e contos
tradicionais, provenientes da oralidade
de várias regiões de Portugal, com os
contadores de histórias Ana Sofia Paiva,
Cristina Taquelim e António Fontinha.
Durante esta sessão, foi enaltecido o
valioso contributo que a sobralense
Delfina Cunha teve no desenvolvimento
do projeto MemoriaMedia, contando
várias histórias, lendas e poemas que
foram gravados em vídeo e que estão
disponíveis no site memoriamedia.net.
Também foram realizadas sessões
de contos tradicionais especialmente
dedicadas aos alunos do Agrupamento
de Escolas Joaquim Inácio da Cruz
Sobral, do 1º ao 6º ano, e aos idosos do
concelho de Sobral de Monte Agraço,
tendo estas decorrido no Auditório
Municipal, na Escola Básica de Sobral
de Monte Agraço e Santo Quintino e na
Escola Básica de Sapataria.

i49

Festas e Feira de Verão
de Sobral de Monte
Agraço 2021

i50

As Festas e Feira de Verão de Sobral
de Monte Agraço de 2021 decorreram
de 11 a 19 de Setembro de 2021, num
contexto adaptado às circunstâncias
pandémicas, e contaram com diversos
espetáculos culturais de música
e dança, cinema, tauromaquia,
culminando com o programa
“Domingão”, da SIC, em direto pelas
ruas do concelho.
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i55 / i56 ‘Domingão’
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i57 ‘Sai do Chão’
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Comemorações do 25 de abril
Em 2021, à semelhança do ano anterior e em virtude da situação que ainda se vivia,
provocada pela pandemia Covid-19, as Comemorações do 47.º Aniversário do 25 de
Abril decorreram, novamente, em formato online.

i58

O Município de Sobral de Monte
Agraço organizou um conjunto de
atividades que foram disponibilizadas
nas plataformas digitais do Município:
Facebook, Instagram e Youtube.
Foi certamente um 25 de Abril diferente
mas não indiferente aos valores de
Abril: à Liberdade, à Igualdade e à
Democracia conquistadas com a
Revolução dos Cravos.
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i58 Cabrestos
i59 Sevilhanas
i60 Valsa
i61 Skate
i62 / i63 / i64 Vanessa Dias
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No âmbito das Comemorações do 47º
Aniversário do 25 de Abril, promovidas
pelo Município de Sobral de Monte
Agraço, o Presidente da Câmara
Municipal, José Alberto Quintino, o VicePresidente, Luís Soares e a Vereadora,
Carla Alves, distribuíram cravos junto do
Comércio Local e população.
A iniciativa, além de assinalar a data e
a Revolução dos Cravos, serviu também
para encorajar os comerciantes, que
têm vindo a atravessar tempos difíceis
devido à pandemia da COVID-19 e às
restrições impostas pelo governo, que
começaram à data a ser gradualmente
levantadas.
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O Cine-Teatro retoma
atividade cultural
O Cine-Teatro de Sobral de Monte Agraço retomou a sua atividade
e programação, assumindo a sua missão como referência na oferta
cultural no concelho, democratizando o acesso a produtos culturais como
concertos, filmes e peças de teatro.
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Têm sido realizados espetáculos dos
mais variados quadrantes artísticos,
destacando-se os espetáculos mensais
do Ciclo de Música “AMAS é Cultura”,
organizado pela Academia de Música
e Artes de Sapataria / Sobral de Monte
Agraço, com o apoio da DGARTES
e do Município de Sobral de Monte
Agraço, a decorrer no Cine-Teatro entre
Outubro de 2021 e Outubro de 2022.

Composto por 9 espetáculos que
abrangem diversos estilos musicais,
desde o jazz ao clássico, passando pela
música do mundo.
Até ao momento decorreram as
seguintes performances:
· Postcards - Uma Trompa, Mil
Sons do trompista/compositor João
Gaspar
· Entre 1 Sopro
· Tupho Ensemble
· UniVersus Ensemble
· Duo Luso-Brasileiro
· Duo Mélodies des Vagues de
Sapataria e Sobral de Monte Agraço.

De destacar também os espetáculos
integrados no 4.º Manobras – Festival
Internacional de Marionetas e Formas
Animadas, da Artemrede:
· Arquétipo
· Ninho
· Pequena Circoonferência
· Histórias a Meias
i66
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imagens.
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i65 ‘UniVersus Ensemble’
i66 / i67 / i68 ‘AMAS é Cultura’
i69 ‘Ninho’
i70 ‘Circoonferência’
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Música /
Na área da música decorreram vários
momentos nomeadamente:
· 15.º Aniversário do Cine-Teatro ‘Os
Poetas de Amália’, interpretado por
André Gago na voz, Pedro Dias na
Guitarra Portuguesa e João Penedo
na Viola e contra baixo.
· ‘Concerto Para Uma Árvore e 7
Poemas Para Um Mundo Novo’, de
Fernando Mota.
· ‘Golden Moments’
· Concerto de ‘Vanessa Dias’.
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Comunidade de leitores de Sobral de Monte
Agraço: Reencontro Cultural

Teatro /
· ‘No fim da Linha’.
· ‘Portugal não é um país pequeno’.

Cinema /
· ‘Nomaland – Sobreviver na América’
· ‘Fátima’
· ‘Best-Sellers’
· ‘Marry Me – Fica Comigo’
· ‘Tom & Jerry’
· ‘Boss Baby: Negócios de Família’
· ‘Cantar2!’
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Espetáculo Infantil /
O palco do Cine -Teatro encheu-se
também de muitas crianças
acompanhadas pelos seus familiares,
onde os sentidos e as emoções foram
surgindo à medida que o ‘OVO’ se
ia transformando e desvendando
novas histórias, com rimas e ritmos
que despertavam o interesse e a
curiosidade das crianças.
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Dança /

A Comunidade de Leitores de Sobral de Monte Agraço, promovida
e dinamizada pela Biblioteca Municipal, tem continuado a reunir e
a debater livros, autores e experiências de leitura. A Comunidade de
Leitores de Sobral de Monte Agraço reuniu-se ao ar livre, no Forte do
Alqueidão, após meses de reuniões online via Zoom. Numa parceria entre
a Biblioteca Municipal e o Centro de Interpretação das Linhas de Torres,
os participantes realizaram um Peddy Papper Literário, com orientação,
denominado “Pé ante pé, descobre o Alqueidão como ele é”. Houve
ainda tempo para um piquenique literário, além de terem sido realizadas
dinâmicas de grupo, tais como “Missão doce”, “Vê lá se me conheces”
e “Decifra a mensagem”. Já no final do encontro, os participantes
tiveram ainda oportunidade de assistir ao espetáculo de artes circenses
“Pequena Circoonferência”, integrado na programação do 4º Manobras
– Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, promovido
pela Artemrede.
Em reunião mensal, no dia 12 março de 2022, os participantes debateram
livros propostos sobre o tema “Mulheres na Literatura”, seja enquanto
autoras ou como personagens.

· ‘El Flamenco Que Vivi!‘
imagens.
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Com esta atividade, a Biblioteca Municipal continua a proporcionar
momentos de debate e reflexão informais sobre temas ligados à vida, às
inquietações e à história de toda a gente e de cada um.
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Biblioteca Municipal
dinamiza o Concurso
Nacional de Leitura
A Biblioteca Municipal, em parceria
com o Agrupamento de Escolas
Joaquim Inácio da Cruz Sobral,
dinamizou, mais uma vez, a fase
concelhia do Concurso Nacional de
Leitura 2021/2022 para os alunos do
Agrupamento, este ano dedicado às
obras de José Saramago, de forma a
assinalar o Centenário do nascimento
do autor galardoado com o Prémio
Nobel da Literatura, em 1998.
Em representação do Agrupamento de
Escolas Joaquim Inácio da Cruz Sobral,
do concelho de Sobral de Monte
Agraço estiveram a Mafalda Azevedo,
do 2.º Ciclo e o Hugo Travessinhos, do
3.º Ciclo, que demonstraram muito
empenho e tiveram uma excelente
prestação.
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Dia Mundial do Livro
Para assinalar o Dia Mundial do Livro e
dos Direitos de Autor e com o objetivo
de promover a leitura e o livro junto da
população, a Rede Intermunicipal das
Bibliotecas do Oeste (RIBO) promoveu
a iniciativa Leituras a Oeste – Celebre o
Livro com as Bibliotecas do Oeste, que
integrou duas atividades:
· Feira do Livro Solidária: o conceito
estava assente na troca de um bem
alimentar por um livro, resultando
em Sobral de Monte Agraço na
recolha de 50 quilogramas de bens
alimentares, que foram entregues
ao Agrupamento de Escuteiros 272 Sobral de Monte Agraço, parceiro do
projeto “Sobral SOS Alimentar”.
· 12 Bibliotecas, 12 Narradores –
Contações online.
Ao longo do dia 23 de abril,
12 narradores de diferentes
nacionalidades (Luís Correia Carmelo,
Cristina Taquelim, António Fontinha,
Patrícia Amaral, Jorge Serafim, Mariana
Machado, Rodolfo Castro, Thomas
Bakk, Tâmara Bezerra, Ricardo Ávila,
Sofia Maul, Elsa Serra), celebraram o
Dia Mundial do Livro contando histórias
para todas as idades, com diferentes
referências culturais.

Baú Mágico volta às
Escolas e Jardins de
Infância

“Histórias Magnéticas” na
Biblioteca Municipal de
Sobral de Monte Agraço

A Biblioteca Municipal de Sobral de
Monte Agraço retomou no 3.º período
letivo, o projeto Baú Mágico que visa a
promoção da leitura nas salas de aulas.

No dia 19 de fevereiro, a Biblioteca
Municipal recebeu o espetáculo
“Histórias Magnéticas”, um projeto
itinerante apoiado pela Artemrede e
que consiste na narração de contos
infantis sob a forma de históriasconcerto, acompanhadas pela guitarra
elétrica do compositor Sérgio Pelágio,
autor do projeto, e pela voz da atriz
Isabel Gaivão.

Este projeto é dirigido aos alunos que
frequentam o ensino pré-escolar e 1.º
ciclo e prevê a realização, nas salas
de aula, da leitura de livros que fazem
parte do Plano Nacional de Leitura
(PNL).
O Baú Mágico assume-se como um
complemento à atividade desenvolvida
pelas Bibliotecas da Rede Concelhia
e pretende criar hábitos de leitura
fundamentais para o desenvolvimento
da criatividade bem como potenciar
as competências de literacia junto das
crianças e jovens.
Neste momento os baús estão em 19
salas do 1º ciclo, 15 salas de
pré-escolar e 1 sala de Berçário,
incluindo a Associação Popular de
Sobral de Monte Agraço.

Num espetáculo intimista e que se situa
entre o concerto e a história contada,
as crianças dos 6 aos 11 anos que
assistiram foram ainda desafiadas
a ficcionarem a participação numa
orquestra a partir de excertos da
história, assim como a fazerem um
conjunto de desenhos relacionados
com os personagens que tiveram
oportunidade de levar consigo.
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Alguns dos pais presentes destacaram
a importância destes momentos,
distantes da tecnologia, e que
permitem às crianças expressar a sua
criatividade.
i81

imagens.
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Reabertura do Pólo de
Sapataria da Biblioteca
Municipal de Sobral de
Monte Agraço
O Pólo de Sapataria da Biblioteca
Municipal de Sobral de Monte
Agraço reabriu ao público, após um
período de encerramento causado
pelos constrangimentos decorrentes
da pandemia, voltando assim a
estar disponível este serviço cultural,
informativo e educativo nesta
localidade do concelho.
Neste espaço, os munícipes podem
encontrar um conjunto documental
de livros, CD’s de áudio, DVD’s, jornais
e revistas, além de poderem usufruir
de equipamentos informáticos. Está
também disponível o serviço de
empréstimo domiciliário gratuito,
mediante apresentação do Cartão
de Utente, que pode ser obtido
gratuitamente, sendo possível a
requisição de documentos que estejam
na Biblioteca Municipal de Sobral de
Monte Agraço.
Numa primeira fase, o Pólo de
Sapataria funcionará de terça a
sexta-feira, das 10h00 às 13h00 e das
14h00 às 18h00. O catálogo pode ser
consultado em
https://bibliotecasobral.com.pt/.
Pólo de Sapataria da Biblioteca
Municipal de Sobral de Monte Agraço
Rua Terras do Paço
2590-430 Sobral de Monte Agraço
Tel: 261 785 150

Encontros com Autores na
Semana da Leitura 2022
No âmbito da Semana da
Leitura, integrada nas atividades do
Plano Nacional de Leitura (PNL), o
Município de Sobral de Monte Agraço
e a Biblioteca Municipal promoveram
os “Encontros com Autores”, uma
iniciativa dirigida aos alunos das
escolas do concelho para contactarem
diretamente com escritores que tenham
obras recomendadas pelo PNL.
Nos dias 7, 10, 11 e 18 de março, Carmen
Zita Ferreira, António Mota e Ana
Cristina Luz estiveram em Sobral de
Monte Agraço para conversar com
os alunos dos 1º e 2º Ciclos do Ensino
Básico, no Auditório Municipal e no
Cine-Teatro.
Os Encontros com Autores foram
acompanhados pela Vereadora da
Educação, Carla Alves, que referiu
a importância destas iniciativas no
fomento do gosto e da criação de
hábitos de leitura nas crianças e jovens.
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Centro de Interpretação
das Linhas de Torres - CILT

Dia da Rede Nacional
de Bibliotecas Públicas
No âmbito do Dia da Rede Nacional
das Bibliotecas Públicas, que se
assinala a dia 11 de março, a Biblioteca
Municipal de Sobral de Monte Agraço
dinamizou uma sessão com utentes
do Lar da Santa Casa da Misericórdia
de Sobral de Monte Agraço, com a
leitura de um excerto da obra “O Ano
da Morte de Ricardo Reis”, de José
Saramago.
Esta atividade integrou também
a Semana da Leitura, procurando
assim levar as obras e os autores
de referência a quem não tem
possibilidade de se dirigir à Biblioteca
Municipal.

Dia Mundial da Poesia
De forma a assinalar o Dia Mundial
da Poesia, que se comemora a 21
de março, a equipa da Biblioteca
Municipal dinamizou um conjunto de
sessões de declamação de poesia
nos Serviços da Câmara Municipal,
na Escola Básica e Secundária
Joaquim Inácio da Cruz Sobral e em
estabelecimentos comerciais da vila.

imagens.
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“Ficar a Ver Navios” – Teatro Infantil no CILT
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No dia 05 de dezembro, o Centro de
Interpretação das Linhas de Torres
recebeu a peça de teatro infantil “Ficar
a ver navios”, da autoria de Carla
Santos – Papão de Contos.
A atividade, que esgotou as inscrições,
contou com pais e filhos que
celebraram connosco o 10.º aniversário
do Centro de Interpretação das Linhas
de Torres de Sobral de Monte Agraço.
O CILT quis associar esta atividade
comemorativa a uma outra, que
considera da maior relevância, a
do Dia Internacional das Pessoas
com Deficiência, assinalado no

dia 03 de dezembro, tornando o
teatro infantil “Ficar a ver navios”
acessível a surdos. Assim, a história
foi contada, simultaneamente, pela
Bárbara, através da Língua Gestual
Portuguesa. O objetivo não foi apenas
criar uma oferta para crianças e /
ou adultos surdos, mas sensibilizar o
restante público participante para a
importância da integração da pessoa
com deficiência (auditiva ou outra),
sublinhando os direitos e bem-estar
destas pessoas que devem contar com
o contributo de todos para a afirmação
de uma sociedade mais inclusiva e
equitativa.
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“As Linhas não são só para Inglês ver”

“As Linhas não são só para inglês ver”:
esta expressão popular, que vem do
século XIX, foi o mote para o evento que
se realizou no Núcleo de Apoio ao Forte
do Alqueidão, no dia 24 de outubro.

Invasões Francesas são o mote para o jogo
“Napoleão - O Princípio do Fim”
No dia 19 de novembro decorreu
a apresentação pública do jogo
“Napoleão – O princípio do fim”,
no Palace Hotel do Bussaco.
A equipa de coordenação do
jogo, constituída por Ana Bento
(Município da Lourinhã), Marta
Miranda (Município de Mafra),
Mónica Pereira (Município
de Mortágua), Paula Gomes
(Município de Almeida) e Sandra
Oliveira (Município de Sobral de
Monte Agraço) foi responsável
pelo desenvolvimento da ideia
e conceção do jogo, em estreita
articulação com a equipa da
Science4You.
O jogo de tabuleiro foi produzido
ao abrigo do projeto “Itinerários
Napoleónicos Portugal”, apoiado
pelo “Valorizar Interior”, do Turismo
de Portugal, e promete ser uma

ferramenta de divulgação do
património e das vivências da
época das Invasões Francesas a
Portugal, cruzando a história com
a matemática, com a cidadania e
com o desenvolvimento global, pelo
que jogá-lo será certamente uma
aventura divertida, em família ou
com amigos.
Integram o consórcio deste
projeto os Municípios de Almeida,
Bombarral, Elvas, Lourinhã,
Mealhada, Mortágua, Penacova e a
Rota Histórica das Linhas de Torres
(Municípios de Arruda dos Vinhos,
Loures, Mafra, Sobral de Monte
Agraço, Torres Vedras e Vila Franca
de Xira), sendo a Comunidade
Intermunicipal da Região de
Coimbra a entidade promotora. O
jogo está disponível no Posto de
Turismo de Sobral de Monte Agraço.

José Alberto Quintino
reeleito Presidente
da Rota Histórica das
Linhas de Torres
No passado dia 05 de novembro
de 2021, a Rota Histórica das Linhas
de Torres – Associação para o
Desenvolvimento Turístico e Patrimonial
de Torres Vedras (RHLT) realizou a
eleição e a tomada de posse para os
seus órgãos sociais.
Assim, José Alberto Quintino, Presidente
da Câmara Municipal de Sobral de
Monte Agraço, foi reeleito Presidente da
Direção da RHLT, para o mandato que
vigora entre novembro de 2021 e 2025.
No fim, a tomada de posse foi
celebrada com “Linhas de Honra”, no
Centro de Interpretação das Linhas
de Torres de Sobral de Monte Agraço,
atual sede da Rota Histórica das Linhas
de Torres.

O objetivo foi conciliar a divulgação
das Linhas de Torres Vedras, como um
património para usufruir de diversas
maneiras, e a preservação e proteção
de uma herança histórica e cultural
pelas mãos de todos, sendo voluntários
e cidadãos participativos.
Sónia Ribeiro, presidente da Associação
de Cultura e Recreio 13 de Setembro
de 1913 falou do projeto de criação
dos dois grupos de recriação dentro
da Associação e de que modo pode
contribuir para manter viva a memória
e identidade histórica da comunidade.
A Arlindo Silva coube a tarefa de
explicar como se equipava um
artilheiro, explicar pormenores do seu
uniforme e qual a sua missão.
Os representantes dos dois grupos
de recriação trouxeram consigo um
conjunto de adereços da época que
o público teve a oportunidade de
experimentar.
Na última parte do evento foi a vez
do público infanto-juvenil assistir à
representação de um conto sobre o
que se viveu por estas terras, há mais
de 200 anos, e como hoje, quando
visitamos o património histórico e
natural das Linhas de Torres, podemos

ser voluntários e ajudar a preservar
uma herança cultural que é de todos.
Após o conto teve lugar a construção
de uma pequena paliçada pelos mais
novos, com a mensagem “Proteger e
Preservar”.
Esta iniciativa foi realizada em seis
municípios da Rota Histórica das
Linhas de Torres e insere-se na ação
de Educação Patrimonial do projeto
“Rota Histórica das Linhas de Torres:
Comunidade e Turismo Sustentável”,

desenvolvido ao abrigo da Linha de
Apoio à Sustentabilidade do Programa
Valorizar do Turismo de Portugal.
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Dia Nacional das Linhas de Torres celebrado
em Sobral de Monte Agraço
No âmbito das comemorações do Dia
Nacional das Linhas de Torres realizouse, no dia 20 de Outubro, a celebração
de homenagem ao Povo Português.
A iniciativa organizada pela Associação
13 de Setembro de 1913 e apoio do
Município de Sobral de Monte Agraço,
decorreu na Praça Dr. Eugénio Dias,
com a apresentação em parada dos
grupos de recriação histórica Guerrilha
de Montagraço e Companhia de
Artilharia de Sobral (CAS). Perante
os representantes autárquicos e a
população foram lidos trechos de
textos de época que testemunhavam as
dificuldades vividas por civis e militares,
durante a defesa de Portugal, aquando
da 3.ª Invasão Francesa, na região de
Sobral de Monte Agraço.

Seguiu-se a deposição de uma coroa
de flores junto da placa evocativa
do esforço do povo português na
construção dos Fortes e Redutos das
Linhas de Torres Vedras e a entrega
da bandeira, pelas mãos do senhor
Presidente da Câmara Municipal,
José Alberto Quintino, à Companhia
de Artilharia de Sobral, procedida
dos discursos do Presidente da
Câmara Municipal e da Presidente da
Associação 13 de Setembro de 1913,
Sónia Ribeiro.
A celebração terminou com a
assinatura do protocolo pelos
representantes do Município e da
Associação para a utilização da peça
de artilharia adquirida pelo Município
para uso pela CAS (Companhia de
Artilharia do Sobral).

Sobral no Roteiro do
Turismo Militar Nacional

Nova Mesa Multimédia –
Turismo e Inclusão

A Associação de Turismo Militar
Português lançou uma nova plataforma
digital, que pretende afirmar-se como
um Roteiro de Turismo Militar. Trata-se
de um projeto nacional em crescimento
e constante atualização, que reúne
um conjunto de serviços direcionados
à promoção do turismo militar em
Portugal.

O Centro de Interpretação das Linhas
de Torres dispõe de uma nova mesa
multimédia para ser explorada pelos
seus visitantes.

Para Sobral de Monte Agraço e para
o Centro de Interpretação das Linhas
de Torres este é mais um canal de
divulgação do trabalho que vem
sendo desenvolvido, bem como de
promoção do património das Linhas
de Torres e das ofertas turísticas do
território onde se insere. Este projeto
está a ser desenvolvido em parceria
com os municípios nacionais e conta
com o apoio da Direção Geral do
Património Cultural, das Entidades
Regionais de Turismo do Centro de
Portugal, da Região de Lisboa, do
Alentejo e Ribatejo, do Algarve e
da Madeira, da patrimonio.pt, da
Associação Portuguesa de Empresas
de Congressos Animação Turística
e Eventos, da Ordem dos Pobres
Cavaleiros do Templo de Jerusalém e
da Rede de Castelos e Muralhas do
Mondego.

O atual equipamento mantém os seus
conteúdos em português e inglês, ecrã
tátil e de inclinação regulável e permite
agora o acesso e permanência a
utilizadores em cadeiras de rodas.
O equipamento foi adquirido pelo
Município de Sobral de Monte Agraço,
com o apoio The British Historical
Society of Portugal, dos Friends
of the Lines of Torres Vedras e do
excelentíssimo senhor e amigo Clive
Gilbert.

CILT Dispõe de Kit
Multiformato - Turismo
e Inclusão
No âmbito do AccessTUR - Centro de
Portugal, um projeto de promoção
do turismo acessível e inclusão social,
promovido pela Accessible Portugal,
com o apoio da Turismo do Centro e
das sete Comunidades Intermunicipais
(CIM’s) que compõem o território e
do qual o município de Sobral de
Monte Agraço é parte integrante,
através da participação do Centro de
Interpretação das Linhas de Torres,
o CILT passou a dispor de um KIT
multiformato, composto por brochura
com informação em Escrita Simples,
em Braille e imagens em 2D, em LGP
(Língua Gestual Portuguesa), imagem
em 2D1/2 e Braille e audio-descrição
(MP3) do Forte do Alqueidão.
Passou também a dispor de um Pack
de Ensino para a Inclusão destinado
a professores e técnicos do Centro de
Interpretação das Linhas de Torres e da
área cultural.
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Sobral de Monte Agraço Integrado
nas Rotas Ibéricas

Recentemente foi colocada, na
praceta 25 de abril, sinalética que
indica a inclusão do património
das Linhas de Torres, em Sobral
de Monte Agraço, nas Rotas de
Wellington e da Terceira Invasão,
duas das sete rotas transfronteiriças,
criadas ao abrigo do projeto
NAPOCTEP - Rotas Napoleónicas
por Espanha e Portugal, apoiado
pelo programa Interreg V-A
Espanha - Portugal (POCTEP).
Esta é uma ação, entre muitas
outras, que está a ser desenvolvida
através de um trabalho em rede
que visa proteger e valorizar o
património cultural e natural das
Invasões Francesas e da Guerra
Peninsular, enquanto eixo de
desenvolvimento de uma região.
Para esse efeito, diferentes rotas
de um itinerário comum foram
projetadas com a colaboração
de outros agentes, empresas e
entidades do setor.
O objetivo final será acrescentar
valor ao património histórico, criar
um produto turístico reconhecido,
integrando diversos agentes do
território de modo a unificar uma
marca, sinalética e marketing, que

permita, no futuro, comercializar o
produto nos mercados nacionais e
internacionais.
O NAPOCTEP está a ser executado
por um consórcio de 8 entidades
beneficiárias: CIM-RC (Comunidade
Intermunicipal da Região de
Coimbra), CIM-BSE (Comunidade
Intermunicipal das Beiras e
Serra da Estrela), TCP (Entidade
Regional de Turismo do Centro
de Portugal, RHLT (Rota Histórica
das Linhas de Torres - Associação
para o Desenvolvimento Turístico
e Patrimonial das Linhas de Torres
Vedras: Arruda dos Vinhos, Loures,
Mafra, Sobral de Monte Agraço,
Torres Vedras e Vila Franca de Xira),
SIGLO (Fundação Siglo para o
Turismo e Artes de Castela e Leão.
Department of Culture and Tourism.
Junta de Castela e Leão), FSMRPH
(Fundação Santa Maria a Real do
Património Histórico), FINNOVA
(Fundação Delegação da Fundação
Finnova e SEGITTUR (Sociedade
Comercial Estadual para Gestão
Inovação e Tecnologias Turísticas,
S.A.M.P. Ministry of Energy,
Tourism and Digital Agenda. State
Secretariat for Tourism).

Forte do
Alqueidão
em 2021

Contador de Visitantes no
Forte do Alqueidão

10.822 visitantes

O Forte do Alqueidão tem instalado um
contador de visitantes junto à entrada
deste reduto das Linhas de Torres.

Maior
afluência
diária
registada

Desde o início de 2022, já o visitaram
cerca de 1200 pessoas, registandose uma maior afluência aos fins de
semana, particularmente ao domingo.
No dia em que se registou a maior
afluência, foram contabilizados cerca
de 150 visitantes que, desta forma,
usufruem da História e da paisagem
que envolve o nosso concelho.

150 visitantes

Em 2021, o Circuito do Alqueidão
recebeu 10.822 visitantes desde o
início do ano. Saliente-se que, neste
ano, o CILT esteve encerrado ao
público alguns meses, devido à
pandemia.

CILT Participa em ação
de Capacitação dos
Itinerários Culturais do
Conselho da Europa
O Centro de Interpretação das Linhas
de Torres de Sobral de Monte Agraço
participou na 2.ª Ação de Capacitação
dos Itinerários Culturais do Conselho
da Europa, dedicada a Programas de
Apoio e Financiamento, que se realizou
no passado dia 23 de fevereiro.
Os Ciclos de Ações de Capacitação
do ICCE em Portugal têm como mote
a promoção da troca de experiências
entre os representantes e parceiros dos
diferentes Itinerários (no total são 14 os
Itinerários Culturais certificados pelo
Conselho da Europa do qual Portugal
faz parte), a partilha de boas práticas e
a capacitação dos envolvidos, visando
a sua contribuição para a qualificação
dos recursos culturais e turísticos e obter
notoriedade junto das comunidades
locais, de potenciais parceiros e dos
turistas.
A representação do CILT foi assegurada
por Sandra Oliveira, sendo que a
Rota Histórica das Linhas de Torres,
associação em que o Município de
Sobral de Monte Agraço está integrado,
também participou nesta ação.
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Sobral no Natal
No âmbito da iniciativa “Sobral no Natal”, o Pai Natal visitou a vila de Sobral de
Monte Agraço, acompanhado pela sua rena, pelo boneco de neve traquina Olaf e
pelo divertido duende, tendo espalhado alegria, magia e carinho às crianças, aos
comerciantes e à população em geral.

Ainda integrado nesta iniciativa,
decorreu o passatempo “Cabaz de
Natal”, promovido pelo Posto de
Turismo de Sobral de Monte Agraço,
como forma de dinamizar o comércio
local, com a campanha “No Sobral
Eu Compro no Comércio Local”. Neste
concurso, foram sorteados três prémios
compostos por produtos e vouchers
oferecidos pelos estabelecimentos
aderentes e pelas Juntas de Freguesia
de Sobral de Monte Agraço e
Sapataria.
A participação foi feita mediante
compras de valor igual ou superior
a 20,00€ nos estabelecimentos
aderentes, com a tômbola colocada no
Posto de Turismo. O sorteio decorreu
no dia 30 de Dezembro de 2021 e teve
transmissão em direto no Facebook do
Município.
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Município estabelece parceria com
a plataforma Compretradicional.com
O Município de Sobral de
Monte Agraço estabeleceu
uma parceria com a
plataforma compretradicional.
com, que tem como grande
objetivo o incentivo ao consumo
no comércio tradicional de
proximidade. Esta plataforma
funciona como um marketplace
e pode aconselhar produtos,
serviços e oportunidades
exclusivas diretamente ao
consumidor, possibilita a
venda online de produtos do
comércio local, além de o auxiliar
na criação e manutenção de
relações de proximidade com os
seus clientes.

venda online complementar à
loja física e, por fim, tudo isto
contribuirá para alcançar novos
clientes e expandir a visibilidade
do negócio.

As vantagens para os
comerciantes que adiram a esta
plataforma vão desde o registo
de visitas, com a recolha de
informações relativas aos perfis
de consumo dos clientes, de forma
a melhorar e estreitar a relação
de confiança entre as duas partes;
a gestão de oportunidades, com
o lançamento de notificações
acerca dos produtos ou
serviços disponíveis nas lojas e
diretamente relacionadas com
os interesses dos clientes e de
outros consumidores na área;
a constituição de um ponto de

Os estabelecimentos aderentes
podem ser facilmente
reconhecidos através de um selo
que identifica a plataforma.

No que toca aos consumidores,
a plataforma permite receber
notificações de datas e eventos
especiais, assim como de
sugestões de presentes e outras
oportunidades em produtos
em que tenham interesse,
além de poderem fazer as
suas compras nos pontos de
venda online, aproveitando a
comodidade deste serviço e
evitando as filas.

SAGAL EXPO - Município
de Sobral de Monte
Agraço representado
De 7 a 9 de Março decorreu na FILFeira Internacional de Lisboa a SAGAL
EXPO, onde o Município de Sobral de
Monte Agraço esteve representado
pela empresa Sabor Puro, no stand
Oeste Portugal.
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Bolsa de Turismo de Lisboa — BTL

O Município de Sobral
de Monte Agraço esteve
presente na Bolsa de
Turismo de Lisboa, que
decorreu de 16 a 20
de Março, na FIL-Feira
Internacional de Lisboa.
Durante o evento, o espaço do
Município, integrado no do Oeste
Portugal, contou com os parceiros
Quinta do Cerrado da Porta, Encosta
do Almargem, Lacuna Work, Quintal do
Freixo, Adega Moor e Sabor Puro, que
desta forma puderam mostrar e dar
a conhecer o seu trabalho e os seus
produtos e serviços, representando o
concelho perante quem visitou este
certame.
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Os resultados preliminares dos Censos
2021 foram divulgados e os dados
disponíveis permitiram aferir que
Sobral de Monte Agraço é um concelho
em crescimento, registando valores
acima da média nacional em vários
parâmetros.
Desde logo no número de habitantes
verificou-se um aumento de 3,8% em
comparação com o decréscimo de 2%
registado a nível nacional. Neste aspeto
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i93 Quinta do Cerrado da Porta
i94 Lacuna Work
i95 Quintal do Freixo
i96 Sabor Puro

Sobral de Monte Agraço regista crescimento acima da média nacional
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em particular, todas as freguesias do
concelho registaram um aumento do
número de habitantes, com destaque
para a freguesia de Sapataria que
cresceu 7,9%.
No que toca aos agregados familiares
apurou-se um crescimento de 5,7%,
mais do que os 2,7% registados a nível
nacional, existindo ainda aumentos de
2,9% e 2,7% de alojamentos e edifícios,
indicadores que na média nacional se
ficaram pelos 1,4% e 1,2%.

Estes dados e indicadores revelaram
um sinal claro de que o concelho de
Sobral de Monte Agraço tem sido
procurado e tem acolhido novos
habitantes, que vêm procurar melhores
condições de vida, mostrando que o
nosso concelho tem de facto valor a
acrescentar em termos de qualidade
de vida.
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Piscina
Municipal
Piscina Municipal
reaberta para a época
desportiva 21/22
A Piscina Municipal de Sobral de
Monte Agraço reabriu ao público para
a época desportiva 2021/22 no mês
de setembro, depois de ter estado
encerrada devido aos confinamentos
e à profunda remodelação levada a
cabo no sistema de produção térmica,
que englobou a substituição das
caldeiras e dos depósitos de águas
quentes sanitárias, estando agora mais
moderna e mais habilitada a receber a
prática desportiva dos sobralenses.
A intervenção realizada contemplou
ainda a betumagem da Piscina de 25
metros e do Tanque de Aprendizagem.
O investimento total da obra ascende
mais de 100.000€.
As aulas de natação, a hidroginástica
e a hidromobilidade postural, assim
como a utilização livre da piscina, assim
como as aulas de Capoeira, Karaté e
Natação de Competição, integram um
conjunto de atividades disponíveis no
complexo.

Novas Atividades na
Piscina Municipal:
Capoeira | Natação de
Competição
O Município de Sobral de Monte
Agraço retomou a atividade na
Piscina Municipal na época desportiva
2021/2022, com duas novas ofertas
desportivas para os munícipes e todos
os que utilizam este espaço para a
prática de atividade física.
Assim, volta a existir a vertente
competitiva de Natação na Piscina
Municipal, que resulta de um protocolo
do Município com o Vikings Sports Club,
que será um complemento ao trabalho
já desenvolvido na Piscina Municipal no
âmbito desta modalidade.
De modo a diversificar ainda mais
a oferta desportiva no concelho, o
Município, em parceria com o Grupo
Alto Astral, promove aulas de Capoeira,
que decorrem no Pavilhão da Escola
Básica de Sobral de Monte Agraço e
Santo Quintino.
Este equipamento público contribui
assim para a política pública do
Município de democratização das
condições de acesso à prática
desportiva, estabelecendo-se como um
espaço de lazer ativo e diversificado,
através das várias atividades
desportivas que promove ao longo da
época, sejam no plano de água ou
fora, como por exemplo o Karaté, ao
qual se junta agora a Capoeira.

Guilherme Broega Campeão Nacional
de Dressage
Guilherme Broega, jovem atleta de equitação, que reside e estuda no
Concelho de Sobral de Monte Agraço, sagrou-se Campeão Nacional de
Dressage (Ensino - Modalidade de Equitação), no escalão de Iniciados,
em outubro de 2021. No mês de Novembro, durante a Feira Nacional do
Cavalo na Golegã, também foi distinguido com o prémio de excelência
desportiva.

Fotografias de Rui Pedro Godinho
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Alíria da Conceição
Vence o Campeonato
do Mundo de Jiu-Jitsu
A atleta Alíria Otenomami Serafim
Mendes da Conceição, residente
no concelho de Sobral de Monte
Agraço, sagrou-se no dia 14 de
Novembro de 2021 Campeã do
Mundo na modalidade de JIUJITSU, que decorreu em Abu Dhabi,
nos Campeonatos do Mundo
da Juventude. A jovem atleta viu
assim o seu talento e esforço
reconhecidos com a conquista
deste título desportivo.
O Município de Sobral de Monte
Agraço esteve presente na
receção da Campeã Mundial de
Jiu-Jitsu Alíria da Conceição, no
Aeroporto Humberto Delgado, em
Lisboa, representado pelo VicePresidente da Câmara Municipal,
Luís Soares, estando também
presente o Presidente da Junta
de Freguesia de Santo Quintino,
Pedro Baeta, juntamente com
amigos e familiares.

Exames de Graduação
para Shodan – JKA
Sofia Brilha e Filipa Gonçalves,
atletas de Karate que praticam
a modalidade no Complexo da
Piscina Municipal de Sobral de
Monte Agraço, prestaram provas
no exame de graduação para
Shodan da JKA (1ºDan, cinto
negro de Karaté) que teve como
examinador principal o Sensei
António Pula.
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Troféu Joaquim
Agostinho em Sobral
de Monte Agraço

Os exames tiveram lugar no
estágio de outono da JKA-Portugal
orientados pelo Shian Peté
Pacheco e pelo Sensei Antonio
Pula (ambos 7º Dan JKA), tendo
sido auxiliados por elementos
da classe de instrutores da JKAPortugal.

No dia 17 de julho, Sobral de Monte
Agraço recebeu a passagem da
segunda etapa do Troféu Joaquim
Agostinho - Grande Prémio
Internacional de Torres Vedras, numa
tirada que ligou Arruda dos Vinhos a
Torres Vedras.

Durante o estágio, esteve
ainda presente, como Instrutor
convidado e em direto do Japão,
via ZOOM, Shihan Masaaki Ueki,
do Honbu Dojo de Tóquio e 10º
Dan JKA.

O Município de Sobral de Monte
Agraço continua a apoiar o desporto
e a prática de atividade física, e
não podia deixar de assinalar a
passagem desta prova emblemática do
calendário desportivo nacional e, em
particular, da região oeste.
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Previamente à sua participação
nesta competição, o Município
atribuiu um subsídio, em Reunião
de Câmara, de modo a apoiar
esta participação, que culminou
num grande sucesso alcançado
além-fronteiras, que muito honra e
dignifica o Concelho.
imagens.
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United Warriors OCR de
Sobral de Monte Agraço
qualificada para o
Campeonato da Europa
No dia 7 de agosto, a United Warriors
OCR de Sobral de Monte Agraço,
grupo filiado na Federação Portuguesa
de Corrida de Obstáculos, marcou
presença com 12 atletas, na 2ª etapa
da Liga Portuguesa de Corrida de
Obstáculos, no Centro Desportivo do
Jamor, com a organização da LYNX
RACE.
É motivo de orgulho para o Município
de Sobral que apoia a United Warriors
OCR e congratula esta equipa de
Sobral de Monte Agraço pela obtenção
de 4 pódios e 5 qualificações para o
Campeonato da Europa de OCR, que
teve lugar de 09 a 12 de junho de 2022,
em Dolomiti, Itália.

Baja Oeste de Portugal
em Sobral de Monte
Agraço
Sobral de Monte Agraço recebeu
o início da primeira Baja Oeste de
Portugal, que decorreu de 15 a 17 de
outubro, num traçado que incluiu
ainda os concelhos de Torres Vedras,
Bombarral, Cadaval, Azambuja e
Alenquer, numa extensão total de cerca
de 345 quilómetros.
A zona envolvente ao Forte do
Alqueidão foi o cenário escolhido
para o prólogo da prova, de cerca
de 5,5 quilómetros, com as motos,
quad’s e SSV’s a entrarem em ação
ainda durante a tarde de sexta-feira
e os automóveis a fazerem-se à pista
apenas no sábado de manhã.
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Compromisso com o Ambiente
Ecocentro de Sobral de
Monte Agraço
ao Serviço da População
e do Ambiente

“Quartel Eletrão” — Ajuda
o Ambiente e pode
dar nova viatura aos
Bombeiros Voluntários

O concelho de Sobral de Monte Agraço
dispõe de um Ecocentro, gerido pela
Valorsul, que está aberto de segunda
a sexta-feira, das 8h00 às 11h30 e das
13h00 às 16h30, e aos sábados, das
8h00 às 11h30, situado na Rua Casal do
Passarinho, em Sapataria.

O Município de Sobral de Monte Agraço
tem vindo a desenvolver iniciativas de
carácter ambiental, promovendo a
reciclagem e o correto tratamento de
resíduos junto da sua população. Neste
sentido, existem no nosso concelho
diversas iniciativas a decorrer tendo em
vista a conciliação da reciclagem com a
solidariedade social.

Um Ecocentro é uma instalação
onde os cidadãos podem colocar
resíduos recicláveis que não devem
ser colocados nos caixotes de lixo
comum nem cabem nos ecopontos. É
um espaço aberto ao público, onde é
possível colocar, sem custos, diferentes
tipos de resíduos em contentores
próprios.
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Os resíduos aceites neste Ecocentro
são: resíduos verdes de jardim (exceto
com tratamento químico e misturados
com terra); madeira (paletes e
derivados de madeira, exceto MDF);
sucata metálica (estores, utensílios de
cozinha); eletrodomésticos; plásticos
rígidos (mobiliário de jardim, grades);
garrafas/frascos de vidro; embalagens
de plástico/metal e papel e cartão.
Uma vez depositados neste espaço, os
materiais são depois encaminhados
para reciclagem em entidades
acreditadas para o efeito.

Desta forma, o programa “Quartel
Eletrão” é uma das iniciativas que tem
vindo a ser desenvolvida no concelho,
de forma a ajudar os Bombeiros
Voluntários de Sobral de Monte Agraço,
já que esta iniciativa consiste na
recolha de eletrodomésticos e outros
equipamentos elétricos e eletrónicos,
habilitando-os a receber uma nova
viatura ligeira de combate a incêndios.
Os munícipes interessados em apoiar os
Bombeiros Voluntários no âmbito deste
programa podem dirigir-se ao Quartel
e depositar lá os seus equipamentos,
contribuindo para esta causa.
Saiba tudo sobre este e outros
programas e como ajudar na página
“Sobral + Ambiente – Reciclar =
Ajudar” no site do Município, em
www.cm-sobral.pt

Projeto “Toneladas de Ajuda”
implementado em Sobral de Monte
Agraço
Também numa perspetiva de aliar a correta separação
dos resíduos e a solidariedade social, o Município de Sobral
de Monte Agraço tem vindo a incentivar os munícipes e
os estabelecimentos do concelho a aderir ao programa
“Toneladas de Ajuda”, desenvolvido pela Valorsul. Esta
iniciativa consiste na recolha de resíduos recicláveis e entrega
no Ecocentro de Sobral de Monte Agraço, dos quais depois
a Valorsul atribui um apoio financeiro a duas instituições do
concelho: aos Bombeiros Voluntários e à Comunidade Vida e
Paz. Este programa é extensível a todos os cidadãos (desde
que entregues mais de 50kg de resíduos) e estabelecimentos,
sendo que no caso destes últimos, o Município tem incentivado
e apoiado a participação nesta iniciativa, garantindo a
recolha e a entrega dos resíduos no Cine-Teatro. Na entrega
dos dísticos identificativos aos estabelecimentos aderentes, o
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Luís Soares, destacou
que “com esta iniciativa estamos não só a ajudar o ambiente
mas também as instituições do nosso concelho que têm um
papel notável na ajuda ao próximo”.
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Saiba tudo sobre este e outros programas e como ajudar
na página “Sobral + Ambiente – Reciclar = Ajudar” no site
do Município, em www.cm-sobral.pt

“Marca Aqui - Ganhamos Todos“
Deposição Seletiva de Resíduos em
Espaços Desportivos
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O Município de Sobral de Monte Agraço, em parceria com
a Valorsul, colocou equipamentos de deposição seletiva de
resíduos, nomeadamente de plástico e metal, em espaços
de prática desportiva no concelho, no âmbito da campanha
“Marca Aqui - Ganhamos Todos”. Os equipamentos estão
colocados no Complexo da Piscina Municipal, no Pavilhão
Multisserviços António Lopes Bogalho, no Pavilhão e no
Campo do Monte Agraço Futebol Clube, e no Pavilhão do
Clube Desportivo e Recreativo de Pero Negro.
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Alunos e Escolas do
Concelho recebem
Materiais do
Programa Ecovalor
Os alunos do Ensino Pré-Escolar
e do 1º Ciclo do Ensino Básico
dos estabelecimentos escolares
do concelho de Sobral de Monte
Agraço receberam os Kits do
Programa EcoValor, promovido
pela Valorsul em colaboração com
os 19 municípios da sua área de
abrangência, e dirigido a escolas
e IPSS’s.
No âmbito escolar, o Programa
engloba o concurso “Separa
e Ganha”, que visa incentivar
a recolha seletiva de resíduos
no espaço escolar através
da realização de ações de
sensibilização.
Os alunos do Pré-Escolar
receberam ímanes e os do 1º Ciclo
um conjunto de autocolantes,
enquanto que para as escolas
foram entregues cartazes de
divulgação da iniciativa e do
concurso, e também EcoBags XXL
para promover a reciclagem em
contexto escolar.
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Reciclagem aumenta no concelho

Dia Mundial da Árvore
Cuidar do nosso planeta está
nas nossas mãos!
De forma a assinalar o Dia
Mundial da Árvore e da Floresta,
o Presidente, Vice-Presidente e
Vereadora da Câmara Municipal,
juntamente com alunos do
Agrupamento de Escolas Joaquim
Inácio da Cruz Sobral, plantaram
árvores da espécie Celtis Australis,
que é uma árvore caducifólia
robusta de porte mediano que
pode atingir 30 m de altura, com
copa arredondada, no novo espaço
de lazer situado no Casal Miranda,
em Sobral de Monte Agraço.
A Vereadora da Educação, Carla
Alves, referiu que assinalar este
dia tem como “objetivo relembrar
a importância e a beleza da
Árvore e o nosso papel na sua
preservação e no respeito pelo
ambiente”. Acrescentou ainda a
importância de “integrar os alunos
nestas ações pois é imprescindível
sensibilizar junto das crianças e
jovens a consciência ambiental,
respeitando a biodiversidade e
salvaguardando ecossistemas.
Esta ação foi promovida pela
Divisão de Obras, Urbanismo e
Ambiente, em conjunto com o
Serviço Municipal da Proteção
Civil através do Gabinete Técnico
Florestal, estando em vista
outras ações de arborização,
nomeadamente plantação de
Sobreiros, oferecidos pelo ICNF
- Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas.
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Sobral de Monte Agraço regista aumento da recolha
de materiais recicláveis em 2021
O Município de Sobral de Monte
Agraço registou um aumento dos
números de materiais recicláveis
recolhidos no concelho no ano de 2021,
acompanhando assim a tendência
verificada pela Valorsul, em igual
período, nas áreas territoriais da sua
competência.

No nosso concelho, em 2021, foram
recolhidas 179 toneladas de Papel/
Cartão, 146 toneladas de Plástico/Metal
e 152 toneladas de Vidro, configurando
assim aumentos de 26%, 66% e 58%
desde 2018, respetivamente.

Estes números do nosso concelho
contribuem para as mais de 95 mil
toneladas de embalagens de vidro,
papel/cartão e de plástico/metal que
entraram na Valorsul para tratamento
nos Centros de Triagem.
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Papel / Cartão
Recolhido em 2021

179 Ton.
(+ 26%)

Plástico / Metal
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Recolhido em 2021

146 Ton.
(+ 66%)
Vidro
Recolhido em 2021
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152 Ton.
(+ 58%)
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Poupança
e Uso Eficiente
de Água
é Urgente!

Município Associa-se à Campanha de Sensibilização
para a Poupança e Uso Eficiente da Água
Portugal atravessa um período de seca encontrando-se segundo dados do IPMA, 91% do território
em seca severa e extrema. Neste sentido e cientes da situação que estamos a viver o Município
associa-se a esta campanha desenvolvida pela AdVt – Águas do Vale do Tejo, para que juntos
possamos contribuir o uso racional deste recurso tão preciso. Pequenos gestos fazem a diferença!
Vamos todos fazer a nossa parte!
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# Vamos lá não desperdiçar
Nesta rubrica desta edição o Município pretende dar algumas
dicas e sensibilizar para o não desperdício alimentar, promovendo
uma vida mais saudável e sustentável. Até porque sabia que…

…”Todos os dias desperdiçamos cerca de 1,3 mil milhões de toneladas
de alimentos no mundo (dados FAO), mundo esse onde 800 milhões de
pessoas são afetadas pela fome, subnutrição e insegurança alimentar.
Em Portugal são desperdiçadas diariamente 50 mil refeições, ou seja 1/6
da produção nacional (dados PERDA). Reduzir o desperdício alimentar
é o passo mais relevante para a sustentabilidade ambiental, já que
a produção agrícola e pecuária são uma das atividades com maior
impacto ambiental.
Evitar o desperdício alimentar é uma luta diária que começa com as
nossas escolhas enquanto consumidores. Comprar na quantidade certa,
de produtores locais, de origem sustentável e saber aproveitar melhor
tudo o que compramos são sem dúvida questões que devemos ter
presentes no nosso dia a dia.
Fonte: https://blogdaspice.com/dicas-uteis/dicas-sem-desperdicio/

Nesta edição a Sofia Magalhães, autora do livro ‘Da raiz à rama’,
apresenta-nos uma receita do seu livro para podermos aproveitar as
cascas de batata e a rama de alho francês.

Vamos lá cozinhar sem desperdício!

INGREDIENTES /

Para os latkes:
60g rama tenra de alho francês
60 g cascas de batata (doce ou normal)
90g farinha de grão
120-150 ml água com gás
1 c chá óregãos
1 c chá alho em pó
sal e pimenta a gosto
1/4 malagueta fresca (opcional)
1 c. sopa raspa de limão
azeite q.b
1 c. chá bicarbonato de sódio
sal e pimenta a gosto

• Triture todos os ingredientes do molho
num liquidificador ou com a varinha
mágica, prove, ajuste temperos e
reserve no frigorífico.
• Corte as cascas, rama de alho francês
e malagueta em fatias bem finas e
reserve.
• Numa taça adicione os ingredientes
do polme: farinha, especiarias, sal e
pimenta e misture.
• Comece por adicionar 120ml de
água com gás e envolva (sem mexer
demasiado). Se lhe parecer demasiado
espesso adicione mais água (deve ficar
um polme semelhante à massa de
panquecas). Junte os legumes e raspa
de limão envolva bem no polme.
• Cubra o fundo de uma frigideira
anti-aderente com azeite e leve a lume
médio-alto. Assim que o azeite estiver
quente adicione 2 c. sopa da mistura
por cada latke e frite 2-3 min. até bem
dourados. Vire e frite o mesmo tempo
do outro lado. Retire e coloque sobre
um pano ou papel absorvente.
• Sirva de imediato com o molho de
iogurte e hortelã.

Molho iogurte e hortelã:
120ml iogurte natural (sem adoçante ou
sabor)
1 dente alho
1 c. chá sumo limão
sal e pimenta a gosto
5 folhas hortelã

@blogdaspice
www.blogdaspice.com
Créditos da foto: Editora Zero a Oito
Receita e foto: Livro ‘Da raiz à rama’,
Sofia Magalhães
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Proteção Civil

i106

i107

i108

i109

i110

Simulacro de Incêndio no
Centro Escolar de Sapataria

Sapadores da Oestecim em
Sobral de Monte Agraço

Visitas a Instituições
do Concelho

Decorreu no Centro Escolar de Sapataria
um simulacro de incêndio, promovido pelo
Serviço Municipal de Proteção Civil, de forma
a testar a resposta e a prontidão dos meios
de emergência numa eventual situação desta
natureza.

Sobral de Monte Agraço recebeu a Brigada
de Sapadores Florestais da Comunidade
Intermunicipal do Oeste, para realizar ações de
limpeza das faixas de gestão de combustível
em zonas aprovadas no Plano Municipal
da Defesa da Floresta Contra Incêndios,
sendo uma mais-valia para a prevenção dos
incêndios florestais.

O Serviço Municipal de Proteção Civil tem vindo
a desenvolver diversas visitas a instituições do
concelho, envolvendo os principais agentes de
proteção civil do concelho com o objetivo de
munir todos os operacionais de conhecimentos
para prestarem um socorro eficaz.

Estiveram envolvidos elementos dos Bombeiros
Voluntários de Sobral de Monte Agraço, da GNR
e do Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio
da Cruz Sobral.

imagens.
i106 / i107 / i108 / i109 Simulacro de Incêndio no Centro Escolar de Sapataria
i110 Sapadores da Oestecim em S.M.A.
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Armadilhas para a
Vespa Asiática colocadas
no Concelho
O Serviço Municipal de Proteção Civil
do Município de Sobral de Monte
Agraço tem vindo a instalar no território
do concelho armadilhas contra a Vespa
Asiática (Vespa Velutina), uma espécie
invasora e que tem registado uma
expansão rápida e considerável.
Assim sendo, estas armadilhas para a
captura desta espécie juntam-se aos
serviços que já vinham a ser prestados
pelo Município, nomeadamente na
eliminação dos ninhos detetados para
controlo da população desta espécie
invasora.

Para mais esclarecimentos, poderá
ser contactado o Serviço Municipal
de Proteção Civil e o Gabinete
Técnico Florestal da Câmara
Municipal de Sobral de Monte
Agraço, através dos contactos que
se seguem:
Telefone: 261 942 900
Telefone: 910 530 726
Emails:
protecaocivil@cm-sobral.pt
gabineteflorestal@cm-sobral.pt

Ação de desmatação,
limpeza e abertura de
faixas de contenção de
forma a prevenir e reduzir
o risco de incêncio
Foram realizadas em outubro e
novembro 2021 ações de gestão de
matos por fogo controlado no sentido
de diminuir a carga combustível
em áreas de faixas de gestão de
combustível aprovadas.
Estas ações foram acompanhadas
pelo Gabinete Técnico Florestal e pelo
Serviço Municipal da Proteção Civil e
contaram com o apoio dos bombeiros
de Sobral de Monte Agraço, BV Torres
Vedras, BV Merceana, BV Alenquer e
por técnico credenciado pelo ICNF.

Protocolo com Bombeiros
Voluntários de Sobral de
Monte Agraço
No dia 25 de janeiro, decorreu a
assinatura de protocolo entre o
Município de Sobral de Monte Agraço e
Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários de Sobral de Monte Agraço.
No âmbito deste protocolo o Município
de Sobral compromete-se a atribuir
uma verba anual destinada a
comparticipar despesa corrente da
Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Sobral de Monte Agraço
no montante de €105.000,00.
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# À conversa com...
Maria Alexandrina Reto

Maria Alexandrina Reto tem 79 anos, veio viver para o Sobral
com 22 meses, para a casa dos padrinhos, estudou e trabalhou
em Sobral de Monte Agraço. Atualmente reformada, dedica-se a
escrever e a contar histórias sobre a sua vivência nesta vila.

Conversamos com Maria Alexandrina Reto,
sobralense de coração, interessada pela
história e identidade das gentes de Sobral de
Monte Agraço. Hoje reconhecida como uma
pessoa “da terra”, muito viveu, muito ouviu e
muito tem para contar.

Eu gosto de contar histórias que vivi,

É através do seu olhar sereno, das suas
palavras tranquilas e simples que revela as
histórias da sua terra e das suas gentes…
é apenas isso… orgulho em ser sobralense!

que já na altura eram antigas, e tive

histórias que eram contadas pelos
familiares e amigos e que eu escutava
com atenção. Quando era criança,
algumas vizinhas faziam o serão na
nossa casa e eu ouvia as histórias
o privilégio de, em casa não haver
segredos, era tudo dito e, também o
meu padrinho levava-me a participar
em tudo o que se passava na vila.
Eu não tenho qualquer pretensão,
além de contar à minha maneira como
eu vejo o Sobral ao longo dos anos.
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Como surgiu o gosto pela
escrita? Acha que nasceu para
contar histórias?

Num Sobral muito pequeno

com ansiedade para ver no Cine-Teatro

que o povo teria uma vida melhor,

como filha única, fui mimada, mas não

Manhã de Maio fresca e

em que tudo era notícia, em

os filmes. Lembro-me, era ainda

seria dono da sua vontade, que a

estragada pelos mimos, fui ensinada

húmida, resolvo fazer uma

muito pequena, de assistir ao lindo

desigualdade seria muito menor,

a respeitar os outros, ouvir opiniões

espetáculo que foi o SOBRAL POR UM

depois a realidade não foi essa…mas

diferentes, quer na família, quer em

caminhada, sem nada

ÓCULO. Eram sempre lindos os bailes

eu acreditei!

sociedade.

que a solidariedade existia,
rebentavam como flores nos

Desde da escola primária, que as
minhas redações enchiam quase uma
folha de papel almaço de trinta e cinco
linhas. Lia o que podia, mas escrever
só quando as minhas amigas me
pediam para redigir umas pequenas
frases, para presentear alguém. Depois,
quando fui para o Clube Sobral Sénior
Ativo, houve um professor que achou
que eu tinha imaginação e me pediu
para participar no blog Sobral Sénior
–Gente Gira. Desde então, comecei
a ganhar gosto pela escrita e como
já tinha mais tempo livre, continuei.
Não sei se tenha nascido para contar
histórias mas faço-o com muito gosto.

jardins a amizade, o apoio,
o companheirismo, não era
preciso estar a toda a hora
juntos, mas na hora estávamos
lá ou estavam lá.
Por isso, é que as pessoas nos
deixam saudades: Hoje olho
em redor, os prédios altos e,
não conheço quem lá mora,

O Sobral é uma das minhas grandes
paixões, como era pequeno dava para
que nos conhecêssemos todos. Se havia
uma desgraça na casa de alguém o
Sobral estava em peso a apoiar, bem
como se apoiava todas associações.
Havia o culto de interajuda, o meu
padrinho ensinou-me a amar o Sobral,
como ele o amava e talvez seja o meu
padrinho a minha inspiração.

pensavam do Sobral da época, mas
eu era tão feliz neste pequeno Sobral,
que tudo o que via era um verdadeiro
encanto. Depois de adulta assisti às
peças de teatro, feita por amadores da
terra, que gostei muito. As Festas e Feira
de Verão, no mês de setembro eram
parte de nós, sempre acompanhei o

diferente!

Escreve muito sobre o Sobral, e
com paixão, o que encontra aqui
que a inspira tanto?

faltava. Não sei o que as outras pessoas

uma velha da terra, que quer

Nem pior… nem melhor apenas

pensamentos é bom soltá-

Monte Agraço, as touradas, a nada eu

vividas em minha casa como fizessem

de uma vila que foi diferente.

meu padrinho quando necessitava de
ajuda. Era também a época do ano
em que estreávamos os nossos lindos
vestidos. Recordo com muito carinho,

O Sobral de hoje é muito
diferente do Sobral da sua
mocidade? Tem saudades desse
tempo?

O que gostava de ter feito que a
vida não lhe permitiu?

los ao ar, quando nos trazem

Gostava de ter continuado os meus

destino… caminho. Levaram-me

Claro, que o Sobral não podia ficar

ter saído da escola, com tão pouco,

igual ao do meu tempo, tenho
saudades sim das pessoas, mas o
Sobral cresceu, desenvolveu-se. Hoje,
não conheço quem cá mora, a não ser
os antigos como eu, mas compreendo
que o Sobral do meu tempos estava
agora fora do tempo.

_

D. Alexandrina viveu na sua
infância e juventude muitas
das tradições de Sobral, como
as Festas, os bailes, os leilões,
frequentava o cinema no CineTeatro. Como recorda esse
tempo?

resolvo libertar-me e sem

estudos, o meu primeiro desgosto foi

os meus passos ao lado mais
a oeste da vila, ao topo da rua

mas isso acarretava uma despesa que

onde vivi a minha infância e,

os meus padrinhos não suportavam.

vieram-me à memória as noites

Mais tarde, já em adulta, estudei mais
uns anos, e no Clube Sénior Ativo

quentes do Sobral em que era

também aprendi muito, e os livros têm

impossível dormir e se passeava

sido para mim uma grande fonte de

pelas ruas…onde estou revejo

aprendizagem.

esses serões. Daqui avistavase o farol de Peniche e, eu ia

A nossa Praça, onde já falei

É uma pessoa que viveu muita
coisa. Passou por uma ditadura,
viveu o 25 de Abril e a pósrevolução. Que aprendizagens
teve dessa época?

com o coreto e ouvi murmúrios
e sussurros, tem muita História
e eu tenho feito o que posso
para a não deixar esquecer…

contando as voltas que davam

D. Alexandrina o que é ser
sobralense?

os sinais luminosos: três para o
mar…três para a terra, deixava

Quem me dera poder definir o que

de os ver e aguardava que

é ser Sobralense, sou-o de coração,

a luz vermelha se virasse de

amo a terra que me acolheu, amo as

novo para a terra e lá contava

pessoas que me ajudaram a ser mais

novamente:

justa, sinto-me respeitada e respeito.
O 25 de Abril foi das coisas mais bonitas

ht t p s : // w w w.face b ook.com /

Estou com tudo o que na terra se faça

da minha vida, ter o privilégio de o

m ar iaalexan d r in a. reto

em prol de um Sobral melhor, mais

ter vivido e participado numa época

_

culto, mais justo. Agradeço a todos

de grande euforia, de encantamento.

os que dispõem do seu tempo, que

A liberdade de expressão foi uma

podia ser livre, para se dedicarem a

conquista de Abril muito importante,
Em todos os espetáculos que se faziam
na terra, quando ainda em criança
e na adolescência, estava sempre
presente. O domingo era aguardado

más recordações, nesses dias

tudo o que vivi.

ht t ps ://www.faceb ook.com/
ma ri a a l exa nd rin a.reto

andar, sozinha com os meus

que por cá se faziam, via os jogos do

ninguém me conhece, sou mais
vos trazer esta e outras histórias

organizado, apenas penso em

Teve uma infância feliz?

causas. Nunca esquecer o passado,
estar “presente” no presente e desejar

o medo tinha acabado. Foi bonito e é
uma imagem que guardo, ver, através

Eu fui uma menina muito feliz, tive

que o Sobral tenha um pródigo

da televisão saírem da cadeia os presos

duas famílias e nas duas fui muito

futuro, que mais posso ser senão uma

políticos. Na altura acreditávamos

amada, tive muitos irmãos, mas cresci

SOBRALENSE!

- Um, dois e três para a terra.
ht t p s : // w w w.face b ook.co m/
m ar iaalexan d r in a. reto
_
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Novo Espaço ao Serviço
da População

O Município de Sobral de Monte Agraço abriu ao público
o novo espaço de atendimento que engloba o Espaço do Cidadão,
os Serviços Municipais descentralizados e o Serviço Municipal
de Proteção Civil.

Este novo espaço funciona na Rua
Francisco Lázaro nº 11 R/C Esq., 2590 081 Sobral de Monte Agraço, no horário
das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às
17h00, de 2ª a 6ª Feira.
O Presidente da Câmara Municipal,
José Alberto Quintino, referiu que

“Este espaço é um ponto de
atendimento que reúne diversos
serviços e pretende servir melhor
o cidadão de forma mais rápida,
próxima e mais acessível”.

CDU

PPD/PSD-CDS-PP

Provas dadas! Trabalho a continuar!

“Quando não há,
entre os homens,
liberdade de
pensamento, não
há liberdade.”
Voltaire

No último ato eleitoral autárquico,
os sobralenses continuaram a
depositar a sua confiança na CDU
para, em conjunto com a população, continuaremos a levar mais
além os desígnios dos sobralenses
e do concelho do Sobral. Pela renovação da confiança, os eleitos
da CDU agradecem reconhecidamente. Nos últimos dois anos, sem
desconsiderar aquelas que são
as nossas competências, algumas
das prioridades de intervenção
foram forçosamente reajustadas.
Em tempo útil, foi concretizada
uma forte aposta em programas
e projetos de apoio às famílias,
bem como ao comércio local, na
mitigação dos efeitos da pandemia. Apresentámos um orçamento
para 2022 de 14 158 375€, o mais
elevado dos últimos anos, onde
se reflete a ação do executivo na
valorização do território e da sua
população. Este novo ciclo autárquico teve início com o asfaltamento de vias municipais, com a
ampliação da rede de saneamento em Casais de S. Martinho
e com o investimento no sistema
abastecimento de água, dando
continuidade ao plano de manutenção de reservatórios. O investimento na Educação continua a
ser a prioridade. Presentemente,
decorrem obras de requalificação
na EB de Pero Negro e na EB de
Sobral e Santo Quintino, com um
investimento total superior a 1,6
milhões de euros. Investindo na
Educação, a CDU constrói o Futuro! Este ano de 2022 é marcado
por novos desafios, nomeadamente o processo de delegação
de competências, que na verdade
são uma transferência encargos,
através de um processo pouco
transparente, em que há uma
forte desresponsabilização da

administração central em áreas
com forte impacto na população,
como a Educação, Saúde e Ação
Social. A este respeito, impera a
confusão legislativa, com a ausência de instrumentos legais que
permitam concretizar todas as dimensões do processo, com autos
de transferências contendo erros
e desajustados da realidade.
Na área da Saúde encontra-se o
caos instalado, estão contempladas verbas respeitantes ao ano
2018! Apenas 28% dos municípios
aceitaram esta delegação de
competências. O Ministério da
Saúde continua numa postura
de imposição e sem qualquer
diálogo. Em 2019 um eleito local
do PS referiu que o início deste
processo foi uma trapalhada. Em
2022, afirmamos nós: continua a
ser uma trapalhada! A verdade é
que no dia 1 de abril, o Município
passou a pagar o vencimento
a mais 66 funcionários que até
então eram do Ministério da
Educação. Salientamos que esta
transferência de competências
não nos permite resolver um dos
maiores problemas sentidos pelos
Sobralenses e que é da responsabilidade do governo: a falta de
médicos de família! Acreditamos
no trabalho de proximidade e que
conseguimos melhor diagnosticar
as necessidades da nossa população, mas dêem-nos os meios
para trabalhar, pelos Sobralenses
e para os Sobralenses. Com Trabalho, Honestidade e Competência, cuidaremos do Sobral e
das nossas gentes, apostando no
desenvolvimento integral do nosso
concelho!
Os eleitos da CDU na Câmara
Municipal
www.facebook.com/CDUSobral
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PS

Sobral avança!
• Governo gasta cerca de 100
Mios de Euros na remodelação
da Linha de Caminhos de Ferro
do Oeste, para continuarmos
entre Sintra e São Martinho do
Porto? E se em vez de Sintra,
tivéssemos a possibilidade de
acesso direto, à linha de Metro
em Loures? • Temos vindo a
perder serviços regulares de
carreira, acentua - se uma crise
nas soluções de transporte no
concelho. O Terminal do Sobral
deixou de ter valência de terminal
principal, passando para Arruda
dos Vinhos; • Exigimos passeio
pedonal de ligação da Vila
de Sobral às localidades de:
Freiria, Almargem/Seramena e
Barqueira. Também exigimos
passeio pedonal ao longo de toda
a Avenida de Nossa Senhora da
Purificação na Sapataria, entre
outros locais; • Queremos mais
posto públicos, de carregamento
RÁPIDO, para carros elétricos
em todo o Concelho, torna-se
urgente, com o aumento do
preço de combustíveis por parte
do Governo;• Queremos mais
médicos de família! A situação
está insustentável! • Criação de
um novo Parque Industrial junto
da Saída da A8, na Freguesia da
Sapataria; • Nas Ruas e Avenidas
mais movimentadas colocação
de lombas ou bandas que
evitem o excesso de velocidade;
• A Camara Municipal e as
Juntas de Freguesia deverão
adquirir, bens e serviços,
com prazos de pagamento
CURTOS, preferencialmente a
fornecedores do Concelho e de
forma equitativa; • Queremos
uma Loja do Cidadão na vila do
Sobral, já passaram vários anos
da assinatura do protocolo com
o Governo. 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?
• Geminação Internacional por
razões históricas e culturais
do Concelho, com La Albuera,
Espanha (Invasões Francesas)
e Saint-Quentin, França (temos
a única Igreja em Portugal
dedicada exclusivamente a este
Santo); • 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; • Parece que finalmente
(obra prometida pela CDU
desde 2013) vamos ter a creche
da Sapataria. E o prometido
centro de dia da Moita?; • A
CDU deve começar a baixar a
excessiva carga fiscal que aplica
aos munícipes; • Alcatroamento,
pintura das faixas de rodagem
e intervenção URGENTE em
algumas estradas municipais,
especialmente na freguesia
de Santo Quintino; • Melhor
preparação do Município para
responder ao novo quadro de
Transferências de Competências
do Estado Central para as
Autarquias Locais.
Joaquim Biancard Cruz
Vereador eleito pelo PPS/PSD –
CDS-PP / www.facebook.com/
JuntosPelaNossaTerra

Ainda não é em 2022 que temos
o IMI familiar nem redução do
IMI! Continuamos em 0,39%!
No distrito de Lisboa, só Mafra
tem IMI mais alto. O PS propôs
descer para 0,38%, mas o PCP
não aprovou!
Continuam as obras de
Santa Engrácia. O Pavilhão
Multisserviços, foi o que
vimos. Agora são as escolas.
A requalificação da EBS
Joaquim Inácio da Cruz Sobral,
adjudicada em agosto de 2020
para ser efetuada em 270 dias.
Passaram 500 e nada! Na EB de
Sobral e Stº Quintino, adjudicada
em agosto de 2021, com prazo
de execução de 270 dias as
obras ainda não começaram!
O Conselho Municipal da
Juventude está perto de
funcionar! Finalmente! Mas
onde estão o Centro de Dia
da Sapataria, as obras no
edifício dos Paços do Concelho,
o plano de Saneamento
Básico Municipal, o plano de
recuperação das estradas
municipais, as soluções para
a mobilidade dos cidadãos? E
apoios aos empresários?
O PS está preocupado com
estas e muitas mais questões.
Se em 2022 estão previstos
120.00,00€ para um Museu de
Motas também tem que haver
verba para avançar com obras
essenciais, que há muito vêm
a ser adiadas em prejuízo do
bem-estar da população do
Sobral! Na Câmara Municipal
reina a instabilidade: As 3 Chefes
de Divisão demitiram-se; vários
funcionários saíram para outras
Câmaras Municipais e outros

estão a tentar sair; o Suplemento
de Penosidade e Insalubridade
foi implementado com muitas
dúvidas; o processo de
avaliação, SIADAP, está caótico.
Nesta época conturbada, deixo
um voto de esperança na paz,
na solidariedade e na justiça
social, no mundo e no nosso
concelho.

Fátima Estêvão
Vereadora eleita pelo PS
fatimaestevao@cm-sobral.pt
www.facebook.com/
PSSobraldeMonteAgraço

Município
Sobral de Monte Agraço
T. 261 940 300
geral@cm-sobral.pt
www.cm-sobral.pt

Cine-Teatro
Sobral de Monte Agraço

Novo Espaço
ao Serviço da
População

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

Biblioteca Municipal
Sobral de Monte Agraço
T. 261 940 090
F. 261 940 091
bibliotecaservicos@cm-sobral.pt
www.bibliotecasobral.com.pt

Posto Turismo / CILT
Sobral de Monte Agraço
T. 261 942 296
turismo@cm-sobral.pt
cilt@cm-sobral.pt
www.cilt.pt

Piscina Municipal
Sobral de Monte Agraço
T. 261 940 370
piscinas@cm-sobral.pt

Espaço Cidadão
Sobral de Monte Agraço
Rua Francisco Lázaro
Nº 11, R/C Esq.
W W W.C M - S O B R A L . P T

Rua Francisco Lázaro, Nº 11, R/C Esq.
2590 - 081 Sobral de Monte Agraço
De segunda a sexta-feira
Das 9h às 12h30 / das 14h às 17h

