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Caros Munícipes,
Com o objetivo de dar a conhecer a atividade
desenvolvida
nos
últimos
6
meses,
apresentamos a primeira edição deste ano do
Boletim Informativo Municipal. Nas suas mãos
está um conjunto de textos e de fotografias que
resumem apenas uma pequena parte da
atividade municipal desenvolvida, e do
trabalho que temos realizado em prol do
reforço da qualidade de vida e atratividade do
nosso Concelho.
A prestação de contas aos cidadãos do
concelho de Sabrosa e o rigor das contas do
município foi, e continua a ser, um
compromisso que honramos cumprir. No
entanto, pode encontrar nesta publicação
informação sobre as atividades mais relevantes
dos diversos Pelouros do Executivo Municipal,
para que cada cidadão do nosso concelho
esteja informado e, ao mesmo tempo, se sinta
parte ativa do nosso esforço.
Trabalhamos todos os dias para melhorar a
qualidade de vida dos nossos cidadãos, o que
se refletiu no esforço financeiro que fizemos e
que é hoje visível. Desde o início de 2018 que
conseguimos baixar a divida municipal para
valores nunca antes alcançados e temos, desde
então, vindo a registar sucessivas diminuições,
terminando o exercício económico de 2017
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sem faturas por liquidar e assim continuamos.
Temos pela primeira vez taxas anuais de
execução orçamental previstas que se estimam
perto dos 90% e desde o final do primeiro
trimestre deste ano que pagamos aos nossos
fornecedores num prazo médio de 2 (dois)
dias, resultado da gestão rigorosa de
contenção orçamental implementada, que nos
permitiu eliminar gastos desnecessários.
Para além do esforço financeiro efetuado,
iniciámos
um
conjunto
de
políticas
verdadeiramente voltadas para as pessoas.
A ação social destacou-se pelo aumento muito
significativo dos apoios sociais, alargando o
leque de beneficiários.
Começando pela
aposta na oferta dos cadernos de fichas
escolares aos alunos do 1º. ciclo e, já este ano,
temos a intenção de alargar a oferta dos
transportes escolares a todos os alunos,
inclusive aos alunos do 10º 11º e 12º ano
aliviando assim as famílias de mais um
encargo. Entre outras medidas, e usando
critérios muito rigorosos no bom uso dos
dinheiros públicos, importa salientar a
implementação do cartão do idoso, que já
permitiu a utilização de mais de 6.000.00€ em
medicamentos. Paralelamente, e numa medida
concreta de combate à desertificação e de
promoção da fixação dos jovens no concelho,
isentamos os jovens das taxas urbanísticas em
50% e criamos um loteamento para casais
jovens, onde foram disponibilizados 10 lotes
para
construção
a
custo
reduzido,
oferendo-lhes, também, o projeto de
arquitetura. Outra medida que constituiu mais
uma ajuda às famílias e empresas do
concelho, e da qual não arrependidos, foi a
redução do Imposto Municipal sobre Imóveis
(IMI), para o mínimo legal durante todo o
mandato, a devolução de 5% do IRS pertença à
Câmara Municipal aos nossos munícipes e a
não cobrança da Taxa Municipal de Direitos de
Passagem.
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Outra das nossas preocupações é o aumento
da atratividade económica e do tecido
empresarial no nosso território. Nesse sentido,
a Câmara Municipal de Sabrosa já tem na sua
posse a proposta de projeto do Plano de
Pormenor para expansão da Zona Industrial de
Paços, que em breve disponibilizará 38 lotes
destinados aos empresários locais ou outras
empresas regionais e nacionais que aqui se
queiram instalar.
Orgulhamo-nos da agenda cultural que temos
mantido para o concelho, com mais impacto
no Espaço Miguel Torga que nesta altura já tem
mais de 30 mil visitas e é cada vez mais um
espaço de referência em termos culturais no
nosso país.
Algumas
obras
estruturais
têm
sido
implementadas, como é o caso da
regeneração Urbana em São Martinho de
Anta, melhoria na via de acesso a Celeirós do
Douro, o alargamento da rede de saneamento
básico em Paços, Pesinho, Saudel, e o Interface
de mobilidade Urbana de Provesende.
Este é apenas um sintético resumo de alguns
projetos e medidas que temos vindo a
concretizar, num percurso contínuo, onde todos
os dias se proporcionam novos desafios. Todos
estes resultados são mérito de TODOS!
Orgulhemo-nos disso! Bem hajam e, com a
humildade
de
sempre,
agradeço
a
oportunidade e confiança que em mim
depositaram e na minha equipa para gerir o
concelho que é de TODOS NÓS.
Um forte Abraço,
O Vosso Presidente de Câmara,
Domingos Manuel Alves Carvas
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visitar

descobrir Sabrosa

Espaço Miguel Torga
O Espaço Miguel Torga, da autoria do arquiteto
Eduardo Souto Moura, localiza-se na freguesia
de São Martinho de Anta, em Sabrosa, no distrito
de Vila Real. Este equipamento cultural tem como
objetivos a salvaguarda e difusão da obra do
escritor Miguel Torga, nascido em São Martinho
de Anta, bem como a divulgação do território e
património do concelho de Sabrosa, inserido no
Alto Douro Vinhateiro.
O Espaço Miguel Torga, que se distingue pela
originalidade e beleza arquitetónica, é gerido
pela Câmara Municipal de Sabrosa e possui
múltiplas valências que permitem acolher eventos
de natureza diversificada. Esses eventos poderão
ser promovidos pelos serviços do próprio Espaço
Miguel Torga ou por instituições sociais e agentes
económicos da região.
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ação social

O município de Sabrosa, através dos seus
serviços de ação social, continua a prestar apoio
direto aos seus munícipes, disponibilizando os
seus recursos e intervindo nas diferentes
situações.
- Ação social escolar – análise das condições
económicas dos agregados familiares e
atribuição dos escalões de subsídio escolar;
Análise de pedidos extraordinários face a
eventuais alterações da situação económica do
agregado familiar;
- Habitação social – Acompanhamento de
situações de carência económica e de habitação
degradada; Comparticipação financeira na
reabilitação de habitações; Protocolos e parcerias
com as Instituições de Segurança Social para
situações de emergência e calamidade pública;
- Continuação dos trabalhos da Rede Social –
Fórum de discussão de projetos de intervenção
social do Concelho;
- Desenvolviemento de parcerias estratégicas e
prioritárias num conjunto de projetos sociais
como a RLIS e NLI;
- Organização, em parceria com o Regimento de
Infantaria 13, da sessão de divulgação do regime
de voluntariado no Exército Português;
6
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- GIP – Gabinete de Inserção Profissional,
constituído por técnicos que ajudam na procura e
na divulgação de ofertas de emprego, bem como
na elaboração do Curriculum Vitae;
- Academia Sénior de Sabrosa – Espaço de troca
de ideias e ocupação útil do tempo, com
atividades de enriquecimento pedagógico;
- Apoio ao associativismo, com várias medidas
de incentivo para as diversas associações.
Recentemente foi também aprovado um conjunto
de regalias sociais a conceder aos bombeiros do
concelho, que promovem o voluntariado,
contribuindo assim para o aumento dos efetivos
nas suas corporações;
- Cartão Social de Apoio ao Idoso com vários
benefícios dirigidos a pensionistas com idade
igual ou superior a 65 anos, residentes no
concelho pelo menos há 2 anos. Os utilizadores
deste cartão têm acesso a vários benefícios,
nomeadamente na redução de 40% das taxas
sociais nas entradas em todos os eventos
organizados pelo Município de Sabrosa; Acesso
gratuito nas Piscinas Rosa Mota e municipais;
Desconto de 50% nos medicamentos com receita
médica nas farmácias do Concelho do montante
a pagar dos valores não comparticipados;
Dados do Cartão do Idoso até final do
1.º semestre de 2018:
352 idosos inscritos e beneficiários;
6882.87€ de despesas pagas pelo
Município;
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Município recuperou Escola de
Vilela para habitação social
Foram concluídas as obras de recuperação e
adaptação da antiga escola primária de Vilela do
Douro num T3 habitacional, confortável e
acolhedor.
A intervenção durou cerca de três meses,
seguindo-se agora o cumprir de todos os
procedimentos administrativos para a abertura
das respetivas candidaturas à sua ocupação.
Esta foi a terceira escola primária do concelho a
ser transformada em habitação, depois dos
edifícios de Feitais e de S. Martinho de Anta,
seguindo-se no futuro, a antiga escola de
Chanceleiros.
O concelho de Sabrosa é dotado de um
interessante património escolar ligado ao ensino
básico mas que na sua maioria foi desativado. O
município, empenhado em dar uma nova
utilidade aos imóveis, tem aproveitado e
disponibilizado as suas estruturas para fins
sociais e turísticos, preservando assim a memoria
coletiva de várias gerações que por eles
passaram.

Sabrosa acolheu jovens da Missão
País pelo 2.º ano consecutivo
Foram 58 os jovens missionários que, de 4 a 11
de fevereiro, estiveram em Sabrosa para, durante
este período, trabalharem com as instituições
sociais do concelho, com os alunos do 3.º ciclo e
secundário da comunidade escolar e com a
população local. Vindos da Faculdade de
Medicina do Porto, estes jovens desenvolveram
diversas atividades, que culminaram com uma
apresentação da peça de teatro “A formação”.
A Missão País é um projeto com base católica,
que junta vários alunos do ensino universitário,
de várias faculdades, em diferentes localidades
do país, durante o período de uma semana, para
desenvolver trabalhos de índole social e espiritual
nas diferentes faixas etárias da sociedade.
8
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Mês de Abril - Mês de comemoração
da Prevenção dos Maus Tratos na
Infância e Juventude
Laço Azul humano realizado em Sabrosa
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de
Sabrosa promoveu, no dia 27 de abril, a
realização de um Laço Azul humano na vila de
Sabrosa. Esta atividade contou com a
participação dos alunos do 1.º ciclo da Escola
Básica Fernão Magalhães e realizou-se no
âmbito das atividades do mês de prevenção dos
maus tratos na criança, promovidas no mês de
Abril pela CPCJ em todo o país.

III Seminário Prevenção do Mau
Trato na Infância e Juventude
"Violência na Promoção e Proteção"
A CPCJ de Sabrosa organizou, no passado dia
28 de junho, no Espaço Miguel Torga, o
III Seminário de Prevenção do Mau Trato na
Infância e Juventude, subordinado ao tema
“Violência na Promoção e Proteção”.
Esta iniciativa pretendeu sensibilizar os diversos
agentes para temas como o “Cyberstalking/
cyberagressão”,
“Fortalecimento
familiar”,
“Estratégias de intervenção no âmbito da
violência escolar”, “Agressores nas relações de
intimidade” ou “ Violência no namoro - Atuação
da GNR neste tipo de crimes”.
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ambiente
proteção civil

Município implementou campanha
de divulgação da obrigatoriedade
de limpeza da floresta
O município de Sabrosa, através do Serviço
Municipal de Proteção Civil, levou a efeito,
durante todo o semestre, uma forte campanha de
divulgação e sensibilização junto da população
do Concelho para a obrigatoriedade da limpeza
das faixas de gestão de combustível.
Através da utilização de diversos meios e
suportes, o objetivo foi o de chegar a toda a
gente, da forma mais rápida e eficiente.
Neste sentido, e em colaboração com os GIP’S
da GNR, foram realizadas diversas ações de
sensibilização, em todas as freguesias do
Concelho, tendo sido sinalizados os vários pontos
críticos e urgentes de limpeza, procurando
identificar e informar os seus proprietários. Foi
ainda distribuído, via correios, panfletos com
informação para a população, foram criados
outdoors, cartazes, anúncios na rádio e nos
jornais regionais.
De salientar que o Serviço Municipal de Proteção
Civil esteve sempre disponível, para prestar todos
os esclarecimentos à população, presencialmente
ou através de contacto telefónico, procurando
ajudar as populações de forma a cumprir todas
as disposições legalmente impostas.
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Poda de Prevenção
O Serviço Municipal de Proteção Civil procedeu a
podas e abates de prevenção em árvores junto
das vias EM323-2 São Martinho - Ferrão, na
estrada de Abrecôvo (CM 1268) e na EM323,
junto a Vilarinho de São Romão.
Estas árvores apresentavam sintomas de declínio
e representavam um elevado risco de queda.
Esta intervenção surge no âmbito das diversas
intervenções que o Serviço Municipal de Proteção
Civil tem levado a efeito, quer no âmbito da
prevenção e da segurança, quer no âmbito da
proteção contra os incêndios florestais.
Nesta ação estiveram ainda envolvidos os meios
da equipa de Sapadores Florestais de Sabrosa.

Ações de fogo controlado e
execução de FIC no Município de
Sabrosa
As ações definidas no Programa Nacional de
Fogo Controlado pelo ICNF, visaram a redução
da carga de combustível em rede primária, com
recurso à técnica do uso do fogo controlado.
Foram executadas por equipas especializadas
com o apoio dos Sapadores Florestais.
Também neste âmbito, procedeu-se à realização
de uma Faixa de Interrupção de Combustível FIC, nas freguesias de Souto Maior e São
Lourenço de Ribapinhão, cujo objetivo passa por
contribuir para a eficácia da rede primária de
defesa da floresta contra incêndios, que tem
como objetivo último a defesa de pessoas e bens
e do espaço florestal.
SABROSA | informação municipal 1/2018
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Plantação de árvores marcaram
atividade
de
sustentabilidade
ambiental no âmbito do projeto
Eco-Escolas
O projeto Eco-Escolas e o município de Sabrosa
associaram-se à Caminhada de Montanha,
organizada pelo Agrupamento de Escolas Miguel
Torga de Sabrosa no passado dia 18 de abril,
para desenvolver uma atividade no âmbito da
sustentabilidade ambiental. Durante a tarde do
evento foram plantadas algumas dezenas de
árvores autóctones, nomeadamente carvalhos e
castanheiros, na zona envolvente do Santuário da
Senhora da Azinheira.
Com grande parte da comunidade escolar
presente, o programa do evento desenrolou-se
durante todo o dia e contemplou ainda uma
caminhada, que partiu de Sabrosa e terminou no
Santuário da Senhora da Azinheira, em São
Martinho de Anta, e ainda várias atividades
físicas.

Vespa Velutina (asiática)
O Serviço Municipal de Proteção Civil continua a
desenvolver
esforços
para
controlar
a
propagação desta espécie exótica no nosso
Concelho. No ano de 2018 já foi destruído um
ninho na localidade de Sobrados.
Este Serviço insiste na necessidade da população
estar atenta e informar imediatamente da
existência dessa espécie para atuação rápida.

12
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Assinado protocolo para a criação
de uma EIP em Sabrosa
Foi assinado no passado dia 4 de maio, em
Fornos de Algodres, o protocolo para a criação
de uma Equipa de Intervenção Permanente (EIP)
no concelho de Sabrosa.
O Protocolo celebrado com a Autoridade
Nacional de Proteção Civil foi assinado pelo
Presidente do município de Sabrosa, Domingos
Carvas, e pelo Presidente da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Sabrosa, Mário Varela. Na cerimónia, estiveram
ainda presentes o Ministro da Administração
Interna, Eduardo Cabrita, o Presidente da
Associação Nacional de Municípios Portugueses,
Manuel Machado, e o Presidente da Liga dos
Bombeiros Portugueses, Jaime Marta Soares.
Este grupo, financiado em 50% pelo Município,
terá formação específica, possuindo um perfil
multidisciplinar e será constituído por cinco
bombeiros voluntários da corporação de
Sabrosa, e possibilitará, na área do socorro
imediato, aumentar os níveis de segurança das
pessoas e bens do concelho.
O Presidente do município, Domingos Carvas,
congratulou-se pela criação desta estrutura e por
ver mais um dos seus compromissos cumpridos,
considerando ser “um serviço de proximidade,
que pretenderá dar uma resposta rápida e eficaz
nas situações que vão surgindo nas nossas
populações, nomeadamente nas áreas da
emergência, transportes, incêndios florestais e
urbanos. Será também um importante elemento
de aproximação das populações aos bombeiros”.
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Programa Aldeia Segura Pessoas
Seguras já está a ser implementado
em Sabrosa
O Programa Aldeia Segura Pessoas Seguras está
atualmente a ser implementado no concelho de
Sabrosa, depois de ter sido criado pelo Ministério
da Administração Interna em conjunto com a
Associação Nacional da Proteção Civil (ANPC)
em 2017, na sequência dos grandes incêndios
que ocorreram no país.
Desta criação foi assinado um protocolo entre a
ANPC, a Associação Nacional de Freguesias
(ANAFRE) e a Associação Nacional de Municípios
Portugueses (ANMP) que contempla a execução
deste programa através das câmaras e juntas e
que se divide em dois âmbitos.
O programa Aldeia Segura estabelece medidas
estruturais para a proteção de pessoas e bens,
bem como a implementação e gestão de
proteção dos aglomerados populacionais.
O programa Pessoas Seguras destina-se a
promover ações de sensibilização para a
prevenção de comportamentos de risco e
medidas de auto proteção. Estipula também a
criação de uma rede automática de avisos à
população em dias de elevado risco, com o
objetivo de emissão de alertas.
O concelho de Sabrosa está atualmente a
implementar o programa, através do Serviço
Municipal de Proteção Civil (SMPC) e das Juntas
de Freguesia, nas aldeias abrangidas. Neste
sentido, foram já realizadas sessões informativas
onde foram abordados os temas e as ações a
executar no futuro. Para cada uma das aldeias
contempladas, São Lourenço de Ribapinhão, Vale
das Gatas, Delegada, Arcã, Sobrados e Vilela, foi
designado, através de norma estabelecida no
programa, o Oficial de Segurança Local,
representado por uma pessoa voluntária da
localidade, que tem como missão servir de elo de
ligação entre a população e os agentes de
proteção civil do concelho (GNR, Bombeiros
Voluntários e SMPC) em caso de emergência.
14
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Município de Sabrosa assinalou Dia
Mundial do Ambiente
Realizaram-se na manhã de 14 de junho, no
BB King Parque , diversas atividades, promovidas
pelo município de Sabrosa, que visaram
comemorar e assinalar o Dia Mundial do
Ambiente.
Esta ação, dirigida ao público escolar da Escola
Básica Fernão de Magalhães e Jardins de
Infância do Concelho, pretendeu sensibilizar os
alunos sobre a importância da sustentabilidade
ambiental,
proporcionando-lhes
diversas
atividades práticas como a reciclagem de papel,
a colocação de ninhos nas árvores do Parque,
bem como o lançamento de balões com
sementes de árvores. Na ocasião esteve presente
o Vereador do Município de Sabrosa, Mário
Vilela, que destacou a importância da
preservação do meio ambiente, incutindo desde
logo essa responsabilidade às gerações futuras.
Estiveram ainda presentes o Diretor do
Agrupamento de Escolas Miguel Torga de
Sabrosa, o Coordenador Municipal de Proteção
Civil e a Equipa de Sapadores Florestais de São
Martinho de Anta.
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Formações
em
Socorrismo
e
Prevenção e Combate a Incêndios
O Serviço Municipal de Proteção Civil promoveu,
durante o mês de junho, formação em
Socorrismo e em Prevenção e Combate a
Incêndios.
Estas formações serviram, entre outros, para
transmitir conhecimentos aos Oficiais de
Segurança Local do Programa Aldeia Segura
Pessoas Seguras, programa este que já se
encontra em implementação em algumas aldeias
do concelho, prevendo-se, a médio prazo, o seu
alargamento às restantes aldeias prioritárias.
Nestas formações participaram ainda outros
formandos, pertencentes a diversas entidades do
concelho.
Estão previstas outras formações no âmbito da
Proteção Civil no decorrer deste ano e também
do próximo.

16
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autarquia

Município
de
Sabrosa
é
2º
classificado
no
Índice
de
Transparência Municipal entre 31
municípios de Trás-os-Montes e Alto
Douro
Num estudo realizado pelo jornal A Voz de
Trás-os-Montes, tendo como base de análise 13
dos principais indicadores do manual do índice
de transparência, o município de Sabrosa surge
como 2º classificado entre os 31 municípios da
Região de Trás-os-Montes e Alto Douro
analisados.

Fonte: Jornal “A Voz de Trás-os-Montes” - edição de 12/04/2018
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Executivo implementa
Presidência Aberta

ciclo

de

Esta medida é fruto de uma visão para o
concelho, dirigida principalmente às pessoas,
com o propósito de implementar uma gestão de
proximidade e de diálogo constante, procurando
conhecer de perto as necessidades e
reivindicações da população.
A primeira inicitiva aconteceu na Freguesia de
Covas do Douro e terá continuidade no decorrer
do mandato, com visitas regulares a todas as
freguesias do Concelho.

Comemorações do 25 de abril
O município de Sabrosa assinalou, na manhã de
25 de Abril, os 44 anos da “Revolução dos
Cravos” com uma cerimónia oficial que decorreu
nos Paços do Concelho.
O programa iniciou com o momento simbólico
do hastear da bandeira, acompanhada pelo
Hino Nacional interpretado pela Banda de
Música de Sabrosa. De seguida, teve início a
Sessão Solene com as intervenções dos
representantes partidários com assento na
Assembleia Municipal, terminando com a
intervenção do Presidente da Assembleia
Municipal, José Marques.
No final das intervenções, a Banda de Música de
Sabrosa proporcionou a todos os presentes um
excelente momento musical, que culminou na
visita à exposição "Voz do Silêncio - Prisões
Políticas Portuguesas", de Pedro Medeiros.
A terminar foi servido um Porto de Honra a todos
os presentes.

18

SABROSA | informação municipal 1/2018

Sabrosa “Concelho do distrito com
maior queda no IMI”
Oito concelhos cobram 0,3%. Em Vila Real não
houve qualquer alteração de 2017 para 2018,
estando a taxa fixada nos 0,395%
O concelho de Sabrosa, no distrito de Vila Real, é
onde se verifica uma descida mais acentuada do
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI). Em 2017,
o imposto situava-se nos 0,35% e em 2018
baixou para a taxa mínima de 0,30%.
Fonte: Jornal “A Voz de Trás-os-Montes” - edição de 01/02/2018

Conta de Gerência de
aprovada por unanimidade

2017

Foi aprovada por unanimidade a conta de
gerência da Câmara Municipal de Sabrosa
relativa ao ano económico de 2017 em sessão de
assembleia municipal realizada no passado mês
de abril.
Esta deliberação reforça o sucesso da política de
rigor que tem vindo a ser desenvolvida pelo atual
executivo que, apesar de todo o investimento
realizado, vê nesta deliberação o reconhecimento
do seu trabalho.
O Presidente do município de Sabrosa,
Domingos Carvas, não deixou de sublinhar a
satisfação pela deliberação, apontando “o
esforço de toda uma equipa em prol do equilíbrio
financeiro, apesar de todo o investimento feito. É
mais uma demonstração da saúde financeira e
das boas contas do município.”
De salientar que o Plano e Orçamento para 2018
já tinha recebido deliberação semelhante, quer
em reunião de executivo, quer em sessão da
assembleia municipal.
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Sabrosa entre os municípios mais
bem pagadores
O município de Sabrosa fechou o ano de 2017
com um prazo médio de pagamentos – PMP
situado nos 3 dias.
Segundo o relatório da Direção Geral das
Autarquias
Locais
–
DGAL,
divulgado
recentemente, o município de Sabrosa regista,
com um PMP situado nos 3 dias, uma posição
bastante relevante e significativa, sendo que, em
apenas um ano, o PMP passou de 22 dias em 31
de dezembro de 2016 para apenas 3 dias
registados a 31 de dezembro de 2017, sendo o
município, dos 50 mais bem colocados, aquele
que mais recuperou neste aspeto.
Esta descida acentuada no PMP vem reforçar a
política definida pelo atual executivo camarário,
que tem desenvolvido um enorme esforço para
manter as boas finanças do município, assente
em critérios bem rigorosos e de boas práticas
públicas.
O Presidente do município, Domingos Carvas,
refere que é “com enorme satisfação que
recebemos esta informação, sendo o resultado
de um enorme esforço e de uma gestão
responsável por parte de todos que nos permitiu
atingir este resultado. É também indicador da
preocupação que este executivo tem revelado em
ser bom pagador, e com isso poder também
incentivar toda a economia local, assente na
celeridade
no
pagamento
aos
nossos
fornecedores”.
De salientar que o PMP no 1.º trimestre de 2018
confirma a trajetória descendente, tendo-se
situado a 31 de março em apenas 2 dias.

20

SABROSA | informação municipal 1/2018

cultura, turismo,
promoção,
desporto

23º aniversário do falecimento de
Miguel Torga assinalado com a
presença do Ministro da Cultura
O município de Sabrosa, em colaboração com o
Espaço Miguel Torga e a União de Freguesias de
S. Martinho de Anta e Paradela de Guiães,
assinalaram na tarde do dia 17 de janeiro, o 23º
aniversário do falecimento de Miguel Torga.
A cerimónia oficial decorreu no Espaço Miguel
Torga e foi presidida pelo Ministro da Cultura Luís
Filipe Castro Mendes, contando com a presença,
entre outras individualidades, do Presidente da
Câmara Municipal de Sabrosa, Domingos
Carvas, do Diretor Regional da Cultura do Norte,
António Ponte, do Diretor do Espaço Miguel
Torga, João Luís Sequeira e ainda da filha do
escritor, Clara Crabeé Rocha.
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A Vida Passa Lá Fora
“A Vida Passa Lá Fora” é o mote de um projeto do
Espaço Miguel Torga e da Câmara Municipal de
Sabrosa e que conta com a parceria da TSF –
Rádio e Notícias. Esta prestigiada colaboração
tem como objetivo proporcionar abordagens,
debates e reflexões de diversa índole numa
dimensão regional e nacional. O conhecido e
apreciado jornalista da TSF, Fernando Alves, é o
moderador destes encontros, cujos convidados
são figuras ligadas à região e personalidades de
referência nacional.
Ao longo deste primeiro semestre, e já depois de
em 2017 ter recebido nomes como A.M. Pires
Cabral, António Coimbra de Matos, Gaspar
Martins Pereira e Fontaínhas Fernandes, “A Vida
Passa Lá Fora” recebeu Manuel Sobrinho Simões,
Duarte Belo e Maria José Carvalho. No dia 21 de
julho será a vez de Bagão Félix.

Espaço Miguel
“ContoContigo”

Torga

promove

"ContoContigo" é um conjunto de sessões à volta
de contos para o público em geral promovidas
pelo Espaço Miguel Torga, em parceria com a
Peripécia Teatro.
Nesta edição, as sessões são realizadas em
espaços da freguesia de São Martinho de Anta e
Paradela de Guiães. As primeiras aconteceram
no dia 24 de fevereiro em Garganta e no dia 8 de
abril no Centro Paroquial de São Martinho de
Anta e contaram com casa cheia para assistir à
encenação dos contos de Miguel Torga por parte
da Peripécia Teatro.
22
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Novas Canções da Montanha de
regresso ao Espaço Miguel Torga
O ciclo de música “Novas Canções da
Montanha”, que leva ao Espaço Miguel Torga,
pelo terceiro ano consecutivo, quatro artistas de
referência nacional onde a língua portuguesa
tem o papel de destaque nos seus trabalhos
artísticos, já iniciou, neste semestre, o seu
regresso.
A 10 de março Luís Severo, cujos leitores da Blitz
e os ouvintes da Vodafone FM consideraram-no o
melhor disco do ano, apresentou no EMT o seu
trabalho. No passado dia 9 de junho foi a vez de
Ruído Vário, com Ana Deus e Luca Argel.
A programação contemplará ainda 2 espetáculos
até ao final do ano.

Município de Sabrosa promovido na
BTL
De 28 de fevereiro a 4 de março o Município de
Sabrosa marcou presença na BTL - Bolsa de
Turismo de Lisboa, através do stand do Espaço
Miguel Torga e da CIMDOURO, onde, durante
este período, promoveu e divulgou a sua oferta
cultural e turística.
A participação do Espaço Miguel Torga
constituiu-se como uma oportunidade para
promover o Espaço, cujo objetivo passa pela
salvaguarda e difusão da obra do escritor,
nascido em São Martinho de Anta, e ao mesmo
tempo divulgar o território e as potencialidades
turísticas do concelho de Sabrosa.
O ponto alto desta participação aconteceu na
tarde de sexta-feira, onde o concelho esteve
representado através dos seus produtos regionais
mais significativos, numa ação promocional,
realizada com o apoio da Associação Sabrosa
Douro XXI, que decorreu no stand da
CIMDOURO, que contou com uma prova de
vinhos dos associados desta associação, com
uma prova de azeites e pasta de azeitona de
produtores locais, e com uma degustação de
produtos regionais, como a bola de carne, o
fumeiro e o pão.
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Na ocasião foi também anunciada a edição de
2018 do FLiD - Festival Literário Douro, que
acontecerá nos próximos dias 3, 4 e 5 de maio no
Espaço Miguel Torga, através de uma
apresentação pública pelo Diretor do Espaço,
João Luís Sequeira, e pelo programador do
evento, Francisco Guedes, que aconteceu no
auditório da Entidade de Turismo do Porto e
Norte de Portugal.
A participação do Espaço Miguel Torga como
expositor na BTL desenvolveu-se no âmbito da
candidatura Rota Torguiana, com o apoio de
fundos comunitários, através do Programa
Operacional Regional do Norte – Norte 2020, do
Portugal 2020, e do Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional.

24
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“Dar
Voz
a
Ser
Mulher”
Comemorações
do
Dia
Internacional da Mulher 2018
O município de Sabrosa, em parceria com a E.B.
2,3/S Miguel Torga, o Projeto Reeducar + e com
a realizadora Ana Isabel Freitas, realizaram no
passado mês de março, no Auditório Municipal,
um evento sobre os direitos da mulher no mundo
e sobre ser mulher na nossa região.
O evento consistiu na apresentação do filme
“Mulheres no Mundo - Tomamos Palavra” e numa
Mesa Redonda onde se discutiram temas
relacionados com o filme. Os alunos do Ensino
Secundário participaram ativamente no evento.

“Solstícios e Equinócios” são o novo
ciclo de poesia do Espaço Miguel
Torga
Acontecendo pela altura das mudanças de
Estação, Solstícios e Equinócios trará a São
Martinho de Anta alguns dos melhores projectos
nacionais ligados à "palavra dita" bem como
provocará artistas e "diseurs" a criarem projectos
únicos para o Espaço Miguel Torga.
O primeiro evento aconteceu no dia 17 de março
com Ana Deus, que criou um projeto de raíz para
o arranque deste ciclo. O segundo aconteceu no
dia 30 de junho, com Corpo Visível.
Solstícios e Equinócios tem curadoria do actor e
encenador Rui Spranger, responsável pelas noites
de poesia do Pinguim Café desde 2002,
convidado regular das Quintas de Leitura do
Teatro Municipal do Porto, do Correntes
D'Escritas, dos Encontros Mário Cesariny, do
Festival Paredes de Coura, etc. e, membro do
colectivo R.I.R. que desenvolve o projecto "Stand
Up Poetry".
Solstícios e Equinócios é uma iniciativa do Espaço
Miguel Torga/município de Sabrosa em
coprodução com a Apuro.
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POESIA EM TORGA celebrou o dia
Mundial da Poesia e homenageou
Miguel Torga
O espetáculo de homenagem ao poeta
aconteceu no dia 22 de março, no auditório
municipal de Sabrosa, teve direção artística de
Luís Oliveira, e contou com a presença em palco
da Peripécia Teatro; Eduardo Costa - Viola
Amarantina; Rui Oliveira; Luís Antero, num
Concerto de olhos vendados; do projeto Fado ao
Centro - Fado de Coimbra; do Agrupamento de
Escolas Miguel Torga, através da apresentação
da curta metragem de animação “Brinquedo”, do
ator José Pinto e da atriz Sara Barros Leitão.
Este evento foi organizado pela Fundação
INATEL, com o apoio do Município de Sabrosa.

II Master Class BSP organizada pelo
Espaço Miguel Torga
O Espaço Miguel Torga organizou, pelo segundo
ano consecutivo, uma Master Class de
aperfeiçoamento artístico com a Banda Sinfónica
Portuguesa. A edição de 2018 realizou-se no dia
7 de abril, foi apoiada pela Banda de Música de
Sabrosa, e contou com um Concerto de Solistas
BSP no final do programa do evento.

26
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Embaixadora das Filipinas
Lisboa visitou Sabrosa

em

A Embaixadora das Filipinas em Lisboa, Celia
Anna M. Feria, visitou, no passado mês de abril,
o município de Sabrosa, acompanhada pelo
Professor e Historiador filipino Danilo Madrid
Gerona, autor do livro "Ferdinand Magellan: The
Armada de Maluco and the European Discovery
of the Philippines".
A comitiva, acompanhada pelo Presidente do
município, Domingos Carvas, visitou alguns dos
espaços ligados ao navegador Fernão de
Magalhães, como a Escola Básica Fernão de
Magalhães e a Exposição Permanente, e ainda
outros espaços do concelho como o Pólo
Arqueológico da Garganta e o Espaço Miguel
Torga, em São Martinho de Anta.

X Mostra de Teatro do Douro trouxe
"O Chá de São Cornélio" ao
Auditório Municipal de Sabrosa
A X edição da Mostra de Teatro do Douro passou
por Sabrosa em abril e trouxe ao palco do
auditório municipal de Sabrosa o Grupo de
Teatro do Centro Cultural Lordelense para
apresentar a peça "O Chá de São Cornélio", uma
comédia adaptada de A MANDRÁGORA,
obra-prima de Nicolau Maquiavel e da comédia
humanista da Renascença.
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"Recordar Abril" no
Municipal de Sabrosa

Auditório

O grupo Ad Libitum trouxe um espetáculo de
música e vídeo que abarcou a História mais
recente de Portugal, fazendo referência especial
ao período que culminou na revolução de 25 de
abril de 1974. O público presente teve
oportunidade de participar ativamente em alguns
momentos do evento, associando-se ao grupo
para cantar algumas das músicas mais
marcantes desse período da História.

Comitiva
da
Moldávia
Município de Sabrosa

visita

O município de Sabrosa recebeu, nos dias 25 e
26 de abril, a visita de uma comitiva oficial da
região de Nisporeni, Moldávia, com o objetivo de
estreitar relações e identificar estratégias de
colaboração mútuas.
Esta visita surgiu no âmbito do protocolo de
colaboração assinado em 2016 com Nisporeni, e
cujo objetivo passa por preparar um projeto
futuro de geminação entre estas duas
localidades, que permita, entre outros, o
intercâmbio de alunos, bem como projetos
comuns em várias vertentes, como a cultura, o
desporto, a educação e o desenvolvimento
económico e comercial, privilegiando setores de
atividade como os vinhos e os azeites.
Neste sentido, a comitiva visitou várias entidades
empresariais e comerciais do concelho, espaços
culturais e museológicos, bem como importantes
pontos de visitação turística do concelho e da
região.
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Festival Literário Douro no Espaço
Miguel Torga
De 3 a 5 de maio o Espaço Miguel Torga recebeu
a 2.ª edição do Festival Literário Douro - FLiD, o
único evento do género realizado na Região.
Com a participação de mais de 2 dezenas de
escritores de renome nacional e internacional, e
com programação de Francisco Guedes, o FLiD
proporcionou um programa literário rico e
diversificado, com a realização de 5 mesas de
debate, onde foram debatidos diversos temas de
grande interesse literário e linguístico, conversas,
apresentação de livros, e ainda a inauguração da
exposição “Máçcaras Stramuntanas: Lhuç i Palo”,
de Carlos Ferreira e Manuol Bandarra.
A componente pedagógica e a importância da
promoção do gosto pela leitura nos mais jovens,
sobretudo em idade escolar, não foi esquecida
nesta edição do FLiD, com a realização de um
debate no Auditório Municipal de Sabrosa
destinado aos alunos sobre o tema “Aprender a
ler é o mais importante que me aconteceu na
vida”.
A edição deste ano contemplou ainda uma visita
pelo “Reino Maravilhoso” de Miguel Torga com
os escritores a terem a oportunidade de visitarem
os locais mais marcantes anunciados na obra do
autor. O festival encerrou com um concerto
musical pelo grupo Galandum Galundaina.
Estiveram no FliD os escritores Carlos Nejar
(Brasil), Luís Carlos Patraquim (Moçambique),
Tony Tcheca (Guiné) e Juan Vicente Piqueras
(Espanha), que se juntaram a Afonso Cruz,
Alfredo Cameirão, Alice Brito, Álvaro Laborinho
Lúcio, António Ferreira, Carlos Ademar, Cristina
Carvalho, Cristina Almeida Serôdio, Fernando
Pinto do Amaral, Filipa Leal, João Morales, João
Rios, Luís Caetano, Manuel Sobrinho Simões,
Miguel Real, Nuno Júdice, Fernando António
Almeida, Isaque Ferreira, João Tordo, Cláudia
Clemente, Dina Fernanda Ferreira de Sousa,
Manuel Alberto Valente, João Paulo Sousa e
Teolinda Gersão.
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EMT
recebeu
a
Conferência
Comemorativa do V Centenário da
Primeira Circum-Navegação
Foi no passado dia 12 de maio, que o auditório
do EMT recebeu esta conferência de caráter
internacional, que contou na sessão de abertura
com a presença do Presidente da Câmara
Municipal de Sabrosa, Domingos Carvas, com a
embaixadora das Filipinas em Portugal, Celia
Anna M. Feria, José Manuel de Carvalho
Marques, Presidente da Estrutura de Missão
Portuguesa para as Comemorações do V
Centenário da Primeira Circum-Navegação e do
Presidente da Associação Cultural Galeón de
Manila, Javier Ruescas Baztán.
Participaram na conferência José Manuel Nuñez,
historiador espanhol, o Comandante Baptista
Valentim, da Marinha Portuguesa, o Capitão
Mariano Juan y Ferragut, da Associação Galeón
de Manila e Javier Ruscas Baztán.

“Quero ir Prá Ilha - 50 anos de
carreira de Carlos Areia” abriu Rir
Sem Bilhete
A comédia "Quero ir prá ilha", que celebra os 50
anos de carreira dedicados aos palcos do ator
Carlos Areia, abriu, com casa cheia, no dia 18 de
maio, no auditório municipal de Sabrosa, a
edição de 2018 do festival de humor e comédia
Rir Sem Bilhete. O elenco do "Quero ir prá ilha" é
constituído por Carlos Areia, Patrícia Candoso,
Rosa Bela Soares, Paulo Patrício e Ana Ferreira.
O festival Rir Sem Bilhete terá o seu próximo
espetáculo já no dia 7 de julho, com o ator e
comediante Óscar Branco.
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XXIII
International
Treffen
Goldwing passou por Sabrosa

-

O XXIII International Treffen de motas Goldwing
esteve de passagem pelo Concelho de Sabrosa
de 24 a 27 de maio.
Ao longo destes dias os participantes desfrutram
da paisagem, da gastronomia e do acolhimento
das nossas gentes.

Bela Adormecida - O musical trouxe
encanto ao Auditório Municipal
Foi no dia 3 de junho, domingo à tarde, que o
musical A Bela Adormecida foi apresentado no
auditório municipal de Sabrosa.
No mês que começou com a comemoração do
dia mundial da criança, o município de Sabrosa
programou na sua sequência um espetáculo que
trouxe o imaginário dos contos de fadas aos
muitos espetadores presentes.
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Somos Douro trouxe Souto Mouta,
Carlos Mendes de Sousa e o
espanhol Carlos Pazos ao EMT
No âmbito do festival Somos Douro, organizado
pela
Comissão
de
Coordenação
de
Desenvolvimento Regional do Norte – CCDR-N, o
Espaço Miguel Torga recebeu entre portas, no dia
11 de junho, e através da iniciativa Roteiro de
Arquitetura no Douro, Eduardo Souto Moura, o
arquiteto deste espaço que no seu regresso a esta
obra teve oportunidade de falar sobre ela, bem
como do seu trabalho. Também incluído neste
Roteiro, a Quinta do Portal, e Celeirós do Douro,
precebeu a visita de um arquiteto do atelier de
Siza Vieira, autor do Armazém de Envelhecimento
daquela quinta.
Nessa tarde, o professor Carlos Mendes de Sousa
falou sobre Miguel Torga, num agradável
momento presenciado pela filha do escritor,
Clara Rocha. A noite ficou reservada para a
intervenção de Carlos Pazos, espanhol vindo da
Galiza, que desenvolveu na sua apresentação a
relação existente entre Portugal e o povo Galego.
Já no domingo, dia 10, a Casa Aires Torres, em
Parada do Pinhão, recebeu a psiquiatra Manuela
Correia, que levou um grupo de alunos do
Agrupamento de Escolas Miguel Torga-Sabrosa,
e respetivos encarregados de educação, a
descobrirem
novas
leituras
da
obra
“O Principezinho”.
O programa do festival Somos Douro teve o
apoio da Câmara Municipal de Sabrosa.
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46º Encontro Distrital de Petizes e
Traquinas em Sabrosa
Realizou-se no dia 10 de Junho em Sabrosa, no
campo da Feira Velha, o 46º encontro Distrital de
Traquinas e Petizes. A Organização deste evento
ficou a cargo da Associação de Futebol de Vila
Real e da Associação União Desportiva do
Concelho de Sabrosa - UDCS e contou com o
apoio do município de Sabrosa.
Participaram 6 equipas, a UDCS, o Sport Clube
Vila Real, Atei Futebol Clube, Diogo Cão,
Mondinense e Sport Clube Vila Pouca de Aguiar.

Exposição Rostos de Coragem, de
Raul Coutinho, no Espaço Miguel
Torga
O Espaço Miguel Torga recebeu, de 14 a 30 de
junho, a exposição Rostos de Coragem, de Raul
Coutinho.
Esta exposição foi um trabalho desenvolvido ao
longo de 3 meses e que é uma homenagem aos
bombeiros da Assicuação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Sabrosa e aos
Sapadores de São Martinho de Anta. Ao longo
deste tempo, o autor pintou cada um dos
elementos destas entidades individualmente.
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educação

CERCA
DE
850
ALUNOS
ABRANGIDOS
POR
PLANO
INTEGRADO
INOVADOR
DE
COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR
O município de Sabrosa, em colaboração com o
Agrupamento de Escolas Miguel Torga,
implementou o Plano Integrado e Inovador de
Combate ao Insucesso Escolar - PIICIES
(REEDUCAR +) do seu território. Cerca de 850
alunos inscritos no ensino pré-escolar até ao
secundário são os principais destinatários desta
importante iniciativa, apoiada pelo NORTE 2020
- Programa Operacional Regional do Norte.
O plano assenta em várias medidas, traduzidas
em iniciativas de forte integração educativa e
qualificação dos alunos, nomeadamente,
“Pequenos Cientistas ”- abrangendo alunos do
pré-escolar, 1ºCEB e 2ºCEB; “Saber Mais ”- no
âmbito da matemática e do português (2º CEB,
3º CEB e Secundário); “Falar Mais e Melhor ”português para os alunos do 5º ao 7º ano;
“Experimenta Mais ”- para os alunos do 2º e 3º
ano do CEB, contando ainda com o envolvimento
dos encarregados de educação. O PIICIES
(REEDUCAR +) contempla ainda uma equipa
multidisciplinar de apoio permanente aos alunos
e docentes e a referência incontornável de Miguel
Torga numa medida para a Promoção Integrada
do Português e de Fernão de Magalhães, nas
áreas de Matemática, Geografia e Biologia.
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Atividades realizadas pela equipa REEDUCAR +
do Projeto PIICIES, no ano letivo 2017/2018:
- Dia das Bibliotecas Escolares;
- Halloween- dias fantasmáticos;
- Dia de São Martinho;
- Assembleia de Escola;
- Natal-voluntariado;
-Programa de Redução da Ansiedade em
Crianças - Relaxar+;
- Oficina das Emoções;
- O Inverno chegou;
- Clube Aprender a Aprender, em parceria com o
Serviço de Psicologia e Orientação- SPO;
- Projeto Eu Ajudo, em parceria com o SPO;
- Métodos de Estudo - como gerir o meu estudo?;
- Brincadeiras e Palhaçadas;
- Ações de sensibilização em diversas áreas;
- Dia da Mulher: Dar Voz a Ser Mulher;
- Dia do Pai: Pai para Sempre;
- A Importância da água para a vida;
- Páscoa;
- Hora do Conto- Ler é Crescer;
- Língua Portuguesa - o prazer da leitura e da
escrita;
- Workshops direcionados aos docentes do
Agrupamento, em parceria com o SPO;
- Pais ao Serão direcionado aos encarregados de
educação/pais do Agrupamento, em parceria
com o SPO;
- Dinamização da Biblioteca da Escola Básica
Fernão Magalhães;
- A Primavera chegou;
- A Revolução dos cravos;
- Mãe há só uma e mais nenhuma;
- Programa - Inteligência Emocional;
- Abril o mês de Prevenção dos Maus Tratos a
Crianças e Jovens - em parceria com a CPCJ;
- Dia do Livro e dos Direitos de Autor (Biblioteca);
- Dia da Família;
- Dia da Criança;
- Dia do Agrupamento;
- Elaboração do eco - código (projeto ecoescolas);
- Marchas populares escolares;
36
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Academia Sénior de Sabrosa
Com sede na antiga Escola Primária de Sabrosa,
a Academia Sénior de Sabrosa tem funcionado
com cerca de 30 alunos e coloca ao seu dispor
atividades em áreas tão diversas como a
Informática, Artes Plásticas, História e tradições
locais, Trabalhos Manuais, Música e Formação
Musical e ainda Boccia Senior.
No âmbito das suas disciplinas, os alunos
participam em várias iniciativas como os
campeonatos Regionais e Nacionais de Boccia
Senior, e através da Tuna da Academia fazem a
animação das festas de Natal das IPSS locais e a
animação de outros eventos promovidos pelo
município ou Agrupamento de Escolas de
Sabrosa. A Tuna da Academia Sénior de Sabrosa
participa ainda em ações de confraternização e
festivais de outras tunas similares, elevando
sempre o nome de Sabrosa.

Município revitaliza Bolsa de Estudo
Miguel Torga
O município de Sabrosa decidiu apoiar
financeiramente os estudos de jovens de baixos
recursos económicos, que frequentem o Ensino
Superior, através da revitalização da Bolsa de
Estudo Miguel Torga.
Com este apoio, que estará brevemente
disponível, o município cumpre com o seu dever
de colaborar na formação de quadros técnicos
superiores na sua área geográfica, contribuindo
dessa forma para o desenvolvimento social,
económico e cultural do concelho.
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Desfile de Carnaval das Escolas
Nem o tempo frio impediu que os diversos
disfarces preparados para o efeito, e inspirados
em diferentes temas, se passeassem perante os
olhares atentos da população, que aderiu em
massa a este tradicional evento, e que percorreu
as principais ruas da Vila de Sabrosa.

Dia do Agrupamento de Escolas
Miguel
Torga
mobilizou
a
comunidade escolar em Sabrosa
No dia 11 de maio o Agrupamento de Escolas
Miguel Torga comemorou o seu dia com os seus
alunos e junto da sua comunidade escolar.
Durante a manhã o BB King Parque foi o local
escolhido para receber várias atividades ao ar
livre. O programa da tarde concentrou-se na
Escola Miguel Torga e teve atividades físicas,
música e muita animação. À noite, no auditório
municipal de Sabrosa, aconteceu o Sarau
Cultural, que juntou no mesmo palco várias
apresentações dos alunos dos vários anos
escolares e participações especiais de grupos da
comunidade escolar.
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Sabrosa comemorou Dia Mundial
da Criança com participação da
comunidade escolar
O município de Sabrosa comemorou o Dia
Mundial da Criança no passado dia 1 de junho,
com a participação ativa dos vários intervenientes
da comunidade escolar.
O programa das comemorações contou com
várias atividades lúdicas e de recreação,
divididas por todo o dia.
Da parte da manhã o município de Sabrosa
programou no BB King Parque momentos de
muita diversão, com as crianças a terem
oportunidade de brincar em insufláveis, em
vários jogos individuais e de grupo e de usufruir
de pinturas faciais, modelagem de balões e
outros.
O programa da tarde decorreu na Escola Básica
Fernão de Magalhães, e começou, ao início da
tarde, com a pintura de um mural pelos alunos
desta escola, dinamizado e organizado pela
equipa do programa Reeducar + / município de
Sabrosa.
Em seguida, a Associação de Pais e Encarregados
de Educação dinamizou o evento “A Tua Cara
Não me é Estranha”, que contou com a presença
de várias encarregadas de educação em várias
atuações artísticas que fizeram as delícias de
todos os presentes.
A festa terminou com uma aula de Zumba,
dinamizada e organizada pelo município de
Sabrosa / projeto Reeducar +.
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Festa
de
Fim
de
Ano
do
Agrupamento de Escolas Fernão de
Magalhães com Marchas Populares
Aconteceu no passado dia 22 de junho a festa de
fim de ano escolar do Agrupamento de Escolas
Fernão de Magalhães em Sabrosa. A cerimónia
iniciou à tarde, e contou com a presença do
executivo municipal e dos representantes
máximos escolares do concelho. Os meninos e
meninas finalistas foram as estrelas maiores do
momento. Do programa constaram várias
atuações das turmas finalistas, a cerimónia de
encartolamento e entrega de diplomas às
crianças das turmas que completaram o ensino
pré-escolar e o quarto ano de escolaridade. O
programa da tarde terminou com um lanche
convívio com toda a comunidade escolar.
À noite, na Avenida Combatentes da Grande
Guerra, em Sabrosa, realizaram-se as marchas
populares escolares. Sob o mote "Preservar a
floresta e o ambiente", e ao som de um grupo de
músicos da Banda de Música de Sabrosa,
acompanhados pela Tuna da Academia Sénior,
os alunos, trajados a rigor, desfilaram em cortejo,
apresentando cada ano letivo a sua coreografia,
perante centenas de pessoas que acorreram à
Avenida, transformando-a num autêntico palco
ao ar livre, repleto de cor e alegria.
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Município de Sabrosa promove ATL
de Verão
O município de Sabrosa, no âmbito do plano de
atividades do Plano Integral e Inovador de
Combate ao Insucesso Escolar – PIICIES
(REEDUCAR +), promoveu um ATL de Verão que
iniciou no dia 25 de junho, e que se estendeu até
dia 27 de julho.
Este ATL compreendeu uma programação
regular, que contemplou uma forte componente
lúdica e pedagógica, mantendo desta forma os
padrões estabelecidos para uma aprendizagem
social.
Com a realização deste ATL de Verão, o
município pretendeu apoiar os pais e
encarregados de educação que estão a trabalhar
nesta época de férias escolares, e que se
deparam com bastantes dificuldades para
conseguir arranjar um local para deixar os filhos.
Principalmente por esta razão, verificou-se um
aumento significativo da procura deste serviço, o
que levou à necessidade de alargar o ATL
também à escola de São Martinho de Anta.
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obras

Obras em Celeirós do Douro
concluídas
As obras na via de acesso a Celeirós do Douro,
mais concretamente na Rua de S. Bento e no
Lugar do Calvário, desde a entrada no
cruzamento com a estrada municipal 323 até à
antiga escola primária, estão concluídas.
A intervenção contemplou a construção de
passeio pedonal em toda a extensão do percurso
e várias pavimentações nestas ruas, passando a
existir condições de segurança para a circulação
de peões. Foram também resolvidos os
problemas com o encaminhamento e drenagem
das águas pluviais, que no inverno colocavam
graves constrangimentos aos moradores.
Simultaneamente foram colocadas novas
infraestruturas, quer de iluminação pública quer
de telecomunicações, aumentando assim a
eficiência a este nível e melhorando também o
aspeto urbanístico desta via de acesso,
tornando-a mais aprazível e digna para todos.
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Vários melhoramentos em Covas do
Douro
O município de Sabrosa concluiu as obras de
pavimentação do Largo da Fontinha e o
arruamento e reposição de calçada na Rua
Camilo Castelo Branco, em Covas do Douro.
O Largo da Fontinha tem, com esta obra, um
pavimento totalmente renovado em asfalto,
adaptado às exigências de todos os habitantes,
dignificando um local que é um importante ponto
de chegada à aldeia, mas é também um local de
passagem diária para centenas de pessoas,
incluindo um elevado tráfego de turistas que
visitam o concelho e a região duriense.
Por seu lado, a Rua Camilo Castelo Branco, uma
das principais artérias de Covas do Douro, sofreu
uma intervenção de fundo e que melhora
sobretudo a circulação pedonal e viária, com a
substituição da calçada em cubo e colocação de
guias centrais de granito, bem como uma
intervenção no encaminhamento e drenagem
das águas pluviais.
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Interface de mobilidade urbana de
Provesende - conclusão da obra
Este equipamento de perfil moderno, harmonioso
e funcional, permite qualificar a mobilidade e
acessibilidade local, mas também proporcionar
melhores condições de estacionamento para os
autocarros e outros veículos, pondo fim aos
constrangimentos existentes.
O Interface Urbano da Aldeia Vinhateira de
Provesende obedece, na sua linha e tipologia
arquitetónica, a todo um enquadramento e
envolvimento paisagístico vigente no território
duriense, a patentear nos elementos e materiais
empregues na sua construção, com destaque
para a presença predominante do xisto.

Arranjo do equipamento desportivo
Piscinas descobertas
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Repavimentação e construção da
rede de águas pluviais na Rua de
S.to António em S. Martinho de Anta

Arranjo
da
cobertura
do
equipamento desportivo Piscinas
Rosa Mota

Construção do muro de suporte no
loteamento da Companhia Mineira
em Sabrosa
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Conclusão do alargamento da rede
de saneamento básico em Paços
Esta obra consistiu na construção de 858mt de
rede de drenagem de águas residuais em dois
troços. Um, com 636mt na estrada da Sabica e
outro com 222mt na estrada EM 1265-1 para
fecho de rede com ligação ao sistema de
drenagem existente.
Esta obra teve cofinanciamento comunitário em
85%, através do POSEUR.

Conclusão do alargamento da rede
de saneamento básico no Pesinho
A rede de saneamento básico no lugar do
Pesinho já se encontra concluída. Foram
construídos 735m de rede de drenagem de
águas residuais no troço de ligação entre
Chanceleiros e Pesinho para fecho de rede com
ligação ao sistema de drenagem existente.
Esta obra teve cofinanciamento comunitário em
85%, através do POSEUR.
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Conclusão do alargamento da rede
de saneamento básico em Saudel
A aldeia de Saudel na freguesia de S. Lourenço
de Ribapinhão já se encontra dotada de rede de
saneamento básico. Trata-se de um importante
melhoramento, há muito desejado pela sua
população, e que abrangeu dezenas de fogos e o
próprio Santuário de Nossa Senhora da Saúde.
Esta obra teve cofinanciamento comunitário em
85%, através do POSEUR.

Alargamento da Zona Industrial de
Sabrosa
continuação
dos
trabalhos
A Câmara Municipal de Sabrosa já tem na sua
posse a proposta de projeto do Plano de
Pormenor para a expansão da Zona Industrial.
Com este projeto irão ser criados 38 lotes
destinados
a
Indústria/Armazém
e
Comércio/Serviços.
Estes lotes serão disponibilizados em 3 fases
distintas. O Plano de Pormenor, já foi discutido
junto das respetivas entidades competentes,
faltando apenas a homologação da cartografia
por parte da Direção Geral do Território nos
termos da legislação em vigor. Após a
homologação será enviada a proposta para as
entidades competentes. Em paralelo, a Câmara
Municipal de Sabrosa está a proceder à aquisição
de algumas parcelas necessárias para a
concretização deste objetivo
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Arrancou obra de Regeneração
Urbana em São Martinho de Anta
Começou no mês de junho a obra de
regeneração urbana das Ruas das Quintães e do
Fundo do Povo, em São Martinho de Anta.
Esta intervenção, que se vai prolongar até ao fim
do ano de 2018, tem por objetivo melhorar a
imagem urbana de São Martinho de Anta através
de arranjos exteriores de reabilitação do espaço
público urbano e está enquadrada na medida do
Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) e
das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU).
A conclusão desta obra permitirá tornar o
território mais atrativo para o turismo e para a
comercialização de produtos endógenos,
permitindo também melhorar de forma
expressiva a qualidade de vida da população
residente e a dinamização económica da vila.
O custo total da obra é de 1,042,764.17€, tem
comparticipação do FEDER, cabendo ao
município de Sabrosa o pagamento de
312,545.97€ da mesma.
A rua do Fundo do Povo é a via mais a poente do
centro do aglomerado habitacional de S.
Martinho de Anta. A rua dos Quintães é a via
mais a nascente do centro de S. Martinho de
Anta, prolongando-se até ao final da povoação
(Campo de futebol).
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Outras obras:
- Aplicação de massas asfálticas na rede viária do
concelho;
- Reparações nos vários edifícios propriedade da
Câmara Municipal;
- Diversas reparações de avarias de
abastecimento de água e saneamento no
concelho;
- Apoios às comissões de festas e organizações
de eventos, do concelho;
- Reparação de pavimento em calçada em várias
ruas do concelho;
- Manutenção dos espaços verdes da Vila de
Sabrosa;
- Manutenção das infraestruturas das águas
residuais (ETAR);
- Apoio aos serviços de ação social da Divisão de
Desenvolvimento Local;
- Desobstrução e limpeza das vias municipais
resultante das últimas intempéries.
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contactos úteis

Câmara Municipal de Sabrosa
(+351) 259937120
geral@cm-sabrosa.pt
Piquete de água
(+351) 969661012
Bombeiros Voluntários de Sabrosa
Sabrosa (+351) 259939412
geral@bvsabrosa.pt
secretaria@bvsabrosa.pt
Bombeiros Voluntários de Provesende
(+351) 254732492
ahbvprovesende@sapo.pt
GNR de Sabrosa
(+351) 259930733
ct.vrl.dprg.psbr@gnr.pt
Centro de Saúde de Sabrosa
(+351) 259939209
Farmácia Vieira Barata - Sabrosa
(+351) 259939152
Farmácia Macedo Morais - S. Martinho de Anta
(+351) 259939166
LIT Sabrosa - Posto de Turismo de Sabrosa
(+351) 259939575
turismo@cm-sabrosa.pt
asdouroxxi@sapo.pt
Loja de Turismo e Produtos Regionais de
Provesende
(+351) 259939575
asdouroxxi@sapo.pt

