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Caros Munícipes,
Para um autarca que se confronta com os
inúmeros problemas da governação é
difícil passar ao lado destes, das
dificuldades e dos constrangimentos que
todos os dias nos surgem. Percebendo a
sua existência, a verdade é que de nada
nos serve ficarmo-nos pelas lamentações.
O tempo é, pois, de agir e de acertar
políticas para viabilizar o nosso concelho.
E isto não se faz a olhar para o muro de
dificuldades, faz-se tomando decisões que,
podendo não ser consensuais, podendo
até parecer despropositadas para alguns,
nos permitam encarar o futuro com mais
otimismo. O conjunto de obras e projetos
que neste momento temos em mãos
relacionam-se, na sua maioria, em valor,
com a urgência das mesmas e com a
resolução da insegurança que atualmente
sentimos. É exemplo disso a intervenção na
estrada 323 Sabrosa/Pinhão, que em
definitivo queremos ver resolvida.
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A reprogramação do quadro comunitário
de apoio, Portugal 2020, está em marcha.
A Câmara Municipal de Sabrosa tem
estado a fazer o trabalho preparatório de
modo a posicionar-se bem para se
candidatar
segundo
os
critérios
pré-estabelecidos ao nível das estratégias
nacionais, regionais e locais. Numa
primeira fase o concelho participou
ativamente na definição do plano
estratégico de ação da Comunidade
Intermunicipal do Douro e lançou-se
igualmente na elaboração de um plano
estratégico de desenvolvimento para o
concelho, que na sua maioria se encontra
concluído. Agora, o objetivo é orientar o
investimento público e privado em
coerência
com
as
oportunidades
identificadas pelos projetos existentes.
Neste sentido, são projetos importantes
para o município a ampliação da Zona
Industrial existente, no qual já estamos a
proceder à alteração ao Plano de
Pormenor, bem como a criação de um
novo polo industrial em São Martinho de
Anta, que nos vai permitir disponibilizar
mais lotes para a instalação de empresas.
Por isso, continuaremos a melhorar
também esta vertente.
Apesar disto, reconhecemos que a
qualidade de vida dos nossos municípes e
o enriquecimento e promoção do nosso
território também se faz do ponto de vista
imaterial. Assim, a aposta na cultura,
através da agenda cultural municipal
continuou a ser de qualidade e
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quantidade. Com isto, estamos também a
consolidar cada vez mais o Espaço Miguel
Torga como uma referência cultural da
região. Em 2019, durante o primeiro
semestre, a gestão da Casa do Escritor
passará para a alçada do município,
acrescendo a nossa oferta e riqueza
cultural.
Um bom ano de 2019 para todos!
Um forte Abraço,
O Vosso Presidente de Câmara,
Domingos Manuel Alves Carvas
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visitar

descobrir Sabrosa

Exposição Permanente Fernão de
Magalhães
A Exposição Permanente Fernão de Magalhães,
com meios multimédia de última geração,
destina-se a divulgar e a promover o grande
navegador, bem como
aumentar o
conhecimento através da grande viagem
multicultural, 1.ª Viagem de Circumnavegação:
1519 – 1522, originadora da primeira
globalização.
Edifício das Piscinas Municipais Rosa Mota
BB King Parque
5060-327 Sabrosa
Latitude: 41.26644884
Longitude: -7.58118868
exposicao@cm-sabrosa.pt
Telf. 259 937 120
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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;
- Rede Social – Fórum de discussão de projetos de
intervenção social do Concelho;
- Desenvolvimento de parcerias estratégicas e
prioritárias num conjunto de projetos sociais
como a RLIS e NLI;
- 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.
Várias sessões de Procura Ativa de Emprego e
sessões de informação sobre Direitos e Deveres
para desempregados subsidiados, abrangendo
um total de 130 desempregados.
- Entrevistas para oferta de emprego;
- Candidaturas para CEI e CEI+;
- Atendimentos diários a desempregados;
6
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- Apoio ao associativismo, com várias medidas
de incentivo para as diversas associações. Está
também em vigor o Estatuto Social do Bombeiro,
com 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;
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Cartão do Idoso já apoiou mais de
400 beneficiários
Criado recentemente pelo Município de Sabrosa,
o Cartão Social de Apoio ao Idoso conta já com
cerca de 400 inscritos e beneficiários, num total
de mais de 14.000,00€ de apoio concedido.
O Presidente do município de Sabrosa,
Domingos Carvas, mostra-se amplamente
satisfeito pelo enorme sucesso desta medida,
salientando que “é uma obrigação dos
municípios implementar tudo o que estiver ao seu
alcance para ajudar a minimizar as dificuldades
económicas que os nossos idosos hoje têm. É
necessário implementar uma discriminação
positiva, alicerçada numa resposta social mais
solidária e equitativa, de forma a minimizar os
índices económicos das populações como as
nossas, que são constantemente penalizadas
pela interioridade. Pela nossa parte, seguramente
esta política irá continuar a ser uma realidade,
reforçando cada vez mais o seu investimento.”
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Dia dos Avós 2018 comemorado no
BB King Parque em Sabrosa
O BB King Parque recebeu pela pela primeira vez
as comemorações do Dia Mundial dos Avós.
O espaço que já é uma referência na vila
sabrosense foi o cenário para receber mais de
400 avós do concelho, que durante todo o dia
usufruíram de um programa completamente
dedicado a eles.

Câmara Municipal de Sabrosa
reforça apoio escolar a todos os
alunos do concelho
A Câmara Municipal de Sabrosa deliberou
reforçar os apoios aos alunos, e suas famílias, no
ano letivo 2018/2019. Todos os alunos são
beneficiados
pelos
apoios
escolares
contemplados,
que
incluem
apoios
à
alimentação, transporte ou atribuição de
cadernos de fichas e material didático.
A acrescentar aos apoios já contemplados em
anos anteriores, este ano destaca-se a
gratuitidade dos transportes para todos os
alunos, e a oferta dos Cadernos de Fichas aos
alunos do Primeiro e Segundo Ciclos de
escolaridade, acompanhando esta medida a
política do governo central.
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Caminhada Solidária assinala Dia
Internacional para a Erradicação
da Pobreza e Mês Rosa em Sabrosa
A Câmara Municipal de Sabrosa realizou no
passado dia 21 de outubro, uma caminhada
solidária na vila de Sabrosa para assinalar o Dia
Internacional para a Erradicação da Pobreza e o
Mês Rosa, de prevenção do cancro da mama.
Esta iniciativa, desenvolvida pela Divisão de
Desenvolvimento Local do município, contou com
a adesão de cerca de cinco dezenas de
participantes e contemplou ainda uma
angariação de bens alimentares, que foram
distribuidos pelos cidadãos mais carenciados do
concelho de Sabrosa durante a última quadra
natalícia.
Para além da componente solidária do evento, o
mesmo teve por objetivo fazer um alerta à
sociedade para os problemas em questão ao
mesmo tempo que promoveu o território
sabrosense aos participantes.
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Festa de Natal juntou cerca de 400
municípes de todo o concelho
A Câmara Municipal de Sabrosa e o Centro
Humanitário da Cruz Vermelha de Sabrosa
organizaram, no dia 15 de dezembro, no edifício
do antigo Hotel Solar dos Canavarros, uma festa
de Natal que juntou cerca de 400 pessoas de
todo o concelho.
Destinada a munícipes com idade igual ou
superior a 60 anos, esta festa pretendeu celebrar
o
Natal
junto
desta
faixa
etária,
proporcionando-lhes um dia com várias
atividades e muita animação.
O programa iniciou com uma missa celebrada
no local, seguindo-se um almoço onde não
faltaram os ingredientes típicos da quadra, como
o bacalhau e os doces caraterísticos. De tarde, foi
a vez da Tuna da Academia Sénior de Sabrosa
animar todos os presentes, seguindo-se um
lanche e um concerto pelo artísta local Vítor Pica.
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ambiente
proteção civil

Município de Sabrosa executou trabalhos de limpeza de Faixas de
Gestão de Combustível junto à rede
viária municipal
O município de Sabrosa já executou os trabalhos
de limpeza das faixas de gestão de combustível,
com 10 metros, junto à rede viária, com o abate
de pinheiros e eucaliptos, como decretado pela
lei 114/2017, no seu artigo 153º e que
determina o regime excecional das redes
secundárias de faixas de gestão de combustível,
em conjugação com o decreto-lei 124/2006.
Os trabalhos foram realizados nos locais onde os
proprietários, responsáveis pela gestão, não os
executaram no prazo estabelecido, que terminou
a 31 de maio.
Toda a biomassa resultante dessa limpeza
reverteu a favor do município para pagamento
dos serviços.

12

SABROSA | informação municipal 2/2018

Instalação de Faixa de Interrupção
de Combustíveis na Rede Primária
No âmbito da prevenção estrutural da defesa da
floresta contra incêndios, o município de Sabrosa
promoveu a Instalação da Faixa de Interrupção
de Combustíveis (FIC) na Rede Primária – DFCI.
As ações desenvolvidas neste âmbito consistiram
na abertura de um caminho com 6,85 Km de
comprimento por 6 metros de largura e com
preparação de drenagem lateral, executadas
exclusivamente com movimentação de terras;
corte da vegetação e abate de pinheiros bem
como a sua remoção em ambas as laterais ao
caminho no total de 20 metros. A Faixa de
Interrupção de Combustível ficou com uma
largura total de 26 metros num comprimento de
6,85Km. Esta operação foi financiada pelo Fundo
Florestal Permanente do ICNF.

Município de Sabrosa promove a
adoção gratuita de todos os cães e
gatos, que se encontram no Canil
Intermunicipal, recolhidos na sua
área territorial.
A lei que proíbe o abate de animais errantes nos
canis, em vigor desde 2016, prevê a esterilização
obrigatória de todos os animais encaminhados
para a adoção, sendo, neste caso, os custos da
esterilização suportados pelo município, ao
abrigo da legislação em vigor, permitindo assim
a adoção desses animais por parte de quem o
pretenda fazer.
SABROSA | informação municipal 2/2018

13

Para adotar qualquer um dos animais em
questão basta dirigir-se ao Canil Intermunicipal e
formalizar a mesma, de forma gratuita.
Se tem conhecimento de cães e gatos
abandonados no território do Concelho de
Sabrosa, pode denunciar esses casos nos serviços
da Câmara Municipal de Sabrosa / Sub-Unidade
de Ambiente, Gestão Urbana e Salubridade
(AGUS), estando desta forma a contribuir para a
eliminação deste problema de saúde pública e de
gestão do território.

Instalação de relvado sintético no
espaço de recreio da Escola Básica
Fernão de Magalhães

Arborização da Rua das Eiras,
inserida na obra do Interface da
Escola EB – 2/3 Miguel Torga

14
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Instalação de uma ilha ecológica na
obra do Interface da Escola EB – 2/3
Miguel Torga

Arborização do loteamento
Mata da Soalheira

da

Formação em alterações climáticas
O município de Sabrosa promoveu, junto dos
vários técnicos da autarquia das especialidades
relacionadas com a temática, formação ao nível
das alterações climáticas, com o objetivo de
adaptar o nosso território às alterações que
constantemente ocorrem.
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Município
de
Sabrosa
e
Agrupamento
de
Escolas
distinguidos
no
âmbito
da
cidadania ambiental
O município de Sabrosa recebeu, no passado dia
4 de outubro, em Pombal, um Certificado de
Reconhecimento, atribuído pela Associação
Bandeira Azul da Europa, pela colaboração na
implementação do Programa Eco-Escolas
durante o ano letivo 2017/2018 em Sabrosa, em
parceria com as Escolas do concelho.

Escola Básica Fernão de Magalhães
recebe
Bandeira
Verde
do
Programa Eco-Escolas
Esta escola foi contemplada pela primeira vez
com a bandeira verde do Programa Eco-Escolas.
Esta distinção vem na sequência das ações postas
em prática por este estabelecimento escolar ao
longo do último ano no âmbito da
sustentabilidade ambiental.

16
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autarquia

Município
de
Sabrosa
Orçamento
Participativo
40.000,00€ disponíveis

criou
com

Numa estratégia de reforço do envolvimento dos
cidadãos nas dinâmicas de governação do
concelho, procurando promover uma melhor
adequação das políticas municipais às
necessidades e aspirações dos cidadãos, o
município de Sabrosa criou um Orçamento
Participativo (OP), com uma verba disponível de
40.000,00€, a ser aplicada num projeto das
áreas temáticas do turismo, cultura, desporto e
ação social.
Foram apresentados 5 projetos a votação, que
decorreu no período de 1 a 15 de outubro. A
escolha do projeto vencedor recaiu na construção
de um Parque Infantil e de Lazer na freguesia de
São Martinho de Anta.

SABROSA | informação municipal 2/2018

17

Nova Direção do CEISDTAD tomou
posse
Tomou posse, no passado dia 15 de setembro, no
Auditório Municipal de Sabrosa, os elementos
que compõem a nova Direção do CEISDTAD Centro de Estudos e Investigação de Segurança
de Trás-os-Montes e Alto Douro, para o
quadriénio 2018 - 2022, agora liderada pelo
Engenheiro João Agostinho Batista de Lacerda
Pavão.

Município de Sabrosa recebeu 97.ª
Reunião da CIMDouro
O Município de Sabrosa recebeu, no dia 31 de
outubro, a 97.ª reunião do Conselho
Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do
Douro – CIMDouro. Nesta reunião, que contou
com a presença dos 19 autarcas, ou seus
representantes, dos municípios que constituem
esta Comunidade, foram discutidos vários
projetos, alguns de grande importância
supramunicipal, que se prendem com a definição
de estratégias conjuntas de atuação no âmbito de
projetos comunitários e de gestão da região.
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Município de Sabrosa comemorou o
seu 182.º aniversário
O município de Sabrosa assinalou, no dia 6 de
novembro, os 182 anos da criação do seu
concelho e o consequente Dia do Município.
As comemorações, que decorreram ao final da
tarde, no auditório municipal, ficaram marcadas
pela entrega de 6 medalhas de mérito municipal
a algumas das personalidades que, nas mais
diversas áreas de atuação, marcaram a história
do concelho, designadamente as medalhas de
mérito municipal grau ouro a Maria da
Conceição Magalhães Azevedo Coutinho, a
António Júlio da Silva Monteiro, a João Manuel
Marinho Marques e a Manuel Alfredo de Sousa
Castro Marques. Recebeu a medalha de mérito
municipal grau prata o cidadão António Pinto
Lapa, e a medalha de mérito municipal grau
cobre Miguel José Teixeira Serôdio Rodrigues.
O Presidente do município de Sabrosa,
Domingos Carvas, agradeceu a presença de
todos, sublinhando o enorme agrado e satisfação
pelas comemorações, referindo que “é com
muita honra e orgulho sabrosense que nesta
cerimónia se homenageia alguns dos nossos
cidadãos
e
individualidades
que,
por
circunstâncias muito diferentes, sentiram e
continuam a sentir Sabrosa como a sua terra,
simbolizando nestas medalhas toda a gratidão e
justiça que o município lhes reconhece”.
A Banda de Música de Sabrosa também esteve
presente, ajudando a abrilhantar a cerimónia.
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Falecimento do General Loureiro
dos Santos
O
Município
de
Sabrosa
manifestou
publicamente o seu pesar pelo falecimento do
General José Alberto Loureiro dos Santos, natural
de Vilela do Douro, figura ímpar e incontornável
do nosso concelho, do país, da Europa, e do
mundo, dos séculos XX e XXI.
No desempenho dos mais relevantes cargos
públicos da Nação, foi ministro da Defesa
Nacional e Chefe do Estado-Maior do Exército.
A sua memória em Sabrosa está devidamente
documentada no Espaço Vida e Obra General
Loureiro dos Santos, um espaço para o qual o
próprio doou o seu espólio, de índole
bibliográfica, militar e pessoal.
Foi o grande impulsionador da criação do
CEISDTAD - Centro de Estudos e Investigação de
Segurança e Defesa de Trás-os-Montes e Alto
Douro, que tem a sua sede também em Sabrosa.
Em 2012 o Município de Sabrosa entregou-lhe a
Medalha de Mérito Municipal Grau Ouro.

20
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Município de Sabrosa bem colocado
em estudo sobre a “Qualidade da
governação local em Portugal”
Segundo um estudo apresentado recentemente
sobre a “Qualidade da governação local em
Portugal”, da Fundação Francisco Manuel dos
Santos (FFMS), coordenado por Luís Sousa do
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de
Lisboa e por António Tavares da Universidade do
Minho, o município de Sabrosa surge bem
colocado em todos as dimensões analisadas.
Em toda esta abordagem, o Município de
Sabrosa obteve apreciação de “Bons” ao nível da
“Voz dos Cidadãos e Prestação de Contas”,
“Eficácia Governamental”, “Acesso e Regulação
do Mercado” e “Qualidade da Governação
Local”, alcançando mesmo a posição de
“Líderes” ao nível de “Estado de Direito e
Prevenção da Corrupção”.
O executivo municipal congratula-se com estes
resultados que colocam, uma vez mais, o
município de Sabrosa num patamar elevado de
boas práticas governativas.
Perante estes resultados, o objetivo é, como
sempre, continuar a fazer ainda mais e melhor.
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Aposta
na
modernização
administrativa é um dos pilares do
município
O município de Sabrosa tem vindo,
paulatinamente, a implementar uma estratégia
de modernização administrativa, que assenta
principalmente na desmaterialização dos
processos administrativos, na implementação de
novos
canais
de
comunicação
e
no
melhoramento em infraestruturas, que conduzem
a um aumento de qualidade na relação com o
munícipe.
Neste sentido, durante o ano de 2018, foi
implementado um processo de desmaterialização
do urbanismo com a disponibilização de diversos
serviços on-line. A introdução da fatura eletrónica
e a possibilidade de pagamento das mesmas por
referência MB foram também um fator de
melhoria e de eficiência dos serviços, permitindo
também uma redução de gastos considerável.
A instalação de fibra ótica nos diversos edifícios
municipais, bem como outras melhorias,
permitem ter infraestruturas cada vez mais
preparadas para responder às necessidades da
população.
O Orçamento Participativo, já implementado,
traduziu-se num enorme sucesso, conseguindo
aproximar as pessoas à discussão pública,
propondo projetos e decidindo sobre eles.
A aposta na modernização será um dos pilares
da estratégia municipal a manter, sendo que
brevemente será já disponibilizado Wifi gratuito
nos centros históricos, que será alargado a mais
locais no futuro.

22
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cultura, turismo,
promoção,
desporto

Município de Sabrosa
Desporto para Todos

promove

A funcionar desde julho, o município de Sabrosa
tem estado a promover, 3 dias por semana, o
projeto Desporto para Todos, cujo objetivo passa
por fomentar o desporto e a atividade física.
As sessões acontecem todas as segundas, quartas
e sextas-feiras, a partir das 18h00, na antiga
Escola Primária de Sabrosa.

Espaço Miguel Torga lançou nova
aplicação com Roteiro Torguiano
A aplicação já se encontra disponível para
Android e permite percorrer os vários caminhos
por onde Miguel Torga, por tempos, passou, bem
como ficar a conhecer o que de melhor o
concelho de Sabrosa e a região do Douro têm
para oferecer.
Para fazer download basta aceder à Play Store e
pesquisar por Roteiro Torguiano.
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A Vida Passa Lá Fora
Ao longo deste segundo semestre, “A Vida Passa
Lá Fora”, projeto do Espaço Miguel Torga e do
município de Sabrosa, e que conta com a
parceria da TSF - Rádio e Notícias, recebeu os
convidados António Bagão Félix, Graça Morais e
Ruy de Carvalho.

Espaço Miguel Torga continua a
promover “ContoContigo”
As sessões dos contos encenados promovidas
pelo Espaço Miguel Torga, em parceria com a
Peripécia Teatro continuaram a levar tradição oral
às populações de São Martinho de Anta,
Garganta e Paradela de Guiães.

Novas Canções da Montanha no
Espaço Miguel Torga
O ciclo de música “Novas Canções da
Montanha”, que leva ao Espaço Miguel Torga
pelo terceiro ano consecutivo artistas de
referência nacional onde a língua portuguesa
tem o papel de destaque nos seus trabalhos
artísticos, apresentou neste
2.º semestre o
concerto Homem em Catarse.

Ciclo de
Equinócios

poesia

Solstícios

e

Neste 2.º semestre o Espaço Miguel Torga
recebeu os projetos On The Road de Jack
Kerouac e ainda “Os Copo”.
24

SABROSA | informação municipal 2/2018

Óscar Branco apresentou “O último
que apague a luz” no Rir Sem
Bilhete
O comediante Óscar Branco trouxe o espetáculo
“O último que apague a luz” ao auditório
municipal de Sabrosa, no âmbito do festival de
humor e comédia Rir Sem Bilhete.

“Jovens
Músicos
Durienses”
trouxeram talento ao Espaço Miguel
Torga
O espetáculo Jovens Músicos Durienses, no dia
15 de julho, juntou António Francisco Ferreira,
Ana Isabel Ferreira, Rodrigo Noel Ferreira,
Bárbara Branco, Pedro Branco, Manuel Branco e
Márcia Branco, músicos naturais ou com ligação
ao Douro, para a apresentação de vários
momentos musicais, apresentados sob a
performance de vários instrumentos.
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Espaço Miguel Torga acolheu
exposição “Artistas Por... Uns Dias”
Esteve patente até 31 de julho no Espaço Miguel
Torga a exposição “Artistas Por... Uns Dias”, do
Patronato Nossa Senhora da Conceição Vilarinho de São Romão.

Sabrosa Summer Fest encerrou com
uma enchente no BB King Parque
para ver o grupo Calema
O encerramento da edição de 2018 do festival
Sabrosa Summer Fest ficou marcada pela
multidão que no dia 6 de setembro acorreu ao BB
King Parque para assistir ao concerto do grupo
Calema.
Com uma noite a condizer, o BB King Parque
recebeu uma das suas maiores enchentes desde
que recebeu o Rei dos Blues em 2010,
transformando a edição deste ano do Sabrosa
Summer Fest num autêntico sucesso.
As milhares de pessoas que vieram de vários
locais de norte a sul do país tiveram a
oportunidade de assistir a um concerto
empolgante, com um cenário fantástico,
vibrando com cada música da banda revelação
em Portugal neste momento.
A edição do Sabrosa Summer Fest iniciou em
agosto com a atuação do grupo Ghaveta no dia
1, no Largo da Praça, no dia 22 recebeu o
espetáculo Amália Sempre - Os grandes Fados
no anfiteatro da Fonte Luminosa, e no dia 29
recebeu o concerto do grupo T3 Trio, no Largo da
Fontainha.
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Auditório municipal recebeu
Encontro de Colecionadores

1.º

Decorreu no dia 8 de setembro, no auditório
municipal, o 1.º Encontro de Colecionadores,
organizado em parceria pelo Grupo de Amigos
Colecionadores de Vila Real e pelo município de
Sabrosa.

Mercado Tradicional e Festa da
Rádio animaram Centro Histórico
de Sabrosa
A edição deste ano do Mercado Tradicional, que
se realizou no dia 9 de setembro, trouxe até ao
Centro Histórico da Vila muitos expositores e
muita animação com a Festa da Rádio Dom
Bosco.
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Aniversário
de
Miguel
Torga
assinalado com concerto de Júlio
Pereira
O Espaço Miguel Torga recebeu no dia 12 de
agosto o artista Júlio Pereira, em concerto de
homenagem pela data comemorativa do
aniversário do escritor.

Peripécia Teatro apresentou “13”
no Auditório municipal
A companhia de teatro Peripécia apresentou, no
dia 28 de setembro, no auditório municipal de
Sabrosa, a peça “13”, uma das suas mais
recentes produções, e que aborda o tema das
aparições de Fátima e de como a Igreja lida com
o mesmo, de uma perspectiva diferente da
habitualmente conhecida.
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Feira do Vinho e da Vinha levou
centenas de pessoas à Aldeia
Vinhateira de Provesende
A aldeia vinhateira de Provesende recebeu, nos
dias 29 e 30 de setembro, mais uma edição da
Feira do Vinho e da Vinha.
Ao longo de 2 dias, Provesende organizou o seu
evento mais marcante e que já é um símbolo de
reconhecimento um pouco por toda a parte,
recreando usos e costumes que marcam a época
das vindimas e das atividades relacionadas com
o vinho e a vinha.
Herman José foi cabeça de cartaz do evento.

Espaço Miguel Torga recebeu o
filme Até ao Canto do Galo
O Espaço Miguel Torga recebeu, no dia 19 de
outubro, uma sessão dupla do filme “Até ao
Canto do Galo”, um original da Peripécia Teatro.
A sessão da tarde destinou-se ao público escolar,
e à noite foi a vez do público em geral.
SABROSA | informação municipal 2/2018

29

Município de Sabrosa participou
nas comemorações do Dia do Douro
As comemorações, realizadas no dia 20 de
outubro nos cais de Sabrosa e do Pinhão, foram
organizadas pela APDL - Administração dos
Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, com
o apoio dos municípios de Sabrosa e de Alijó.

Auditório municipal de Sabrosa
recebeu “La Tortilla de Mi Madre”
O auditório municipal de Sabrosa recebeu, nos
dias 30 de novembro e dia 1 de dezembro, a
mais recente criação da companhia de teatro
Peripécia “La Tortilla de Mi Madre”.
Esta peça, que retrata temas atuais do quotidiano
como a solidão dos idosos, o tempo e a morte,
obrigando o público a refletir sobre o significado
da família e aquilo que ela representa,
destinou-se ao público escolar e ao público em
geral.

Exposição "Corpo e Paisagem" da
Fundação Calouste Gulbenkian
patente no Espaço Miguel Torga
O Espaço Miguel Torga recebe, até 17 de março
de 2019, a exposição “Corpo e Paisagem”, do
Museu Gulbenkian.
A abertura aconteceu no dia 1 de dezembro, e
contou com várias personalidades, entre as quais
o Presidente do município de Sabrosa, Domingos
Carvas, o Diretor do Espaço Miguel Torga, João
30
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Luís Sequeira, a Diretora do Museu Calouste
Gulbenkian, Penélope Curtis, o Diretor Adjunto
da Fundação Calouste Gulbenkian, Nuno
Vassallo e Silva, a Vereadora da Cultura do
Município de Bragança, Fernanda Maria
Fernandes Morais Vaz Silva, e o Diretor do Centro
de Arte Contemporânea Graça Morais, Jorge da
Costa. Esteve também presente a pintora Graça
Morais.
Esta exposição, composta por obras de artistas
como Armando Basto, Augusto Alves da Silva,
Alberto Carneiro, Almada Negreiros, Carlos
Botelho, Costa Pinheiro, Graça Morais, Jorge
Barradas, Júlio Resende, Maria Beatriz, Mário
Eloy, Menez, Paula Rego e Rui Sanches, faz parte
de um projeto que integra um conjunto mais
vasto de exposições, que o Museu Gulbenkian
apresenta, entre 2018 e 2020, em diversos
museus de norte a sul do país, retomando, na
génese, o conceito do extinto projeto das
emblemáticas bibliotecas itinerantes.

Concertos de Natal animaram
auditório municipal de Sabrosa
Nesta quadra natalícia o auditório municipal de
Sabrosa recebeu, nos dias 14 e 30 de dezembro,
os concertos de Natal “As Grandes Canções de
Natal”, pela Vox Angelis, e o concerto de Boas
Festas da Banda de Música de Sabrosa.
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educação

Município de Sabrosa promoveu
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 de
forma a apoiar os pais e encarregados de
educação.

VIII
Jornadas
Pedagógicas
“Flexibilidade e autonomia - um
compromisso com o futuro” no
auditório municipal
O auditório municipal de Sabrosa recebeu, no
dia 13 de julho, o encerramento das VIII Jornadas
Pedagógicas, organizadas pelo Agrupamento de
Escolas Miguel Torga, de Sabrosa, subordinadas
ao tema “Flexibilidade e autonomia - um
compromisso com o futuro”.
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Município de Sabrosa entregou
Prémios Municipais de Mérito
Escolar aos melhores alunos do
concelho
A Câmara Municipal de Sabrosa voltou este ano
a distinguir os melhores alunos a estudar no
concelho de Sabrosa até ao 12.º ano de
escolaridade. O ato aconteceu na Gala do Dia
do Diploma, organizado pelo Agrupamento de
Escolas Miguel Torga - Sabrosa, que decorreu na
Escola EB 2,3/S Miguel Torga de Sabrosa, no dia
21 de setembro. A cerimónia contou com a
presença do Presidente da Câmara Municipal de
Sabrosa, Domingos Carvas, que aproveitou o
momento para enaltecer a satisfação com que
estes prémios são atribuídos “a todos aqueles
que se distinguem pelo seu esforço e empenho
durante o ano escolar”.
Com esta iniciativa, o município de Sabrosa
premiou o mérito do melhor aluno de cada um
dos cursos disponíveis para o ensino secundário,
atribuindo ao melhor aluno de Ciências o Prémio
Fernão de Magalhães, ao de letras o prémio
Miguel Torga, sendo novidade a atribuição de
prémio idêntico ao melhor aluno do ensino
profissional. A cada um destes alunos foi
entregue um voucher no valor de quinhentos
euros. Foram ainda premiados, com Vales
Oferta, cinquenta e três alunos, que integram o
quadro de mérito escolar, e um total de dezasseis
alunos que mais se destacaram no último ano
dos primeiro, segundo e terceiro ciclos de
escolaridade.
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Academia Sénior de Sabrosa iniciou
novo ano letivo
Teve lugar no dia 9 de novembro, no auditório
municipal, a sessão de abertura do ano letivo
2018/2019 da Academia Sénior de Sabrosa ASS.
A sessão serviu para dar as boas vindas a todos
os alunos, bem como apresentar os objetivos
para o novo ano letivo que agora inicia.

Município levou alunos ao cinema
no Natal
Neste Natal o município de Sabrosa levou os
alunos do Pré-escolar e do 1.º ciclo de ensino ao
cinema, para assistirem ao filme “Beatriz e
Romeu”.
A ação decorreu nos dias 12 e 13 de dezembro,
abrangendo mais de 220 alunos que se
mostraram bastante agradados pela inciativa.
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obras

Inaugurado
Interface
mobilidade
urbana
à
Vinhateira de Provesende

de
Aldeia

Foi inaugurado, no dia 29 de setembro, o
Interface de mobilidade urbana à Aldeia
Vinhateira de Provesende.
O Presidente do município de Sabrosa,
Domingos Carvas, manifestou a sua “enorme
satisfação na conclusão de mais uma obra de
elevada importância, que será mais um fator de
valorização turística de Provesende, que
precisava de um equipamento deste género, não
só para servir os habitantes locais, mas também
para dar uma resposta de qualidade ao tráfego
turístico que hoje em dia visita o concelho de
Sabrosa”.
O Interface à Aldeia Vinhateira de Provesende
obedeceu, 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.
Esta obra está inserida no PAMUS - Plano de
Ação de Mobilidade Urbana Sustentada, e
representou um investimento de cerca de
150.000,00€ (cento e cinquenta mil euros) e teve
uma comparticipação comunitária de 85%.
SABROSA | informação municipal 2/2018
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Conclusão da Casa Mortuária de
Sabrosa
A Casa Mortuária de Sabrosa, situada junto ao
cemitério local, foi oficialmente concluída e
inaugurada no dia 2 de novembro.
Domingos Carvas, Presidente do município de
Sabrosa, salienta a “enorme satisfação por ver
colmatada uma necessidade há muito
identificada na Vila, e que foi possível devido ao
empenhamento da Câmara Municipal em
realizar a obra, disponibilizando a toda a
população um espaço digno e de apoio para
velar os seus familiares nos momentos dolorosos
da sua perda”.
A Casa Mortuária de Sabrosa desenvolve-se num
único piso, térreo, sendo dotada de uma sala de
velório, uma sala de estar e instalações
sanitárias.
De salientar que o custo da obra foi totalmente
suportado pelo município de Sabrosa.
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Reparação da iluminação exterior
do Mercado Municipal de Sabrosa

Condicionamento do trânsito a
veículos pesados na Estrada 323
Sabrosa – Pinhão
O município de Sabrosa decidiu, na sequência da
perigosidade crescente verificada na estrada
municipal 323 Sabrosa – Pinhão, entre
Provesende e Pinhão, adensada pelas condições
meteorológicas próprias do Inverno, bem como
devido ao início da obra de requalificação da
mesma, proibir o trânsito a veículos pesados,
com peso superior a 12 toneladas, desde o dia
28 de novembro de 2018.
Não podendo garantir o timing para a revogação
desta proibição, prevê-se reabrir a via a pesados
a partir de maio de 2019.

Reconstrução de muros na Estrada
Municipal 323 Sabrosa - Pinhão
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Obras de Regeneração Urbana em
São Martinho de Anta decorrem a
bom ritmo
Iniciadas no passado mês de junho, as obras de
regeneração urbana das Ruas das Quintães e do
Fundo do Povo, em São Martinho de Anta, estão
a decorrer a bom ritmo.
Esta intervenção 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€, e tem
comparticipação do FEDER.
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Expansão da Zona Industrial de
Sabrosa
O município de Sabrosa aguarda a
homologação da cartografia referente ao Plano
de Pormenor para a expansão da Zona Industrial
de Sabrosa por parte da Direção Geral do
Território. Este projeto prevê a disponibilização de
38 lotes destinados a Indústria/Armazém e
Comércio/Serviços. Prevê-se que durante o
primeiro trimestre de 2019 comecem a ser
disponibilizados os primeiros lotes.

UOPG 2 - Parque Industrial de S.
Martinho de Anta
Foi adjudicado o Plano de Pormenor da Unidade
Operativa de Planeamento e Gestão 2- Parque
Industrial de S. Martinho de Anta, que visa
proporcionar espaços para a instalação de
indústrias, numa área geográfica favorável,
destinado a várias atividades industriais,
empresariais, armazenagem, comércio e
serviços. Aqui serão disponibilizados lotes com
áreas entre os 2000m2 e os 5000m2.
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Concluído Interface da Escola EB –
2/3 Miguel Torga em Sabrosa
Foram oficialmente concluídos os trabalhos do
Interface da Escola EB – 2/3 Miguel Torga em
Sabrosa, no passado dia 17 de dezembro.
Considerada pelo Presidente do município de
Sabrosa, Domingos Carvas, como “uma obra de
máxima importância ao nível da promoção da
mobilidade urbana sustentável, de modo a que
seja cada vez mais fácil para a população a
deslocação entre os vários edifícios que prestam
serviços à comunidade do concelho. Ainda, e
muito importante, é o acrescento de qualidade
que a obra traz para todos os alunos que
usufruem dela, ao nível da segurança, sinalética
e conforto”.
Com a conclusão desta obra, o município de
Sabrosa resolveu alguns problemas identificados
no aglomerado urbano, derivados da ocupação
excessiva dos aglomerados populacionais e do
excesso de transporte privado, nomeadamente
ligadas à poluição, ao ruído e também à
desvalorização do espaço público. Neste sentido,
promove-se também o desenvolvimento dos
transportes públicos e a criação e manutenção
das ruas e espaços que se relacionam com os
peões.
Esta obra foi realizada no âmbito do PAMUS Plano de Ação de Mobilidade Urbana
Sustentada, beneficiando de financiamento
comunitário do Programa Operacional Regional
do Norte.
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Aberto concurso público para a
requalificação
da
Estrada
Municipal 323
Encontra-se publicado, em Diário da República,
desde 19 de dezembro, o concurso público
referente à empreitada para a requalificação da
Estrada Municipal 323. Esta obra, de extrema
importância para o desenvolvimento turístico do
concelho e da região, permitirá também resolver
muitos dos problemas estruturais e de segurança
que a própria estrada apresenta diariamente a
quem a utiliza.
Depois de adjudicada, o prazo de conclusão dos
trabalhos da mesma, e nesta primeira fase, será
de 270 dias, permitindo que, ainda no ano de
2019, o condicionamento no trânsito que se
verifica atualmente esteja definitivamente
resolvido, e o acesso ao concelho de Sabrosa por
esta via seja substancialmente melhorado.

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;
- Apoio à realização de eventos no concelho de
Sabrosa;
- 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);
- Desobstrução e limpeza das vias municipais;
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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

