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editorial
Caros Munícipes, 

É com enorme satisfação que vos apresento mais uma edição do nosso boletim informativo, a 
primeira de 2019, com algumas atualizações no que ao formato e apresentação diz respeito. 
À semelhança do ano anterior, e como sempre foi nosso apanágio, continuamos, através dos 
nossos canais de informação, a apostar na transparência e rigor com que vos informamos dos 
projetos e das atividades que vamos desenvolvendo no nosso município. Este boletim é um 
exemplo claro desta nossa política!
Neste primeiro semestre muito há a destacar, sendo que, permitam-me, gostaria de partilhar 
convosco a enorme satisfação que sinto ao ver, finalmente, a obra da requalificação da 
estrada 323 Sabrosa – Pinhão a avançar. Depois de vários anos de tentativas em vão, eis que 
conseguimos resolver uma das “manchas negras” do concelho de Sabrosa, e que colocava 
em perigo constante a segurança de todos os que circulavam naquela via. 
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Com a assinatura dos contratos de apoio, no passado mês de fevereiro, na presença do Ministro do Planeamento e das 
Infraestruturas, à data, Pedro Marques, conseguimos iniciar a obra de requalificação da estrada 323, que irá resolver os problemas 
estruturais que tinha, sobretudo ao nível da insegurança, conseguindo, ao mesmo tempo, aportar-lhe ainda mais motivos de 
atratividade turística, com a construção de vários miradouros ao longo da via, e que a tornam numa verdadeira “Via Panorâmica de 
Acesso ao Alto Douro Vinhateiro”, situação que também mereceu, da parte do Turismo de Portugal, e através de uma candidatura à 
Linha de Apoio à Valorização do Interior, um importante apoio financeiro.
Ainda no que às obras diz respeito, destaco também a requalificação urbana de São Martinho de Anta, que se encontra 
praticamente concluída, os projetos de criação da área de Acolhimento Empresarial - Expansão da Zona Industrial de Sabrosa e a 



3

construção do Parque Industrial de São Martinho, bem como as parcerias que temos mantido com as Juntas de Freguesia e que nos 
têm permitido concretizar um conjunto de obras necessárias e imediatas. 
Temos a clara consciência de que, apesar do muito trabalho que temos vindo a realizar, ainda muito há para fazer, e que os projetos 
concluídos são sinónimo do início de outros novos, procurando continuar a elevar a qualidade de vida da nossa população, com 
políticas de proximidade e também de apoio social, com a aposta em projetos como o cartão do idoso, que já beneficia 430 
pessoas do concelho. Já muito em breve, irá entrar em vigor uma linha de apoio à natalidade, com um estímulo financeiro de mil 
euros por cada nascimento ou adoção de uma criança no concelho, e que será aplicado a todas as crianças nascidas ou adotadas 
a partir do dia 1 de janeiro de 2018. Na educação, este ano já apoiamos 25 alunos do Ensino Superior, através da implementação 
da Bolsa de Estudo Miguel Torga.
As questões ambientais têm sido também uma prioridade, e temos procurado, em estreita articulação com a escola sensibilizar os 
mais novos para uma educação ambiental mais séria e responsável. Em matéria de proteção civil quero destacar o apoio e o 
compromisso financeiro que assumimos com a criação e o funcionamento da EIP dos Bombeiros Voluntários de Provesende, que nos 
permite agora uma total cobertura do concelho. 
A cultura tem merecido também da nossa parte uma forte aposta, em termos de oferta, mas, sobretudo, em termos de qualidade. 
Hoje, é unânime para todos que somos um município exemplo nesta área, quer seja através da programação cultural de excelência 
que o Espaço Miguel Torga proporciona, ainda no passado mês de maio organizamos mais uma edição do Festival Literário Douro, 
evento único na Região, quer seja através do auditório municipal, que tem oferecido, pelo menos, um espetáculo por mês. Esta 
aposta será para manter e, se possível, reforçar, pois se a cultura nos é cara quanto nos custaria a ignorância.
Por último, resta-me referir que, apesar de todo o investimento, que é visível, continuamos numa situação financeira pautada pelo 
equilíbrio orçamental. Para isso, muito tem contribuído o rigor e a transparência que colocamos em todas as nossas ações, sendo 
com enorme orgulho que recebemos os vários relatórios de execução orçamental, que demonstram, por exemplo, que o nosso 
município está, há cerca de dois anos consecutivos, sem faturas por pagar, e que o prazo médio de pagamentos registou os zero 
dias no último semestre de 2018. Ser bom pagador permite-nos continuar a incentivar e a acrescentar mais valias em toda a 
economia local, bem como preparar de forma segura as bases de um futuro de desenvolvimento para o nosso concelho.

Um forte Abraço,
O  Vosso Presidente de Câmara,
Domingos Manuel Alves Carvas 
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visitar Casa Museu Aires Torres

A Casa Museu Aires Torres tem como objetivo principal 
promover e destacar a figura de um notável poeta e cidadão, 
José Augusto Aires Torres. Pretende também ser um local de 
preservação e divulgação da sua obra literária, procurando 
desta forma contribuir para a valorização e estudo de um 
artista que, como muitos outros, não teve a seu tempo o 
reconhecimento que indubitavelmente merece.

Horário de Funcionamento
Quintas-feiras
am 09h30 / 12h30
pm 14h30 / 17h30
restantes dias só com marcação

Parada do Pinhão - Sabrosa
Lat.   41°20'2.90"N
Long.  7°35'20.72"W
casa_airestorres@cm-sabrosa.pt
Telf. 259 937 120

Com a assinatura dos contratos de apoio, no passado mês de fevereiro, na presença do Ministro do Planeamento e das 
Infraestruturas, à data, Pedro Marques, conseguimos iniciar a obra de requalificação da estrada 323, que irá resolver os problemas 
estruturais que tinha, sobretudo ao nível da insegurança, conseguindo, ao mesmo tempo, aportar-lhe ainda mais motivos de 
atratividade turística, com a construção de vários miradouros ao longo da via, e que a tornam numa verdadeira “Via Panorâmica de 
Acesso ao Alto Douro Vinhateiro”, situação que também mereceu, da parte do Turismo de Portugal, e através de uma candidatura à 
Linha de Apoio à Valorização do Interior, um importante apoio financeiro.
Ainda no que às obras diz respeito, destaco também a requalificação urbana de São Martinho de Anta, que se encontra 
praticamente concluída, os projetos de criação da área de Acolhimento Empresarial - Expansão da Zona Industrial de Sabrosa e a 
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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;
- Entrevistas para oferta de emprego;
- Candidaturas para CEI e CEI+;
- Atendimentos diários a desempregados;
- 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 continua a 
apoiar a população sénior do 
concelho
Criado e implementado pelo município de Sabrosa em 2018, 
com o objetivo de ajudar a minimizar as dificuldades 
económicas com que os idosos do concelho de Sabrosa hoje 
se debatem, especialmente com as despesas que têm com a 
medicação, o Cartão Social de Apoio ao Idoso conta com  
430 inscritos e beneficiários, num total de cerca de vinte e dois 
mil euros de apoio concedido. 
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Missão País visitou Sabrosa 
pelo terceiro ano consecutivo

A Missão País esteve, pelo terceiro ano consecutivo, e último, 
em Sabrosa, para colaborar, intervir e trabalhar com o tecido 
social local. 

Em Sabrosa, do dia 10 a dia 17 de fevereiro, a Missão País, 
constituída por um grupo de 60 missionários, colaborou este 
ano com o Patronato de Santo António, a Santa Casa da 
Misericórdia de Sabrosa, APPACDM de Sabrosa, Associação 
Miguel Torga, Creche do Patronato de Nossa Senhora da 
Conceição, Centro de Dia de Celeirós e Associação Bagos 
D’Ouro. Teve ainda um grupo que, porta a porta, deu a 
conhecer a Missão País a toda a comunidade. Neste âmbito, 
as aldeias de Provesende, Parada do Pinhão e Donelo foram 
as contempladas com a visita destes jovens missionários.

No último dia desta missão,  o grupo da Missão País 
apresentou a peça de teatro "O Poço” no auditório municipal 
para toda a comunidade. 

Laço Azul Humano alertou 
para os maus tratos na 
infância e juventude
Realizou-se na tarde de 30 de abril um Laço Azul Humano em 
Sabrosa com o intuito de alertar a sociedade local para os 
maus tratos na infância e juventude. 

O laço foi composto pelos alunos do pré-escolar e primeiro 
ciclo de escolaridade do concelho de Sabrosa e contou ainda 
com a participação dos alunos da Escola de Ensino Especial 
da APPACDM – Sabrosa.

Esta atividade foi desenvolvida pela Comissão Nacional de 
Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens - 
CNPDPCJ em vários pontos do país ao mesmo tempo, sendo 
dinamizada em Sabrosa pela CPCJ.  
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Dia da Família e da 
Solidariedade juntou várias 
gerações

No dia 16 de maio o BB King Parque foi palco de um encontro 
entre várias gerações, juntando várias faixas etárias nas 
comemorações do dia da família e da solidariedade.

Um dia recheado de muitas atividades e de muito convívio e 
confraternização, tendo as comemorações iniciado com a 
chegada da chama da solidariedade a Sabrosa, entregue 
pelo Presidente da União Distrital das Instituições Privadas de 
Solidariedade Social - UDIPSS ao vice-presidente do 
município, numa iniciativa que visa promover os valores que 
unem as diferentes Instituições de carácter solidário do País. 



Teve ainda lugar a celebração de uma missa campal, assistida 
pelos utentes das várias IPSS´s do concelho, crianças do 
pré-escolar do Agrupamento de Escolas Miguel Torga, utentes 
da APPACDM, e demais população ali presente. 

Antes do almoço, servido no local pelas Instituições, houve 
ainda tempo para um momento de animação da 
responsabilidade da APPACDM, animação que continuou 
durante toda a tarde com a atuação do músico Georges 
Canário, e com diversas atividades proporcionadas pela 
equipa do REEDUCAR +, já com a presença dos alunos do 1.º 
ciclo. 

O evento encerrou com uma aula de step e uma peça de 
teatro de marionetes pelo grupo Fantoches e Fantochadas da 
APPACDM – Sabrosa.  

O Dia da Família e da Solidariedade foi uma organização do 
município de Sabrosa, em colaboração com as várias 
Instituições de Solidariedade Social do concelho e Comissão 
de Proteção de Crianças e Jovens de Sabrosa.
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IV Seminário
Prevenção do Mau Trato na 
Infância e Juventude - CPCJ

Decorreu durante na tarde do dia 30 de maio de 2019, no 
Espaço Miguel Torga, o IV Seminário "Prevenção do Mau 
Trato na Infância e Juventude" organizado pela CPCJ de 
Sabrosa e contou com o apoio do município de Sabrosa e do 
Espaço Miguel Torga.

As problemáticas da violência doméstica, abuso sexual de 
crianças e consumos de susbtâncias psicoativas nos jovens 
foram as temáticas abordadas neste evento. 

Município de Sabrosa 
introduz política de incentivo 
à natalidade

Ciente da diminuição da taxa de natalidade e o 
envelhecimento populacional registados nas últimas décadas 
em todo o país, associado a outros fatores de ordem 
económico e social, que têm provocado uma forte distorção  
na pirâmide geracional, e que afetam negativamente o 
desenvolvimento económico de territórios como o nosso 
concelho, o município de Sabrosa vai conceder um apoio à 
natalidade, no valor de mil euros, por cada nascimento ou 
adoção de uma criança no concelho.

Neste momento a proposta de Regulamento irá ser discutida 
em Sessão da Assembleia Municipal, entrando em vigor de 
seguida, sendo a sua aplicação às crianças nascidas ou 
adotadas a partir do dia 1 de janeiro de 2018.
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ambiente
proteção civil
Comissão Municipal de 
Proteção Civil reuniu sobre a 
Operação Floresta Segura

Realizou-se no passado mês de fevereiro, nos Paços do 
Concelho, uma reunião extraordinária da Comissão Municipal 
da Proteção Civil, com vista à divulgação da Operação 
Floresta Segura, a cargo da GNR.
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Secretário de Estado 
da Energia visitou 
Sabrosa para 
inaugurar Rede de 
Gás Natural

O Secretário de Estado da Energia, João Galamba, esteve no dia 7 de fevereiro em Sabrosa para a inauguração da Rede de Gás 
Natural de Sabrosa, que engloba a rede de distribuição domiciliária de gás natural e da unidade autónoma de gaseificação.

Esta Rede de Distribuição ultrapassa os 7 quilómetros e na sua primeira fase vai servir 800 habitações, sendo que o projeto, na sua 
totalidade, contempla a construção da Unidade Autónoma de Gaseificação – UAG, infraestrutura básica para o fornecimento de 
gás à rede de distribuição, e ainda os trabalhos de adaptação no interior das habitações.

O Presidente do município de Sabrosa, Domingos Carvas, congratulou-se pela realização desta obra e pelo investimento feito no 
âmbito deste projeto, reconhecendo as mais valias que advêm para a população. “Para além do conforto e da redução dos custos 
para a população, esta iniciativa contribui decisivamente para a redução da pegada ambiental, contribuindo para a preservação 
e sustentabilidade ambiental”. 

O gás natural é versátil e pode ser utilizado em residências, comércios, indústrias e serviços. 
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Ações de Fogo Controlado 
para renovação de pasto e 
criação de "zona tampão" em 
vários locais do concelho

Foram executadas, nos passados dias 23 de fevereiro e 1 de 
março, em São Domingos de Monte Coxo - Vilela, e na 
freguesia de Torre do Pinhão, respetivamente, duas queimadas 
extensivas, de fogo controlado, que serviram para a 
renovação de pasto, bem como de criação de uma “zona 
tampão” em caso de futuros incêndios.

No conjunto destas operações foram queimados cerca de 50 
hectares de mato, na presença  dos Bombeiros Voluntários e 
de técnicos de fogo controlado, com a colaboração da 
Aflodounorte, com a presença das equipas de Sapadores 
Florestais a seu cargo.

Município de Sabrosa e 
Agrupamento de Escolas 
comemoraram o Dia Mundial 
da Árvore e da Água
Comemoraram-se, no dia 22 de março, o Dia Mundial da 
Árvore e o Dia Mundial da Água com várias atividades, 
desenvolvidas em parceria pelo município de Sabrosa e o 
Agrupamento de Escolas Miguel Torga – Sabrosa.

O programa contemplou uma Marcha de Montanha, que 
terminou no Santuário da Nossa Senhora da Saúde, em 
Saudel, e ainda uma plantação simbólica de várias espécies 
arbóreas, acompanhada também de uma palestra de 
sensibilização para o consumo de água e preservação da 
natureza e floresta, diminuição do efeito de estufa, incêndios e 
absorção do dióxido de carbono.
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Assinatura do Protocolo para 
a criação de uma Equipa de 
Intervenção Permanente em 
Provesende

Foi assinado, no passado dia 4 de abril, em cerimónia realizada em Monforte, que contou com a presença do Vice-Presidente do 
município de Sabrosa, do Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Provesende, e do 2.º Comandante 
da Corporação, o protocolo para a criação e funcionamento de uma Equipa de Intervenção Permanente – EIP, nos Bombeiros 
Voluntários de Provesende.

Esta equipa, financiada em 50% pelo município de Sabrosa e em 50% pela Autoridade Nacional de Proteção Civil – ANPC, terá 
formação específica, possuindo um perfil multidisciplinar e será constituído por cinco bombeiros voluntários da corporação de 
Provesende, que permitirá um serviço de maior proximidade, dando uma resposta rápida e eficaz nas mais variadas situações que 
possam surgir na população, nomeadamente nas áreas da saúde, transportes, incêndios florestais e urbanos.

O município de Sabrosa congratulou-se com a criação desta estrutura, que permite que todo o concelho fique totalmente coberto 
por este serviço, uma vez que ambas as corporações de Bombeiros do concelho, Provesende e Sabrosa, dispõem agora, cada uma 
delas, de uma Equipa de Intervenção Rápida.
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Sabrosa já tem instalada 
Estação Meteorológica

O município de Sabrosa conta, desde o dia 9 de maio, com uma estação meteorológica, que permite ter previsões e dados 
meteorológicos mais específicos e em tempo real para a região do Douro e para o concelho. 

Localizada na Escola EB 2,3 Miguel Torga, esta estação foi a primeira das dezanove instaladas no âmbito do projeto Sistema de 
Alerta, Gestão e Monitorização de Catástrofes (SAGMC), em todos os municípios da CIMDOURO.

A instalação contou com a presença de vários técnicos da Proteção Civil municipal da CIMDOURO, que receberam formação no 
âmbito da instalação, funcionamento e manutenção do equipamento. 

O projeto Sistema de Alerta, Gestão e Monitorização de Catástrofes (SAGMC) está orientado para a adaptação às alterações 
climáticas e enquadra-se nas orientações e prioridades de atuação definidas na Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações 
Climáticas (ENAAC2020).

O SAGMAC permitirá a monitorização, previsão, alerta e uma resposta mais assertiva face à probabilidade de aumento da 
intensidade e frequência de fenómenos meteorológicos extremos, bem como das potenciais consequências associadas (incêndios 
florestais, inundações, secas, acompanhados de perdas de vidas e bens).



16

Dia Mundial do Ambiente 
comemorado com “os mais 
pequenos” 

Com a sustentabilidade ambiental como tema principal destas 
comemorações, o BB King Parque foi o palco de várias 
atividades que visaram a sensibilização dos alunos sobre a 
importância das árvores e da reutilização de produtos, como é 
exemplo a casca de ovo, que teriam como destino final o 
contentor do lixo. Neste âmbito, foi realizada uma atividade 
com cascas de ovo, que foram reutilizadas através da 
realização de uma sementeira de várias espécies arbóreas 
efetuada dentro das mesmas. No processo, realizado pelas 
crianças, o ovo, depois de vazio, foi lavado e cheio de terra 
vegetal, para depois ser colocada a semente, que, crescendo, 
será transplantada para o jardim, servindo a casca como 
fertilizante natural.

Noutro momento do programa, as crianças foram 
sensibilizadas para a importância da separação do lixo no 
planeta Terra, momento completado com a dinamização de 
jogos populares que ajudaram na compreensão do tema.

O município de Sabrosa comemorou, no passado dia 5 de 
junho, o Dia Mundial do Ambiente com as crianças do 
pré-escolar e dos jardins de infância do concelho.



17

autarquia
Município de Sabrosa 
assinou protocolo de estágios 
com a UTAD, no âmbito do 
curso de Ciências da Nutrição
Este protocolo, assinado no passado mês de janiero, no 
âmbito do Curso de Ciências da Nutrição, na área da 
Nutrição Comunitária e Saúde Pública e Alimentação Coletiva 
e Restauração.  permitirá ao município, entre outras, receber, 
em modalidade de estágio curricular, alunos que frequentem o 
curso, de forma a completarem com formação prática a sua 
formação académica, e desta forma poderem, durante esse 
período, transferir e aplicar os seus conhecimentos em prol da 
atividade municipal relacionada com a área em questão.
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Município de Sabrosa apoia 
financeiramente produtores 
pecuários do concelho

Sabendo da importância da manutenção da atividade 
pecuária no mundo rural, que cada vez mais sobrevive com 
maiores dificuldades, o município de Sabrosa decidiu 
conceder, em consonância com as diretrizes do Ministério da 
Agricultura, um apoio financeiro destinado ao fomento da 
produção pecuária. Com esta medida, espera-se estar a 
ajudar no incentivo à atividade económica e à fixação de 
pessoas, melhorando assim a débil economia local de forma 
sustentada, contribuindo para a continuidade e expansão 
desta atividade no concelho de Sabrosa. 

As candidaturas decorreram durante o mês de fevereiro. 

Conta de Gerência de 2018 
aprovada por unanimidade
A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, em 
Sessão de Assembleia Municipal realizada no passado dia 
12 de abril, a conta de gerência da Câmara Municipal de 
Sabrosa relativa ao ano económico de 2018.

Esta deliberação também já havia sido tomada em reunião de 
Câmara Municipal, e fortalece o sucesso da política de rigor 
que tem vindo a ser desenvolvida pelo atual executivo que, 
apesar do investimento realizado, vê nesta deliberação o 
reconhecimento do seu trabalho.

O Presidente do município de Sabrosa, Domingos Carvas, 
mostrou-se satisfeito pela deliberação, apontando “que esta 
deliberação unânime demonstra o esforço de toda uma 
equipa em prol do equilíbrio financeiro, apesar de todo o 
investimento feito. Trata-se de valorizar a saúde financeira e as 
boas contas do município.”
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Autarquia 
comemorou 45 anos 
do 25 de Abril

Os 45 anos da revolução de abril foram assinalados em Sabrosa numa 
cerimónia que decorreu na manhã do dia 25 nos Paços do Concelho. 
A sessão solene iniciou com o hastear de bandeiras ao som do hino 
nacional, executado pela Banda de Música de Sabrosa, e que contou 
com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, do 
Presidente da Assembleia Municipal, representantes partidários, 
corporações de bombeiros do concelho e demais representantes 
associativos e institucionais concelhios. A cerimónia serviu também a 
apresentação pública das equipas EIP – Equipas de Intervenção 
Permanente dos Bombeiros Voluntários de Sabrosa e de Provesende.

Depois dos discursos oficiais, que invocaram os “valores de abril”, foi 
possível assistir a um recital de poesia intitulado “E um dia fez-se abril”, 
terminando o evento com um porto de honra e visita à exposição de 
trabalhos escolares sobre o 25 de Abril, do projeto Reeducar +.
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Município de Sabrosa sem 
faturas por pagar há dois 
anos consecutivos
À imagem do que já vem acontecendo sistematicamente há 
cerca de dois anos, o município de Sabrosa chegou a 30 de 
junho do presente ano sem faturas por pagar. 

Prazo Médio de Pagamentos 
registou 0 (zero) dias no 
último semestre de 2018
O município de Sabrosa registou no 4.º trimestre de 2018 um 
prazo médio de pagamentos – PMP situado nos 0 (zero) dias.

Estes indicadores vêm reforçar a política definida pelo atual 
executivo camarário, apostado em manter as boas finanças 
do município, assente em critérios bem rigorosos e de boas 
práticas públicas.

O Presidente do município, Domingos Carvas, enaltece “a 
enorme satisfação pelos resultados obtidos, sendo estes 
importantes indicadores da preocupação que este executivo 
tem revelado em ser bom pagador, e com isso poder também 
incentivar toda a economia local, assente na celeridade do 
pagamento aos nossos fornecedores”.

Aposta na modernização 
administrativa tem sido uma 
constante
A aposta na modernização administrativa tem sido uma das 
fortes apostas do município de Sabrosa, procurando 
implementar uma estratégia 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 este primeiro semestre de 2019, foram implementadas 
as seguintes medidas: Planeamento e implementação da 
desmaterialização do urbanismo; Planeamento e 
implementação do envio/receção da fatura eletrónica; 
Planeamento, implementação e gestão do Orçamento 
Participativo; Implementação de referências multibanco na 
aplicação de Gestão de Rendas e Execuções Fiscais; 
Contratualização de serviço de internet nos centros históricos; 
Planeamento e implementação da plataforma dos serviços ao 
cidadão; Criação de formulários online; 
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cultura, turismo
promoção, 
desporto
Stand Down estreou a edição 
de 2019 do Rir Sem Bilhete no 
Auditório Municipal
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Evocação do 24.º aniversário 
do falecimento de Miguel 
Torga

Do programa constou uma romagem à campa do escritor no 
cemitério de São Martinho de Anta, onde foi depositada uma 
coroa de flores.

À noite, no Espaço Miguel Torga, teve lugar o concerto “Um 
Piano Afinado pelo Cinema”, com o pianista Filipe Raposo, 
com exibição do filme “Tempos Modernos”, de Charles 
Chaplin.

Miguel Torga, pseudónimo de Adolfo Correia Rocha, faleceu 
a 17 de janeiro de 1995, aos 87 anos.

No dia 17 de janeiro, data em que se assinalou 24 anos do 
falecimento de Miguel Torga, o Espaço Miguel 
Torga/Município de Sabrosa preparou uma homenagem que 
marcou a efeméride.
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A Vida Passa Lá Fora no 
Espaço Miguel Torga

“A Vida Passa Lá Fora” regressou ao Espaço Miguel Torga 
neste primeiro semestre de 2019. Um projeto do Espaço 
Miguel Torga e do município de Sabrosa, e que conta com a 
parceria da TSF - Rádio e Notícias, que recebeu os 
convidados Paulo Vaz de Carvalho, Eurico Figueiredo e Pedro 
Bacelar de Vasconcelos. 

Espaço Miguel Torga 
continua a promover o 
“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. 
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Sabrosa organizou Seminário 
Internacional sobre 
Metodologias, Abordagens e 
Práticas de Inventário do 
Património Cultural, Material 
e Imaterial Associado à Rota 
de Magalhães

O município de Sabrosa organizou, no fim-de-semana de 16 e 17 de fevereiro, o Seminário Internacional sobre Metodologias, 
Abordagens e Práticas de Inventário do Património Cultural, Material e Imaterial Associado à Rota de Magalhães, que assinalou 
simultaneamente o inicio das comemorações em Sabrosa do V Centenário da Primeira Viagem de Circum-Navegação.

Domingos Carvas, Presidente do município, destacou a importância deste evento para "cimentar a posição de Sabrosa enquanto 
elemento preponderante deste grande projeto à escala global, e que possa também acrescentar novo conhecimento em torno desta 
temática, assim como para marcar o início das comemorações locais e regionais do V Centenário da viagem de circum-navegação, 
em que todos nós temos enormes responsabilidades”.

O evento ficou marcado pela apresentação da palestra "O Valor Universal da Rota de Magalhães"  pelo Antropólogo e Historiador 
espanhol José Manuel Nuñez de la Fuente, e pela tertúlia "1.ª Viagem de Circum-navegação: novos mundos ao mundo", com 
Gonçalo Cadilhe, autor do livro "Nos Passos de Magalhães", Juan Marchena Fernandez, Professor catedrático da Universidade 
Pablo Olavide de Sevilha, e Alexandre Parafita, Escritor e etnólogo.

A Adega Cooperativa de Sabrosa apresentou oficialmente o seu Espumante Doc Douro Bruto Fernão de Magalhães, 
simbolicamente na Exposição Permanente Fernão de Magalhães.
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A artista Luísa Amaro também esteve presente e apresentou o 
seu mais recente álbum "Mar de Magalhães".

O Seminário Internacional encerrou com um concerto pelo 
Octeto de Sopros da Banda da Armada.

Esta ação enquadrou-se no projeto “Os locais e culturas da 
Primeira Viagem de Magalhães” do qual a Câmara Municipal 
de Sabrosa é a entidade promotora com comparticipação de 
fundos europeus (Feder) de 85%.
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Exposição "Telas Soltas" 
esteve patente no auditório 
municipal 

A exposição de pintura "Telas Soltas" de Irene Pimentel, esteve 
patente no auditório municipal de Sabrosa entre os dias 19 de 
fevereiro e o dia 31 de março.

Município assinalou Dia 
Internacional da Mulher com 
oferta a todas as funcionárias
O executivo municipal, liderado pelo Presidente Domingos 
Carvas, distribuiu, no Dia Internacional da Mulher, uma 
pequena lembrança a todas as funcionárias da autarquia, 
desejando-lhes um feliz dia a todas elas. 

No mesmo âmbito, teve lugar uma mega aula de 
hidroginástica, na Piscina Municipal Rosa Mota, com entrada 
gratuita a todas as mulheres e oferta de lembrança.
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Novas Canções da Montanha 
no Espaço Miguel Torga 

O ciclo de música “Novas 
Canções da Montanha”, 
que leva ao Espaço 
Miguel Torga pelo quarto 
ano consecutivo artistas 
de referência nacional 
onde a língua portuguesa 
tem o papel de destaque 
nos seus trabalhos 
artísticos, apresentou neste  
1.º semestre o concerto 
Coelho Radioativo e 
ainda os Lavoisier, no 
encerramento do FLiD.

Ciclo de poesia Solstícios & 
Equinócios
Neste 1.º semestre o  ciclo 
de poesia Solstícios & 
Equinócios já levou ao 
Espaço Miguel Torga os 
projetos “Facas na 
Língua”, com Rui Spranger 
e Nuno And The End, e 
ainda “Poesia é a Tua...”, 
por Isaque Ferreira e 
Blandino. 



28

Sabrosa e Espumante Fernão 
de Magalhães promovidos 
na BTL 2019

O município de Sabrosa marcou presença na Bolsa de Turismo 
de Lisboa (BTL), com a promoção do território sabrosense, as 
comemorações do V Centenário da Volta ao Mundo de 
Fernão de Magalhães, e o novo espumante Fernão de 
Magalhães, da Adega Cooperativa de Sabrosa.

No stand "Douro", o espumante da Adega Cooperativa de 
Sabrosa, com o nome do navegador, foi apresentado neste 
certame, com uma prova comentada, acompanhada de uma 
degustação de bola de carne e cavacas.

A participação na BTL 2019 inseriu-se na estratégia de 
promoção turística do município de Sabrosa, nesta que é a 
maior feira de turismo do país. 
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Dia Mundial do Teatro 
comemorado com "Conta e 
Coze" na Escola Miguel Torga
A Peripécia Teatro apresentou no dia 27 de março, dia em que 
se comemorou o Dia Mundial do Teatro, a peça "Conta e 
Coze" para alguns alunos do 2.º ciclo de escolaridade, na 
Escola Miguel Torga - Sabrosa.

Baseado em contos de A. M. Pires Cabral e Miguel Torga, 
esta peça contou a história de uma cozinheira, que se diz 
calista, e que promete retirar todos os calos dos presentes, num 
enredo que deambula de estória em estória, divertido e 
espontâneo e que surpreende o público até ao final da peça.

Esta apresentação contou com a presença especial do escritor 
A. M. Pires Cabral.

Abertura da exposição 
"Encontro Marcado com 
Miguel Torga" e recital de 
poesia "Palavras Talhadas 
em Rocha" no Espaço Miguel 
Torga
Aconteceu no passado dia 2 de abril, no Espaço Miguel 
Torga, a abertura oficial da exposição de fotografia "Encontro 
Marcado com Miguel Torga", de Pascal Moreaux, que o 
autor realizou com o poeta há 30 anos. 

A acompanhar a abertura desta exposição foi apresentado o 
recital de poesia "Palavras Talhadas em Rocha". João Morales 
leu Torga acompanhado ao violino por Maria do Mar e no 
clarinete baixo por Juan cato Calvi, num momento que 
homenageou Miguel Torga e a sua obra.
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"Conta e Coze" apresentado 
no Centro Cultural de Anta
Foi no dia 6 de abril que "Conta e Coze", peça da Peripécia 
Teatro, construída a partir de contos de A. M. Pires Cabral e 
Miguel Torga e que conta a história de uma cozinheira, que se 
diz calista, e que promete retirar todos os calos dos presentes, 
foi apresentada na aldeia de Anta. Numa tarde de primavera 
com temperaturas de inverno, a população acorreu ao salão 
do Centro Cultural da aldeia para assistir a esta sessão cultural 
dinamizada pelo Espaço Miguel Torga.

Através de um enredo que deambula de estória em estória, 
divertido e espontâneo, o publico foi surpreendido até ao final 
da peça, num momento para mais tarde recordar.

Auditório municipal recebeu 
XI Mostra de Teatro do Douro
A Fantástica Caixa Mágica, encenada pelo TEF - Teatro 
Experimental Flaviense, foi a peça de teatro apresentada na XI 
Mostra de Teatro do Douro, no dia 27 de abril, no auditório 
municipal de Sabrosa. 

A XI Mostra de Teatro do Douro, uma organização da 
Associação Vale D'Ouro, tem contado também com o apoio 
da Fundação Inatel, que esteve também representada no 
evento.
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Festival Literário Douro 
decorreu no Espaço Miguel 
Torga - Obra de Torga falada 
e cantada 

A edição deste ano do FLiD, que encerrou no dia quatro de 
maio com um concerto dos Lavoisier, invocando a obra de 
Miguel Torga, ficou marcada por vários momentos altos, em 
que a literatura foi sempre o epicentro do evento. 

Ao longo dos três dias, vários foram os temas abordados pelos 
mais de vinte escritores presentes na edição deste ano, e que 
trouxeram ao Espaço Miguel Torga vários curiosos e amantes 
da literatura, para conversas, mesas de debate e 
apresentações. 
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Da programação destaca-se a palestra de Clara Rocha, filha 
do escritor Miguel Torga, que abordou “A Criação do Mundo 
de Miguel Torga”, num dos momentos mais acorridos desta 
edição, a inauguração da exposição “Terra Mãe”, de Graça 
Morais, e a interação do festival com mais de duzentos alunos 
da região.

Destaca-se ainda a última mesa do evento, que tocou o tema 
da viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães, 
com o tema "Em Viagem Descobri a Literatura no Mapa", 
moderada por Luís Caetano, e em que participaram Alice 
Brito, Álvaro Laborinho Lúcio, Pablo Azócar e Raquel Ochoa.

A edição deste ano terminou com um concerto de Lavoisier no 
santuário de Nossa Senhora da Azinheira, onde foi cantado 
Miguel Torga. O novo trabalho deste grupo foi aqui 
apresentado pela primeira vez e em pleno reino maravilhoso, 
que serviu, juntamente com a obra do escritor, de inspiração 
para os novos temas tocados.

O Festival Literário Douro foi organizado pelo Espaço Miguel 
Torga/Município de Sabrosa, com entrada livre e 
cofinanciado pelo Programa Operacional Regional do Norte 
– Norte 2020, Portugal 2020, e Fundo Social Europeu.
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Alunos do Colégio 
Espanhol Pablo VI 
visitaram Sabrosa à 
boleia de Fernão de 
Magalhães

No âmbito das comemorações do V Centenário da viagem de circum-navegação 
protagonizada pelo navegador Fernão de Magalhães, um grupo de alunos do colégio 
espanhol Pablo VI visitaram, no dia 27 de maio, Sabrosa, onde foram recebidos pelo 
Vereador Mário Vilela, procurando conhecer melhor a Terra de Fernão de Magalhães.

Esta visita surge no seguimento de um contacto anterior deste colégio com o município 
de Sabrosa, dando a conhecer o desenvolvimento de um projeto escolar com os 
alunos, denominado “A Aventura da Primeira Volta ao Mundo”, e em que procuram 
contributos de forma a aprofundar o tema, bem como estabelecer conhecimentos e 
parcerias com os agentes locais.

No seguimento deste contacto o Presidente do município de Sabrosa endereçou uma 
carta de apoio a este colégio, onde reiterou os maiores sucessos para o projeto, 
demonstrando total abertura deste município para colaborar no projeto.
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Miguel Torga: Ritmo e poesia 
foi o tema da sessão especial 
do Novas Canções da 
Montanha para o público 
escolar

Aconteceu, no dia 30 de maio, uma sessão especial do 
Novas Canções da Montanha destinada ao público escolar. 
Os formadores António Sérginho e Sara Yasmine - Onda 
Amarela, estiveram no Auditório da Banda de Música de 
Sabrosa a trabalhar com os alunos do 4.º ano de 
escolaridade da Escola Básica Fernão de Magalhães, numa 
sessão formativa que permitiu aos intervenientes explorarem a 
composição musical através da poesia de Miguel Torga.

Onésimo Teotónio Almeida 
falou sobre descobrimentos 
portugueses na primeira 
Conferência FliD

As "Conferências FliD", organizadas pelo Espaço Miguel 
Torga, e que fazem parte da programação anual do Festival 
Literário Douro, tiveram início no passado dia 1 de junho, com 
Onésimo Teotónio Almeida a falar sobre os descobrimentos 
Portugueses e Fernão de Magalhães.

Durante 90 minutos, os presentes tiveram oportunidade de 
ouvir uma versão diferente, mas factual, sobre os feitos dos 
portugueses durante os descobrimentos, e onde não faltou a 
abordagem à vida e ao feito de Fernão de Magalhães.

De entrada livre, novas conferências serão anunciadas e 
apresentadas em 2019.
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Exposição Internacional 
SABROSA.ARTES ´19 no 
auditório municipal
Decorreu no dia 3 de junho, no auditório municipal de 
Sabrosa, a cerimónia oficial de inauguração da exposição 
internacional de desenho, pintura, escultura e fotografia, 
intitulada SABROSA.ARTES ´19, organizada pela Associação 
Epopeia de Artes.

Esta cerimónia, que contou com a presença do vereador do 
município de Sabrosa, Mário Vilela, e do presidente da 
Epopeia de Artes, Kim Molinero, pretendeu marcar 
simbolicamente o momento de abertura desta exposição que 
ficou patente até 28 de junho.

Inauguração de mural, 
lançamento de vinho do 
Porto Especial e concerto da 
Banda da Armada marcaram 
comemorações do V 
Centenário da Viagem de 
Circum-Navegação de 
Fernão de Magalhães
O município de Sabrosa organizou, no dia 16 de junho, mais 
uma iniciativa no âmbito do programa municipal das 
comemorações do V Centenário da Viagem de 
Circum-Navegação de Fernão de Magalhães, que contou 
com vários momentos altos durante todo o dia.

No período da manhã decorreu a inauguração do mural 
alusivo a Sabrosa e ao Navegador, na parede exterior do 
auditório municipal, com o descerrar de uma placa alusiva, 
com a inscrição "De Sabrosa para o Mundo", e onde 
participaram e se associaram ao momento as bandas 
presentes no VIII Festival de Bandas Filarmónicas, inserido no 
VII Festival de Bandas e Música, organizado neste 
fim-de-semana pela Banda de Música de Sabrosa, e a Tuna 
da Academia Sénior de Sabrosa, com a interpretação da 
marcha "Viva Sabrosa". 
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Na ocasião, a 
Adega 
Cooperativa de 
Sabrosa  lançou o 
Vinho do Porto 
Especial Reserva 
Fernão de 
Magalhães 500 
anos. 

Depois do Seminário Internacional realizado em fevereiro 
passado, este evento foi mais uma iniciativa de um vasto 
programa que este ano o município de Sabrosa preparou, 
com o objetivo de assinalar localmente o V Centenário da 
Viagem de Circum-Navegação de Fernão de Magalhães.

Este evento contou ainda com o apoio da Estrutura de Missão 
para as Comemorações do V Centenário da 
Circum-navegação comandada pelo português Fernão de 
Magalhães, que se associou à iniciativa, num reconhecimento 
claro do importante papel que Sabrosa desempenha no 
âmbito do programa nacional e internacional destas 
comemorações.

Para fechar com chave de ouro este dia, foi a vez da Banda 
da Armada, da Marinha Portuguesa, subir ao palco para um 
concerto memorável, em que assistiram centenas de pessoas 
no Largo da Fontainha.
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educação
Educação e Ação Escolar
A rede escolar do concelho de Sabrosa é constituída 
atualmente por cinco Jardins-de-Infância localizados em 
Sabrosa, Gouvinhas, Sobrados, São Martinho de Anta e 
Parada do Pinhão, pela Escola Básica do 1.º Ciclo Fernão de 
Magalhães e pela Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos e 
Secundário Miguel Torga, todos integrados no Agrupamento 
de Escolas Miguel Torga – Sabrosa. Este agrupamento conta 
com cerca de 600 alunos. 

Ação Social Escolar
O município de Sabrosa, na persecução dos interesses dos 
munícipes, desenvolve anualmente os procedimentos 
necessários à atribuição de apoios diretos e indiretos às 
crianças e suas famílias e aos estabelecimentos de ensino do 
concelho.



As crianças do Pré-Escolar da Escola Básica Fernão de 
Magalhães, do Patronato Nossa da Conceição de Vilarinho 
de São Romão e dos Jardins de Infância de Gouvinhas e 
Sobrados  visitaram, no passado mês de janeiro, a Câmara 
Municipal de Sabrosa para cantar os Reis ao Executivo 
Municipal e aos funcionários da autarquia.

Na ocasião, o Presidente do município, Domingos Carvas,  
reiterou votos de um feliz ano novo de 2019 para todos.

Crianças do Pré-Escolar 
cantaram os Reis na Câmara 
Municipal

Os apoios diretos que o município concede aos alunos do 
ensino pré-escolar e aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
são os seguintes: disponibilização de refeições, de transportes, 
do prolongamento de horário ou da componente de apoio à 
família, atribuição de fichas dos manuais escolares e material 
escolar. Alguns destes apoios são comparticipados pelos 
requerentes de acordo com o escalão da Ação Social Escolar 
onde se inserem, outros abrangem todos os alunos 
independentemente desse escalão. (Requerimento para 
concessão de apoio no âmbito da Ação Social Escolar).

O município de Sabrosa apoia também os alunos do 2.º e 3.º 
Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário através da 
concessão de transporte escolar gratuito. (Requerimento para 
concessão de Transporte Escolar).

De forma indireta, o município apoia os alunos, através da 
atribuição de uma verba para aquisição de materiais de 
desgaste e didáticos por parte dos estabelecimentos de ensino 
pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico.

O município, de acordo com a legislação em vigor, também 
apoia os agregados familiares que se vejam confrontados 
com situações que impliquem um corte nos seus rendimentos, 
através da possibilidade de se rever o escalão da Ação Social 
Escolar dos alunos para um mais favorável. (Requerimento 
para revisão do escalão da Ação Social Escolar).

Os requerimentos para solicitar os apoios encontram-se 
disponíveis no site e deverão ser entregues nos serviços de 
Educação e Ação Escolar, situados no edifício da Antiga 
Biblioteca Municipal, atual CEISDTAD, em Sabrosa. 39
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Este projeto, destinado aos alunos do 2º e 3º Ciclos que 
revelem sinais de insucesso ou abandono escolar e falta de 
expectativas relativamente à aprendizagem, teve como missão 
o apoio à comunidade educativa, numa perspetiva de 
valorização dos atos de voluntariado por parte dos alunos do 
ensino secundário, tendo em vista o combate ao abandono e 
insucesso escolar no ensino básico. As atividades tiveram início 
no mês de janeiro e terminaram no mês de junho.

As equipas do Serviço de 
Psicologia e Orientação 
(SPO) e do Projeto 
Reeducar+ (PIICIE) 
promoveram, uma vez mais, 
o Projeto “EU AJUDO”

No âmbito das comemorações do V centenário da Viagem de 
circum-navegação de Fernão Magalhães, os alunos do 4º 
ano do Agrupamento de Escolas Miguel Torga realizaram, no 
passado dia 23 de janeiro, uma visita de estudo ao Museu dos 
Descobrimentos.

Nesta visita, que contou com 36 alunos, foi possível 
compreender os processos da expansão marítima portuguesa, 
assim como desenvolver o espírito crítico através de uma 
viagem interativa aproximada à realidade da época. 

O município de Sabrosa, no âmbito do seu Plano Integrado e 
Inovador de Combate ao Insucesso Escolar – Reeducar +, 
apoiou esta atividade com o fornecimento de transporte e 
oferta das entradas para cada aluno.

Alunos do 4º ano visitaram o 
Museu dos Descobrimentos 
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No âmbito do PIICIE – Reeducar + e para que os alunos mais 
pequenos se envolvam na temática da Viagem de 
Circum-navegação realizada por Fernão de Magalhães e 
através dela descubram o mundo que os rodeia e as ciências 
que estiveram por detrás dessa aventura, proporcionou-se za 
visita dos alunos dos Jardins-de-Infância e do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico à Nau Quinhentista que está ancorada em Vila 
do Conde e ao Museu das Descobertas, no Porto. 

Assim, estes alunos puderam observar as diferentes formas que 
os homens do século XV utilizaram para percorrer longas 
distâncias, para se orientarem nessas viagens e para 
sobreviverem às viagens marítimas recorrendo à tecnologia 
rudimentar da época. Os alunos aprenderam também a 
analisar e a questionar os novos conhecimentos adquiridos.

Jardins de  infância e alunos 
do 1.º ciclo visitaram Nau 
Quinhentista e Museu dos 
Descobrimentos

© porto.360portugal.com

O projeto Reeducar+ realizou, no dia 30 de janeiro, diversas 
atividades na Escola Básica Fernão de Magalhães no âmbito 
do Dia Internacional da Não Violência e da Paz nas Escolas.

Com o intuito de alertar os alunos para a necessidade de uma 
educação constante pela Não Violência e pela Paz, foi 
desenvolvido um programa de atividades variado, de onde 
constaram ações de sensibilização, intituladas "As mãos não 
servem para bater", e "Mãos Amigas", tendo ainda elaborado 
diversos símbolos da paz, que foram distribuídos por 8 
instituições do concelho de Sabrosa.

Projeto Reeducar+ assinalou 
Dia Internacional da Não 
Violência e da Paz nas 
Escolas com várias atividades



Pais ao Serão contou com 
novas sessões

O Projeto Reeducar + e a equipa do SPO organizaram, nos 
dias 21 de fevereiro e 21 de março, duas novas sessões da 
iniciativa “Pais ao Serão. 

Na primeira ação, a convidada foi Cidália Monteiro, 
especialista em Disciplina Positiva, que abordou as temáticas 
da educação com amor, como comunicar com os filhos, o 
estabelecimento de limites adequados aos filhos , entre outras.

Na segunda ação, pais, encarregados de educação, 
professores e alguns elementos da direção do Agrupamento 
de Escolas, assistiram a esta sessão que contou com a 
presença do Dr. Filipe Correia, jurista, que abordou o tema 
Dates & Nudes - Implicações legais do uso da Internet.42

APPACDM de Sabrosa atuou 
no âmbito da "Semana dos 
Afetos" do projeto Reeducar+

Vários grupos da APPACDM de Sabrosa subiram, no dia 12 
de fevereiro, ao palco do auditório municipal de Sabrosa, no 
âmbito da "Semana dos Afetos" promovida pelo projeto 
Reeducar+, para apresentar alguns dos projetos que 
desenvolvem regularmente com os seus utentes e alunos.

Com um auditório cheio de alunos do pré- Escolar e do 1.º 
ciclo do concelho de Sabrosa, as várias atuações e projeções 
apresentadas fizeram as delícias dos presentes, que, através 
destas vivências, promoveram também os valores da 
igualdade e da amizade.
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Comemorações do V 
Centenário da 
viagem de Fernão de 
Magalhães foram o 
mote do desfile de 
Carnaval das Escolas 
de Sabrosa

Realizou-se na manhã dia dia 1 de março o tradicional desfile 
de carnaval das escolas de Sabrosa, com o tema das 
comemorações do V Centenário da viagem de Fernão de 
Magalhães a servir de mote para a caraterização dos foliões, 
que percorreram as principais ruas da vila. 

O mar de Magalhães, os pinguins da Patagónia, marinheiros 
e piratas, naus e culturas tocadas pela viagem do navegador 
português desfilaram para todos os curiosos que vieram assistir 
a este evento.

No cortejo participaram os alunos mais jovens do concelho de 
Sabrosa.
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Projeto Reeducar+ dinamizou 
Férias em Movimento - 
Páscoa 2019

O projeto Reeducar+ dinamizou, de 8 a 18 de abril, o 
programa Férias em Movimento - Páscoa 2019, em Sabrosa.

Este programa, direcionado a todas as crianças do 
Pré-Escolar e 1.º ciclo de escolaridade, ofereceu várias 
atividades de índole desportiva, cultural, pedagógica e lúdica. 

1.ª Caminhada Ecológica do 
Agrupamento de Escolas 
Miguel Torga - Sabrosa

O município de Sabrosa apoiou, no passado dia 18 de maio, 
a realização da 1.ª Caminhada Ecológica, com plogging, 
organizada pelo Clube Eco-Escolas e Associação de Pais do 
Agrupamento de Escolas Miguel Torga, no âmbito do PIICIE - 
Reeducar+ e através da sua medida de apoio a Projetos de 
Promoção Cívica e de Integração Comunitária, com o objetivo 
de promover uma abordagem à proteção da natureza, tendo 
oferecido os bonés que foram distribuídos pelos caminheiros. 

A manhã foi proveitosa com a recolha de cerca de 40 sacos 
de lixo e muitos objetos de maiores dimensões, pelos 
caminheiros. 
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Bolsa de Estudo 
Miguel Torga para o 
Ensino Superior 
entregue a 25 
alunos do concelho

O município de Sabrosa entregou, em cerimónia realizada na manhã 17 de abril, no auditório do 
CEISDTAD, a Bolsa de Estudo Miguel Torga para o Ensino Superior a 25 alunos do concelho.

No ato, o Presidente do município, Domingos Carvas, entregou um Certificado a cada aluno, bem 
como um comprovativo da transferência bancária já efetuada, e deixou uma palavra de apreço aos 
presentes, salientando que “esta bolsa representa uma decisão unânime de todo o executivo municipal, 
que vê nos alunos o futuro do nosso concelho, e pretende ser um incentivo ao mérito e um complemento 
e ajuda financeira ao enorme investimento que todos os pais fazem no ensino dos seus filhos”.

Esta cerimónia serviu, sobretudo, para marcar o simbolismo do momento, visto tratar-se do primeiro ano 
de implementação e dos primeiros alunos a receberem esta bolsa e este apoio por parte do município, 
sendo um sinal inequívoco de que o investimento na educação representa uma das prioridades mais 
prementes do executivo.

A Bolsa de Estudo Miguel Torga representa um investimento global do município de Sabrosa de cerca 
de vinte mil euros.
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Dia Mundial da 
Criança comemorado 
no BB King Parque

O município de Sabrosa comemorou no dia 31 de março, antecipadamente, o 
Dia Mundial da Criança com as crianças do concelho.

Com um programa diversificado, especialmente pensado para o efeito, a manhã 
foi passada no BB King Parque com as crianças a participarem em diversas 
atividades ludicas e didáticas, bem como jogos e brincadeiras diversas e onde 
não faltaram as pipocas e o algodão doce, para tornar o dia ainda mais especial.

Da parte da tarde, o mágico Ruben Félix apresentou, no auditório municipal de 
Sabrosa, um espectáculo especial para todos os presentes, organizado pelo 
projeto Reeducar+.

A tarde de atividades terminou com a apresentação de várias coreografias por 
parte das várias turmas que integram o clube da dança, também dinamizado pelo 
projeto Reeducar +.



Escola Básica Fernão de 
Magalhães festejou fim de 
ano escolar 18/19
Aconteceu no dia 21 de junho a Festa de Fim de Ano Escolar 
da Escola Básica Fernão de Magalhães em Sabrosa. 

Foram várias as atividades que preencheram o programa do 
evento, que contou com muita música, dança, alegria e 
animação. Com apresentações protagonizadas pelos alunos 
do pré-escolar, das turmas do primeiro ciclo de escolaridade, 
pelo projeto Reeducar+ e pelo grupo das Atividades Extra 
Curriculares, muitos foram os motivos para o sorriso de todos 
os presentes, numa festa que teve como ponto alto o 
encartolamento dos alunos finalistas do pré-escolar e dos 
quartos anos de escolaridade ao som do "Hino da 
Despedida". 47

A festa terminou com um lanche convívio entre todos os 
presentes.

Projeto REEDUCAR+ promove 
Férias em Movimento
O projeto Reeducar+, do município de Sabrosa, desenvolveu 
a atividade Férias em Movimento, para as crianças/jovens do 
nosso concelho, presenteando-as com uma vasta diversidade 
de atividades lúdico pedagógicas, com o objetivo de 
enriquecimento e desenvolvimento global da criança/jovem. 
Esta é uma iniciativa que tem vindo a ser realizada em todas as 
pausas letivas.
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obras

Assinados contratos 
de apoio à 
requalificação da 
estrada 323 
Sabrosa - Pinhão, 
na presença do 
Ministro Pedro 
Marques
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O dia 4 de fevereiro de 2019 ficará marcado pela assinatura dos contratos de apoio à Requalificação dos Miradouros da Estrada 
Municipal 323. A cerimónia aconteceu no Espaço Miguel Torga e contou com a presença do Ministro do Planeamento e das 
Infraestruturas, Pedro Marques, e do Secretário de Estado da Valorização do Interior, João Catarino.

Este ato representou um momento histórico e de enorme simbolismo para o concelho e para a região, sendo, na opinião do 
Presidente do município de Sabrosa, Domingos Carvas, "um dia que vai ficar para sempre na memória coletiva como o momento 
em que, finalmente, conseguiremos iniciar o projeto de requalificação da estrada 323, conseguindo-lhe aportar ainda mais motivos 
de atratividade, com a construção de miradouros ao longo da via, resolvendo definitivamente os problemas estruturais, sobretudo 
ao nível da insegurança que até aqui representava para todos quantos nela circulavam".

O Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, Fernando Freire de Sousa, salientou "este ato 
como o culminar da perseverança da C. M. de Sabrosa em conseguir uma obra há muito ambicionada e que só foi possível através 
da convergência de vontades dos vários agentes e entidades envolvidas".
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O Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, destacou esta obra "como um investimento prioritário no âmbito 
da estratégia que o governo tem para este território, com a capacitação ao nível das vias de comunicação, que permitirão atrair um 
maior volume de investimentos, sobretudo ao nível da área do turismo".

A requalificação da Estrada Municipal 323 representa um grande investimento financeiro, e permitirá resolver os graves problemas 
estruturais e de insegurança que esta vinha apresentando, há alguns anos a esta parte, a todos os seus utilizadores, acrescentando 
maior atratividade turística para o concelho e para a região.
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Requalificação dos 
Miradouros da Estrada 
Municipal 323 Sabrosa - 
Pinhão
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O município de Sabrosa está a aguardar a Conferência 
Procedimental por parte da CCDRN prevista na lei. Esta 
Conferência tem como objetivo a aprovação da proposta do 
Plano de Pormenor para ser submetido posteriormente a 
discussão pública. O município pretende que esta situação 
esteja aprovada até ao mês de setembro. Com a criação 
desta zona de acolhimento empresarial serão disponibilizados 
38 lotes destinados a Indústria/Armazém e 
Comércio/Serviços. 

Plano de Pormenor da Área 
de Acolhimento Empresarial- 
Expansão da Zona Industrial 
de Sabrosa

Construção de passeios em 
Roalde e em S. Martinho de 
Anta 
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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.  

Durante o mês de agosto este Plano de Pormenor será 
igualmente submetido para a CCDRN para a Conferência 
Procedimental. 

UOPG 2 - Parque Industrial 
de S. Martinho de Anta 

Prolongamento da rede de 
saneamento básico no Lugar 
do Tapado - Souto Maior



Arranjo da Fonte Cibernética 
(Fonte Luminosa) e execução 
de obras de reparação no 
edifício do bar da Fonte 
Luminosa

Assinado acordo de 
colaboração da Via 
Panorâmica de Acesso ao 
Alto Douro Vinhateiro na 
presença do Ministro da 
Economia e da Secretária de 
Estado do Turismo
O Ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, e a 
Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, 
estiveram no dia 28 de junho em Sabrosa para a cerimónia de 
assinatura do acordo de colaboração com o Turismo de 
Portugal, referente ao projeto “Via Panorâmica de Acesso ao 
Alto Douro Vinhateiro”, entre Sabrosa e Pinhão, e que 
contempla um apoio financeiro do Turismo de Portugal de 
trezentos mil euros.

54
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Na cerimónia, que decorreu na Biblioteca do CEISDTAD, em que estiveram ainda presentes o Secretário de Estado da Economia, 
João Neves, e o Secretário de Estado da Valorização do Interior, João Paulo Catarino, foi referida a importância da requalificação 
desta via, “procurando dar-lhe, sobretudo, condições de segurança, até agora escassas, para que todos possam usufruir da imensa 
beleza da paisagem que a rodeia, sendo esta uma via estruturante de acesso ao coração do Douro Vinhateiro, e crucial para o 
desenvolvimento turístico do concelho de Sabrosa, e de toda uma Região”, referiu o Presidente do município de Sabrosa, Domingos 
Carvas. 

Também o Ministro Pedro Siza Vieira destacou “a importância que esta obra tem para a Região, e sobretudo para Portugal, 
enquanto parte de uma estratégia nacional que visa apoiar e dotar o nosso país de condições para melhor recebermos quem nos 
visita, procurando valorizar e incrementar a economia nacional através do turismo”. 

No final da cerimónia, a comitiva deslocou-se ao local onde a primeira fase da obra já decorre, aproveitando o momento para 
verificar o decorrer dos trabalhos, contemplando também a paisagem.

O acordo assinado entre a Câmara Municipal de Sabrosa, representada pelo Presidente Domingos Carvas, e o Turismo de 
Portugal, representado pelo Vogal do Conselho Diretivo, Carlos Abade, refere-se à candidatura da Linha de Apoio à Valorização 
do Interior, do projeto “Via Panorâmica de Acesso ao Alto Douro Vinhateiro”.
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Obras de Regeneração 
Urbana em São Martinho de 
Anta praticamente concluídas

Iniciadas à cerca de 1 ano, as obras de regeneração urbana 
das Ruas das Quintães e do Fundo do Povo, em São Martinho 
de Anta, estão praticamente concluídas. 

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). 



•Reparações nos vários edifícios propriedade da Câmara 
Municipal;

•Diversas reparações de avarias de abastecimento de água 
e saneamento no concelho;

•Reparação de pavimento em calçada em várias ruas do 
concelho;

•Reparação de pavimentos com massas asfálticas;

•Manutenção dos espaços verdes da Vila de Sabrosa;

•Manutenção das infraestruturas das águas residuais (ETAR);

•Limpeza das bermas e valetas das vias municipais;

•Construção do muro de suporte no Bairro dos Retornados – 
Sabrosa;

•Construção da base para colocação dos balneários do 
Campo da Feira Velha – Sabrosa;

•Instalação de sistema de rega e sementeira de relva no 
parque infantil de Paços.

Outras obras

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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Câmara Municipal de Sabrosa 
(+351) 259937120 
geral@cm-sabrosa.pt

Piquete de água
(+351) 969661012

Bombeiros Voluntários de 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

contactos úteis
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Adira à Faturação Eletrónica do município de Sabrosa e deixe de receber faturas em papel.

Para aderir basta preencher os campos indicados no Formulário de Adesão e enviar o documento para geral@cm-sabrosa.pt, ou 
entregá-lo no Balcão de Atendimento da Câmara Municipal de Sabrosa. Após adesão deixarão de ser enviadas as faturas por 
correio normal. Todas as faturas serão enviadas para a caixa de correio eletrónico que indicar no formulário.

Para os Formulários de Adesão entregues até ao dia 25 de cada mês, a fatura eletrónica será emitida no mês seguinte a este.

Para formulários de adesão entregues depois do dia 25, a fatura é emitida no segundo mês após a data de adesão. Considera-se 
data de adesão o dia de entrega do Formulário de Adesão no Balcão de Atendimento da Câmara Municipal de Sabrosa, ou a 
data de envio do e-mail com o respetivo Formulário de Adesão devidamente preenchido.

Descarregue o formulário em www.sabrosa.pt



FERNANDO

DANIEL

6 SETEMBRO
22H00

BB KING PARQUE
SABROSA

SABROSA
SUMMER
FEST ´19

ENTRADA LIVRE
#culturagratuita


