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editorial
Caros munícipes,
Terminámos o ano de 2019 fazendo um balanço das atividades realizadas ao longo deste 
segundo trimestre, isto é, desde julho a dezembro. A valorização das pessoas, a promoção 
da qualidade de vida, do ambiente e dos produtos locais, a captação e fixação de jovens 
através da disponibilização de terrenos a preços acessíveis, o incentivo à natalidade. O 
alargamento da Área de Acolhimento Empresarial é hoje uma realidade bem como a 
consequente criação de emprego. A regeneração urbana de São Martinho de Anta, a 
recuperação de espaços públicos, a beneficiação e recuperação da rede viária do 
concelho, mais concretamente a recuperação da EM 323 Sabrosa/Pinhão foram alguns dos 
grandes projetos levados a efeito pelo Município no ano de 2019. 
A solidariedade social, o apoio aos idosos e aos mais desfavorecidos, o bem-estar, a 
educação, o turismo e a economia são marcas do desenvolvimento que queremos continuar 
a fomentar no nosso concelho. Nesta publicação da Informação Municipal voltamos a levar   
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até si todas as obras e iniciativas desenvolvidas em prol do progresso de Sabrosa e da qualidade de vida dos Sabrosenses. Os 
resultados positivos que temos alcançado devem-se, também, à postura que assumimos e implementamos no desenvolvimento das 
nossas políticas de gestão e administração municipais em parceria com as instituições do concelho ligadas a todos os sectores da 
sociedade e muito particularmente com a colaboração das Juntas de Freguesia.
Aproveitamos esta mensagem para partilhar de uma forma solidária a esperança de que, com ânimo, coragem e confiança, 
consigamos ultrapassar e vencer as dificuldades que nos esperam neste ano de 2020.

O presidente da câmara municipal,
Domingos Carvas
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visitar 
O Espaço Vida e Obra General Loureiro dos Santos nasce do 
profundo interesse em doar à sua terra natal, Sabrosa, todo o 
seu espólio, de índole bibliográfica, militar e pessoal. José 
Alberto Loureiro dos Santos, transmontano, nascido em 2 de 
setembro de 1936, em Vilela do Douro, ilustre figura militar, 
académica e política, é uma referência de cidadania a nível 
local, regional, nacional e internacional.

segunda a sexta:
am 09h00 / 12h30
pm 14h00 / 17h30
Morada:
Edifício do CEISDTAD
Sabrosa
Contactos:
259 937 120
geral@cm-sabrosa.pt
Entrada Livre

Horário de Funcionamento:

Espaço Vida e Obra
General Loureiro dos Santos
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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.

até si todas as obras e iniciativas desenvolvidas em prol do progresso de Sabrosa e da qualidade de vida dos Sabrosenses. Os 
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consigamos ultrapassar e vencer as dificuldades que nos esperam neste ano de 2020.

O presidente da câmara municipal,
Domingos Carvas



- 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 está há dois 
anos a apoiar a população 
sénior do concelho
Criado e implementado pelo município de Sabrosa em 2017, 
com o objetivo de ajudar a minimizar as dificuldades 
económicas com que os idosos do concelho de Sabrosa hoje 
se debatem, nos primeiros dois anos do projeto apoiou um 
total de 460 beneficiários.
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Mais de 500 avós comemoraram o seu dia 
com excursão à Sra. da Lapa e a 
Sernancelhe

Foram mais de 500 os avós que no dia 26 de julho aderiram 
às comemorações do Dia dos Avós, organizadas pelo 
município de Sabrosa, e que contemplaram uma excursão ao 
Santuário de Nossa Senhora da Lapa e a Sernancelhe.

Oriundos de todas as freguesias e lugares do concelho, os 
avós reuniram-se pela manhã em Sabrosa, para o início da 
viagem à Sra. da Lapa, onde puderam assistir a uma missa 
evocativa do dia, bem como perceber a história da Lapa, que 
começou em 1493 com o aparecimento da imagem de Nossa 
Senhora debaixo de uma lapa, trazida para aquele local por 
religiosos que fugiam ao general mouro Al Mansor. A gruta 
onde a imagem foi descoberta possui uma pedra muito estreita 
por onde, reza a tradição, todos passam, exceto quem tiver 
pecado grave.

Depois de uma manhã muito preenchida, o almoço, oferecido 
pelo município de Sabrosa, foi servido no Expo Salão de 
Sernancelhe a todos os avós, com muita animação 
proporcionada pelo Grupo de Concertinas de Baião. Na 
ocasião, o presidente da câmara municipal de Sernancelhe 
fez questão de estar presente, agradecendo ao município de 
Sabrosa a escolha do seu concelho para a realização desta 
iniciativa. O vereador do município de Sabrosa, Mário Vilela, 
que acompanhou esta atividade, agradeceu a adesão de 
todos, fazendo votos de que este dia se perpetue no tempo.

As comemorações continuaram no período da tarde com uma 
visita guiada ao centro histórico de Sernancelhe.

No regresso, a alegria e o conforto eram os sentimentos 
dominantes entre os avós, que veem neste tipo de iniciativa o 
reconhecido por parte do município do seu importante papel 
na sociedade e no equilíbrio familiar.
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Caminhada solidária 
assinalou Dia Internacional 
para a Erradicação da 
Pobreza em Sabrosa

O município de Sabrosa, através da sua equipa de Ação 
Social, realizou uma caminhada solidária para assinalar em 
Sabrosa o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. 
Através da angariação de bens alimentares promovida para o 
efeito, os intervenientes na atividade doaram à organização 
trinta e seis quilos de massa e arroz e vários outros produtos 
embalados e de conserva, que foram distribuídos 
posteriormente aos cidadãos mais carenciados do concelho 
de Sabrosa, através da equipa da ação social municipal e das 
equipas da RLIS e RSI.



Cinquenta e seis famílias foram já contempladas com o Apoio 
de Incentivo à Natalidade do Município de Sabrosa.

A primeira cerimónia de entrega aconteceu no dia 12 de 
dezembro, na biblioteca do CEISDTAD, e contou com a 
presença do presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, 
Domingos Carvas, que fez a entrega dos Vales de Incentivo e 
que no momento teve a oportunidade de afirmar que “esta é 
uma medida de todo o executivo camarário que ajuda a 
estancar a sangria de que o interior sofre”.

Em vigor desde o dia 31 de outubro de 2019, esta medida vem 
apoiar os nascimentos ou adoções no concelho de Sabrosa 
com um subsídio, de prestação única, no valor 1000€ e tem 
retroativos a 1 de janeiro de 2018.

Para tal, quem requer este apoio tem de residir efetivamente no 
município de Sabrosa no mínimo há dois anos, tendo em conta 
a data do nascimento ou da adoção da criança, e estar 
recenseado no concelho de Sabrosa.
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Apoios de Incentivo à 
Natalidade do Município de 
Sabrosa entregues às 
primeiras famílias 
contempladas



10

Mais de quatrocentas 
pessoas festejaram o Natal 
em Sabrosa

Foi no sábado de 14 de dezembro que mais de quatrocentas 
pessoas de todo o concelho se juntaram em Sabrosa para 
festejar o Natal.

Organizado pela Câmara Municipal de Sabrosa e pela Cruz 
Vermelha de Sabrosa, este evento, que já é uma tradição nesta 
época natalícia, voltou a oferecer a todos os participantes um 
dia repleto de muita animação e muito carinho distribuído por 
todos os intervenientes na atividade.

 

O programa da festa deste ano iniciou-se com a celebração 
de uma missa, seguida depois de um almoço convívio e uma 
tarde recheada de animação. A Tuna da Academia Sénior, o 
grupo de Cantares da Cruz Vermelha Portuguesa e o artista 
Victor Pica foram os responsáveis por uma tarde cheia de 
música e animação oferecida a todos os presentes. Presente 
no evento, o presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, 
Domingos Carvas, deixou votos de boas festas "com muita 
saúde e amor para todos".
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ambiente
proteção civil
Município de Sabrosa 
recebeu novamente 
Certificado da Associação 
Bandeira Azul da Europa
O Município de Sabrosa esteve representado no Dia das 
Bandeiras Verdes do Programa Eco-escolas, no dia 18 de 
outubro, em Guimarães, em que, mais um ano, recebeu o 
Certificado da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) 
por colaborar na implementação do Programa Eco-Escolas
durante o ano letivo 2018/2019, 
sendo reconhecido como “Município 
Parceiro Eco-Escolas 2019”.

No Concelho foram ainda atribuídas 
as Bandeiras Verdes Eco-Escolas aos 
estabelecimentos de ensino Escola 
Básica e Secundária Miguel Torga e 
Escola Básica Fernão de Magalhães.
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Município de Sabrosa
entregou apoio
financeiro aos
produtores pecuários

Realizou-se no dia 5 de julho, na Biblioteca do CEISDTAD, a cerimónia de entrega do apoio financeiro aos produtores pecuários

do concelho.

A cerimónia foi dirigida pelo Vice-Presidente do município, António Graça, que entregou a cada um dos produtores um

comprovativo da transferência realizada na véspera, do montante apurado com base no número de cabeças de animais.

Este apoio é o resultado do reconhecimento, por parte do município de Sabrosa, da importância da manutenção da atividade

pecuária no mundo rural, que cada vez mais sobrevive com maiores dificuldades. Em consonância com as diretrizes do Ministério

da Agricultura, decidiu conceder 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.
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Recycle Bingo, a App que lhe 
dá prémios a reciclar

Quer ganhar prémios ao mesmo tempo que pratica a 
reciclagem? Com a App Recycle Bingo é fácil de o conseguir. 
Como?

A Recycle Bingo é uma aplicação móvel sobre reciclagem que 
funciona como um jogo e que o compensa sobre as suas 
ações. Apesar de ser uma app, funciona sobretudo como um 
jogo e a sua missão principal é fazer visitas ao seu Ecoponto 
habitual. Através da geolocalização, o seu smartphone sabe 
que se encontra perto dele e ao fazer check-in desbloqueia 
um conjunto de simpáticos bichinhos, os EcoGifts, com os quais 
vai preenchendo os seus cartões BinGo. Cada vez que 
completar um cartão ganha EcoMoedas que depois pode 
trocar por ótimos prémios, como bilhetes de cinema, vales de 
desconto, e muito mais.

Simulacro colocou “A Terra a 
Tremer” em Sabrosa
No passado dia 15 de novembro aconteceu um simulacro de 
sismo em todo o país e Sabrosa associou-se a esta iniciativa.

Como forma de alertar para os cuidados a ter em caso de 
acontecer um sismo, a iniciativa “A Terra Treme”, promovida 
pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, 
aconteceu pelas 11h15, em todo o país e o município de 
Sabrosa também se associou à atividade através da 
participação dos funcionários da Câmara Municipal, das 
escolas do concelho, dos Centros de Dia de Sabrosa, 
Celeirós, Parada do Pinhão e S. Martinho de Anta e do 
Patronato Nossa Senhora da Conceição, em Vilarinho de São 
Romão e dos munícipes presentes.
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Serviço Municipal de 
Proteção Civil participou em 
simulacro de acidente no rio 
Douro promovido pela APDL
O Serviço Municipal de Proteção de Civil de Sabrosa esteve 
presente no simulacro de acidente na via navegável do Douro, 
operação denominada “Simulacro Baco” e incluído no projeto 
Douro’s Inland Waterway 2020 – Via Navegável do Douro. A 
presença deste serviço deve-se ao facto de o concelho de 
Sabrosa possuir onze quilómetros de rio navegável, havendo a 
necessidade de estar permanentemente atualizado quanto 
aos procedimentos e meios a adotar em caso de sinistro.

Na manobra, realizada no Cais de Gaia, foram abordados 
todos os cenários possíveis e utilizados todos os meios 
disponíveis por todas as entidades com responsabilidade na 
Proteção Civil.
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Combate à Vespa Velutina 
(Asiática) mostra resultados

No ano de 2019 foram destruídos pelo Serviço Municipal de 
Proteção Civil, com o apoio das corporações dos bombeiros 
do concelho, oito ninhos ativos da referida espécie.

Sendo que em 2018 foram eliminados 18 ninhos ativos, esta 
diminuição, segundo os serviços municipais, e uma vez que 
não se verificou também um aumento da identificação de 
ninhos inativos (vazios), pode dever-se à atenção das 
populações em relação à presença desta espécie e às 
condições meteorológicas, que em 2019 não propiciaram a 
sua expansão. 

Neste sentido, espera-se que em 2020 este número continue 
a diminuir com o apoio de toda a população, que deverá 
continuar a informar este serviço municipal para que a 
dispersão da vespa seja cada vez menor.

O serviço municipal vai encetar todos os esforços para que o 
tempo entre o alerta, a identificação e a destruição do ninho 
seja cada vez menor.

Relembramos que a Vespa Velutina (Asiática), com presença 
em Portugal registada desde 2015, não é mais perigosa do 
que outras espécies de vespas e abelhas presentes na fauna 
para o ser humano, mas destroem as colónias de abelha 
melífera, que tanto contribuem para o equilíbrio do nosso 
ecossistema. A vespa asiática é também uma preocupação 
para os apicultores, pois estas matam as colmeias provocando 
uma grande quebra na produção anual no setor, afetando 
assim a economia.



Área ardida do 
concelho foi das 
menores do distrito 
em 2019

O ano de 2019 terminou com uma área ardida no concelho de Sabrosa de cerca de 10 hectares. Comparativamente aos concelhos 
do distrito de Vila Real, este ano termina com um balanço muito positivo, uma vez que o concelho foi menos fustigado pelo flagelo 
dos incêndios do que os demais territórios vizinhos.

Em todas as ocorrências existentes, destaca-se o trabalho das Corporações de Bombeiros concelhias e das equipas de Sapadores 
Florestais que na vigilância e primeira intervenção fizeram um trabalho eficaz e diligente.

Tendo sido instaladas nas duas corporações do concelho Equipas de Intervenção Permanente – EIP, o combate às ocorrências 
tornou-se mais “musculado” e eficiente.

Depois do “ano negro” de 2017, em que arderam cerca de 1000 hectares, os anos de 2018 e 2019 refletem as alterações legislativas 
aplicadas no terreno, verificando-se que as mesmas cumpriram os pressupostos que levaram à sua implementação.
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autarquia
Espaço Miguel Torga recebeu 
reunião da CIMDouro com o 
Ministro da Administração 
Interna
O Espaço Miguel Torga recebeu a reunião do Conselho 
Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Douro – 
CIMDouro, que contou com a presença do Ministro da 
Administração Interna, Eduardo Cabrita, e com os seus 
Secretários de Estado, Isabel Oneto, Secretária de Estado 
Adjunta e da Administração Interna, José Artur Neves, 
Secretário de Estado da Proteção Civil, e Carlos Miguel, 
Secretário de Estado das Autarquias Locais.
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Nesta reunião, que foi presidida pelo vice-presidente da 
CIMDouro, presidente do município de Sabrosa, Domingos 
Carvas, e que contou com a presença dos 19 autarcas, ou 
seus representantes, dos municípios que constituem esta 
Comunidade, foram discutidos e escrutinados vários temas, 
entre eles os relacionados com Segurança Interna, Proteção 
Civil e a descentralização.

Na ocasião, o Ministro e restante comitiva governamental, 
tiveram também a oportunidade de fazer uma visita ao Espaço 
Miguel Torga, ficando também a conhecer a ação, os 
objetivos e as atividades que este Espaço desenvolve. 

Sabrosa sobe noventa e 
cinco posições no Ranking 
Geral do Índice de Presença 
na Internet das Câmaras 
Municipais Portuguesas 
(IPIC) em 2019

O município de Sabrosa terminou o ano de 2019 na 57.ª 
posição do ranking geral do IPIC, melhorando assim a sua 
posição em 95 posições relativamente à última avaliação, do 
ano de 2016.

De entre os vários critérios avaliados, tem ainda uma posição 
de destaque no critério “Acessibilidade, Navegabilidade e 
Facilidade de Utilização”, onde se encontra em quinto lugar 
no ranking das Câmaras da classe Municípios Pequenos e em 
décimo primeiro lugar do ranking geral.

Neste estudo foram apresentados os resultados da avaliação 
dos sítios Web das 308 Câmaras Municipais portuguesas, 
entre os meses de novembro de 2018 e maio de 2019, numa 
grelha composta por critérios e indicadores que abrangeram 
os conteúdos disponibilizados, os aspetos relacionados com a 
acessibilidade, navegabilidade e facilidade de utilização, a 
prestação de serviços online e as questões ligadas à 
participação.
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Município de 
Sabrosa comemorou 
183.º aniversário 
com "viagem a um 
reino maravilhoso"

O município de Sabrosa assinalou no dia 6 de novembro o seu 183.º aniversário e as comemorações, que decorreram no período 
da noite no auditório municipal, ficaram marcadas por uma “viagem a um reino maravilhoso”, concerto do grupo Lavoisier que 
editou recentemente o seu recente álbum de originais inspirado integralmente na obra do escritor Miguel Torga.

Antes deste momento, os presentes, que acorreram em massa ao evento, tiveram oportunidade de visitar a exposição “Arqueologia 
em Sabrosa - entre o Corgo e o Pinhão” e de assistir à exibição de dois filmes promocionais sobre os espaços culturais e o território 
do concelho de Sabrosa.

No momento que antecedeu o concerto da noite, o presidente da câmara municipal de Sabrosa, Domingos Carvas, teve a 
oportunidade de agradecer, em intervenção oficial, a presença de todas as entidades representadas, munícipes e funcionários, 
sublinhando “o enorme agrado e satisfação pelas comemorações, neste que é também um reencontro do presente com o passado”. 
No momento, destacou também o papel da administração municipal para o desenvolvimento do concelho, dos desafios cumpridos 
e dos que o futuro trará para o município.

Usando também da palavra, o presidente da assembleia municipal, José Marques, referiu a importância de se trabalharem medidas 
para a coesão territorial, apontando o combate ao despovoamento com um dos principais desafios do presente e do futuro.

A noite terminou com o cantar dos parabéns ao município de Sabrosa, com bolo de aniversário e porto de honra oferecido a todos 
os presentes.
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Sabrosa recebeu Juramento 
de Bandeira do Regimento de 
Infantaria 19 – Chaves
A vila de Sabrosa recebeu, a 19 de dezembro, o Juramento de 
Bandeira do 9º Curso de Formação Geral Comum de Praças 
do Exército do Regimento de Infantaria 19 – Chaves.

Com as condições meteorológicas a não permitirem que a 
cerimónia se realizasse a céu aberto na Avenida Combatentes 
da Grande Guerra, como estava inicialmente programado, a 
mesma decorreu no pavilhão gimnodesportivo da Escola 
Miguel Torga. Perante algumas centenas de familiares e 
populares que assistiram à cerimónia, “os recrutas viram assim 
coroado o esforço e dedicação aplicados ao longo do curso 
que frequentaram, num momento tão importante nas suas 
carreiras militares”, como foi referido no momento.

Para além do Juramento de Bandeira, o programa completo 
iniciou-se com a Continência à Alta Entidade presente, 
seguindo-se depois a Integração do Estandarte Nacional, 
uma alocução à cerimónia lida por um militar, comandante da 
companhia de recrutas, e a Imposição de condecorações a 
militares. Antes da Fórmula do Juramento de Bandeira 
aconteceu a leitura dos Deveres Militares.

A cerimónia terminou com a Imposição das Boinas a militares 
presentes e com uma visita à exposição estática VBR Pandur II.

Presente no momento esteve também a Banda Militar do 
Exército, atuando em vários momentos da cerimónia.
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cultura, turismo
promoção, 
desporto
Semana Cultural da 
Academia Sénior de Sabrosa  
apresentou os "Trabalhos na 
Academia"
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Durante a semana foi ainda realizado um torneio concelhio de 
Boccia, o concerto de encerramento de ano letivo pela “Tuna 
da Academia Sénior de Sabrosa”, com a participação 
especial da “Tuna da Univ. Sénior de V. Pouca de Aguiar”, a 
dinamização de uma Palestra sobre “Medicina Alternativa” e 
a apresentação da peça “À espera de Magalhães”, 
protagonizada pelos alunos da Academia Sénior de Sabrosa.

 

Da programação apresentada constou a exposição 
"Trabalhos na Academia", que mostrou ao público os trabalhos 
realizados pelos alunos da Academia Sénior de Sabrosa no 
âmbito das disciplinas de Pintura, Artes Plásticas e Trabalhos 
Manuais. O momento contou com a presença do vereador 
Mário Vilela, que teve oportunidade de parabenizar os 
autores dos trabalhos expostos e o trabalho realizado no 
âmbito da Academia Sénior de Sabrosa.

A Academia Sénior de Sabrosa promoveu, de 1 a 5 de julho 
de 2019, a Semana Cultural, onde apresentou os vários 
trabalhos desenvolvidos ao longo do ano letivo, promovendo 
também palestras e outras atividades culturais com a 
comunidade.
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VOLT'A PORTUGAL EM 
REVISTA trouxe a Sabrosa 
António Calvário e Natalina 
José

Foi a 6 de julho que o festival Rir Sem Bilhete recebeu a revista 
à portuguesa VOLT'A PORTUGAL EM REVISTA com António 
Calvário e Natalina José.

O espetáculo aconteceu no Auditório Municipal de Sabrosa e 
trouxe um elenco de referência que proporcionou mais de 
duas horas de entretenimento e boa disposição ao público 
sabrosense.

António Calvário cantou ainda alguns dos temas mais 
emblemáticos da sua carreira, num momento para mais tarde 
recordar por todos os presentes.

O Rir Sem Bilhete é o festival de humor e comédia, com 
entrada livre, do município de Sabrosa

Sabrosa recebeu placa de 
homenagem a Fernão de Magalhães 
por parte de “La Ruta de los 18 
Héroes”, de Madrid
Uma comitiva de dois espanhóis, vindos de Madrid, 
pertencentes ao grupo La Ruta de Los 18 Héroes visitou 
Sabrosa para homenagear Fernão de Magalhães através da 
entrega de uma placa de homenagem a Fernão de 
Magalhães ao executivo camarário sabrosense. 

 Esta visita foi também acompanhada por Jim Foster, cientista 
norte-americano residente no Alaska e manager do projeto 
The Magellan Project – Retracing the route 500 years later.

O grupo La Ruta de Los 18 Héroes está a percorrer a pé todas 
as localidades dos 18 tripulantes da nau Vitória que 
completaram a viagem de circum-navegação que, por ter 
sido programada e capitaneada pelo navegador sabrosense, 
também incluíram Sabrosa no seu roteiro de homenagens. 
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Exposição Arqueologia em 
Sabrosa: Entre o Corgo e o 
Pinhão foi apresentada no 
Espaço Miguel Torga
Foi a 13 de julho que a exposição Arqueologia em Sabrosa: 
Entre o Corgo e o Pinhão teve a sua sessão de abertura ao 
público no auditório do Espaço Miguel Torga.

Esta exposição apresenta a carta arqueológica do concelho 
de Sabrosa, incidindo sobre a sua história, arqueologia, 
sociologia e demografia, por exemplo, e é o culminar de um 
trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no território 
sabrosense e que enriquece o conhecimento presente com 
informação rigorosa do passado.

António Belém Lima esteve 
com Fernando Alves em “A 
Vida Passa lá Fora”

O arquiteto vilarealense foi convidado da sessão ocorrida a 
20 de julho no Espaço Miguel Torga.

Numa conversa que deambulou por vários temas, Belém Lima 
conversou com Fernando Alves, da TSF, do seu percurso 
profissional, da sua cidade natal, Vila Real, e de vários outros 
pormenores da sua vida profissional e pessoal, que o arquiteto 
partilhou com as três dezenas de presentes. Não sendo 
possível falar sobre todos os pontos de interesse passíveis de 
conversa no momento, este evento foi uma excelente 
oportunidade para se conhecer melhor esta figura ímpar da 
arquitetura nacional .
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O Largo do Eirô, em São Martinho de Anta, foi palco da 
apresentação da peça Iceberg - o último espetáculo, pela 
Peripécia Teatro.

Numa noite de verão em que o público aderiu em massa ao 
espetáculo, os presentes assistiram a uma peça que aborda a 
forma como o Homem trata o seu habitat, e como, através dos 
seus hábitos consumistas e de ganância desmedida o destrói 
completamente.

Na peça, "Tudo começa (e acaba!), depois de um longo 
período, em que o Homem, cego pela ambição e pelo 
consumismo, fascinado pelas suas próprias descobertas e 
invenções, não cuidou da sua casa. Cortou árvores, deixou 
que rios e mares se povoassem de materiais poluentes, fez do 
plástico e do betão reis. Egoísta e inconsequente, gastou 
recursos e privou os animais dos seus habitats”.

 

“Iceberg, o último 
espetáculo” foi apresentado 
no Largo do Eirô
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Concerto de António Chainho 
e Marta Dias homenageou 
Miguel Torga no dia do seu 
aniversário 

O Espaço Miguel Torga recebeu a 12 de agosto, por ocasião 
do aniversário do poeta e escritor, um concerto de 
homenagem, protagonizado por António Chainho e Marta 
Dias, acompanhados por Tiago Oliveira e por Maximo Ciuro.

Como já vem sendo habitual, ano após ano, o Espaço Miguel 
Torga assinala esta data com um concerto ao ar livre, que 
conta sempre com uma grande afluência de público.

Se fosse vivo, Miguel Torga cumpria nesse dia, 12 de agosto, 
o seu 112º aniversário.
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“Conferências FLiD” teve 
como convidado Alexandre 
Quintanilha
A segunda conferência de 2019 ocorreu a 7 de dezembro no 
Espaço Miguel Torga e teve como convidado o Professor 
Alexandre Quintanilha, que abordou o tema “As inovações: 
tecnológicas, sociais e culturais”.

Personalidades ligadas à cultura e à ciência são os 
convidados das “Conferências FLiD”, o ciclo de conferências 
que o Espaço Miguel Torga iniciou em 2019 no âmbito do 
Festival Literário Douro – FliD. 

A realização destas conferências tem como objetivo prolongar 
a programação do FLiD para além do núcleo central de 
atividades do Festival, que ocorre no final da primeira semana 
do mês de Maio de cada ano.

Ciclo de poesia Solstícios & 
Equinócios
O 2º semestre trouxe ao  
ciclo de poesia Solstícios 
& Equinócios, do Espaço 
Miguel Torga, os projetos 
“Fabricantes de Pegadas”, 
em 21 de setembro e 
ainda “Pulso”, a 21 de 
dezembro. 

Pode assistir aos 
espetáculos deste ciclo de 
poesia a cada solstício ou 
equinócio que acontece.
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Sabrosa Summer Fest 2019 
trouxe Fernando Daniel a 
Sabrosa

O Sabrosa Summer Fest 2019 trouxe a Sabrosa três 
espetáculos que ficaram na memória do público sabrosense.

O festival arrancou no dia 21 de agosto, no Largo da Praça, 
com a peça "Iceberg - O último espetáculo", pela Peripécia 
Teatro.

No dia 28 foi apresentado o concerto "Fernão de Magalhães 
– concerto dos 500 anos da viagem", pelo grupo Vox Angelis, 
junto à casa do navegador sabrosense.

O festival terminou no dia 6 de setembro com a atuação do 
artista Fernando Daniel e de Bié, artista sabrosense, no BB King 
Parque.
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Mercado Tradicional 
"Sabrosa na época das 
Descobertas"
O Município de Sabrosa organizou o Mercado Tradicional, 
subordinado ao tema Sabrosa na época das Descobertas - 
Lançamento da inauguração da exposição internacional 
“Os Locais e Culturas da Viagem de Magalhães”.

Decorreu no passado dia 7 de setembro, o mercado 
tradicional "Sabrosa na época das Descobertas", cuja 
realização serviu também de lançamento da inauguração da 
exposição internacional “Os Locais e Culturas da Viagem de 
Magalhães", com a exploração da dimensão da diversidade 
cultural, nomeadamente através da relação da temática das 
gastronomias do mundo com a região vinhateira do Douro. Ao 
longo do dia foram recriados os principais momentos da vida 
de Fernão de Magalhães, nomeadamente desde o seu 
nascimento até à sua morte, no decorrer da realização da 
viagem de circum-navegação.

Através de vários sketches, protagonizados pela Viv´Arte, o 
público presente teve a oportunidade de perceber as várias 
valências que a exposição internacional “Os Locais e Culturas 
da Viagem de Magalhães" vai incorporar: o Homem, a 
preparação da Viagem, a Viagem, e os Locais e Culturas: a 
Herança de Fernão de Magalhães.

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 "As Minhas 
Grafonolas" esteve patente 
no auditório municipal
A exposição "As Minhas Grafonolas", de Joaquim Teixeira, 
esteve, desde o dia 7 de setembro e até ao dia 4 de outubro, 
patente no auditório municipal de Sabrosa.

Esta exposição é fruto do entusiasmo e dedicação do autor e 
colecionador, com raízes em Celeirós do Douro, que ao longo 
de vários anos foi adquirindo estes instrumentos, cada vez mais 
raros.

A abertura contou com a presença do presidente do município 
de Sabrosa, que enalteceu a riqueza histórica e cultural das 
peças ali expostas.

Concerto de Filipe Raposo e 
Amélia Muge em 
homenagem a Manuel 
Hermínio Monteiro
O auditório municipal de Sabrosa recebeu a 10 de setembro 
o concerto "Pelo Fio dos Versos", por Filipe Raposo e Amélia 
Muge, uma iniciativa do Espaço Miguel Torga em 
homenagem a Manuel Hermínio Monteiro, na data do seu 
aniversário.

Num concerto simbólico e memorável, os dois artistas não 
conseguiram evitar a emoção em cada melodia e em cada 
citação do homenageado, fazendo o público, sobretudo os 
seus familiares e amigos, recordar a inteligência e a 
perspicácia deste grande homem.
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XI Lagarada Tradicional 
celebrou a vindima, o vinho e 
a vinha em Celeirós do Douro 

A XI Lagarada Tradicional, que decorreu em Celeirós do 
Douro nos dias 21 e 22 de setembro, foi um hino às vindimas, 
à vinha e ao vinho do douro e trouxe muita música e 
animação a todos os visitantes deste certame, que é já uma 
das referências da mais antiga região demarcada do 
mundo.

O programa do evento contou com dois dias de muita 
animação e começou no sábado de manhã com a abertura 
oficial do certame, que contou com a presença do presidente 
da Junta de Freguesia de Celeirós do Douro e do 
vice-presidente do município de Sabrosa.
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As ruas e os lagares da aldeia sabrosense encheram-se de 
animação e o programa “Aqui Portugal”, da RTP 1, que emitiu 
em direto a partir de Celeirós do Douro, deu durante todo o 
dia destaque à festa e ao que de melhor há no concelho de 
Sabrosa. 

A festa continuou no domingo. Com as condições 
meteorológicas a melhorarem, as ruas encheram-se de 
visitantes que não quiseram perder todos os momentos da 
festa, que contemplou atuações de vários grupos de 
concertinas, Zés Pereiras, teatro de rua e outros de caráter 
popular presentes. 
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Feira do Vinho e da 
Vinha 2019
A edição de 2019 da Feira do Vinho e da Vinha aconteceu no 
fim-de-semana de 14 e 15 de setembro, na aldeia vinhateira 
de Provesende e contou com um programa recheado de 
animação. 

Do mesmo constou também a Festa da Rádio Dom Bosco, que 
trouxe à aldeia vinhateira de Provesende muita música 
portuguesa. 
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Álvaro Laborinho Lúcio 
esteve com Fernando Alves 
no “A vida passa lá fora”
Fernando Alves regressou ao Espaço Miguel Torga em 
setembro para mais um "A vida passa lá fora" e contou com 
Álvaro Laborinho Lúcio como convidado.

Numa conversa fluída e transversal à vida e à carreira 
profissional do convidado, durante duas horas os presentes 
tiveram também oportunidade de conhecer várias 
curiosidades e particularidades sobre o mesmo, numa sessão 
que ficará na memória de todos.

Comemorações dos 500 anos 
de início da viagem de 
Fernão de Magalhães

O município de Sabrosa dinamizou no dia 20 de setembro 
um programa especial de eventos para assinalar os 500 
anos da data de início da viagem de circum-navegação de 
Fernão de Magalhães. 

Da parte da manhã, na rotunda de Magalhães, foram 
hasteadas as bandeiras dos países tocados pela viagem, com 
entoação da Marcha de Sabrosa, pelos alunos sabrosenses e 
da Academia Sénior de Sabrosa. Logo em seguida foi 
declamado o poema “Fernão de Magalhães”, de Miguel 
Torga, por um dos alunos presentes. 



36

À tarde, no auditório municipal de Sabrosa, foi exibido o filme 
"À conquista do mundo - Fernão de Magalhães" para o 
público escolar. Ainda durante a tarde aconteceu a 
apresentação final do atelier pedagógico “Chegada à Terra 
do Fogo”, dinamizado pela Viv'Arte com os alunos do 3.º ano 
de escolaridade do Centro Escolar Fernão de Magalhães e às 
16h00 deu-se o lançamento da nota 500 anos da 
circum-navegação 1519 - 2019. Todo o programa foi 
acompanhado em direto pela RTP, que se juntou a Sabrosa na 
promoção deste evento, levando Fernão de Magalhães e 
Sabrosa a todo o mundo.

Município de Sabrosa marcou 
presença nas comemorações 
do V Centenário da Viagem 
de Circum-navegação em 
Sanlúcar de Barrameda

O município de Sabrosa, a convite da entidade do Turismo da 
Andaluzia, participou nas comemorações do V Centenário da 
Viagem de Circum-navegação que tiveram lugar no passado 
dia 20 de setembro, em Sanlúcar de Barrameda, e que 
visaram assinalar nesse dia, precisamente 500 anos após a 
data de partida da expedição comandada por Fernão de 
Magalhães, que viria a ser terminada três anos depois por 
Sebastián Elcano, após a morte do primeiro.
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A exposição CHAMAMENTO – entre a escrita e a arte, de 
Agostinho Santos, esteve patente no Espaço Miguel Torga 
entre 11 de outubro e 31 de dezembro de 2019.

Com curadoria de Humberto Nelson, o trabalho apresentado 
mostrou ao público o resultado da leitura crítica e social do 
autor de livros de Miguel Torga, José Saramago, Fernando 
Pessoa, Valter Hugo Mãe, Manuel António Pina, Gonçalo M. 
Tavares, e muitos outros escritores e poetas, com o objetivo de 
despertar as consciências dos visitantes para os diferentes 
temas sociais implícitos nos trabalhos apresentados.

 

Representado neste ato pelo Chefe de Divisão Administrativa, 
Financeira e Patrimonial, João Areias, e que contou com a 
presença de vários elementos do Governo de Espanha, e de 
outras entidades importantes do país vizinho, o município de 
Sabrosa foi agraciado com uma placa comemorativa, de 
reconhecimento de Sabrosa como terra de nascimento do 
navegador, tendo sido também destacado o papel decisivo 
desta autarquia para o sucesso das comemorações do V 
Centenário iniciadas este ano, e que acontecem à escala 
global.

No ato, e em nome do presidente do município, Domingos 
Carvas, foi destacada a enorme felicidade que é para 
Sabrosa participar naquele ato de enorme simbolismo, bem 
como em todos os outros eventos e comemorações, que 
celebram a vida e os feitos de Fernão de Magalhães, até pela 
enorme importância que a Primeira Viagem de 
Circum-navegação tem na história e no mundo, ainda nos dias 
de hoje. 

 

Exposição CHAMAMENTO – 
entre a escrita e a arte, de 
Agostinho Santos, patente no 
Espaço Miguel Torga
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Valter Lobo esteve no EMT no âmbito do Novas Canções da 
Montanha, ciclo de música, a apresentar as canções de 
“Mediterrâneo” e alguns temas inéditos a incluir no próximo 
disco. Sempre com o português em punho e voz pujante, com 
as componentes lírica e sonora marcadas por um grande 
sentimentalismo e melancolia, o músico apresentou uma 
reaproximação ao calor humano e ao mundo, num espetáculo 
intimista e muito próximo do público presente.

Valter Lobo é um cantautor que se deu a conhecer com um 
“Inverno EP”, em 2012, que rapidamente o levou para palcos 
como o CCB e a Casa da Música, no âmbito do Misty Fest, 
assegurando as primeiras partes de Scott Matthew.

Valter Lobo apresentou o 
“Mediterrâneo” no Novas 
Canções da Montanha

Conferência homenageou 
General Loureiro dos Santos 
em Sabrosa

Aconteceu a 17 de novembro a Conferência General José 
Alberto Loureiro dos Santos, que trouxe a Sabrosa várias 
personalidades militares nacionais para participar neste 
evento que homenageou a vida e obra desta personalidade 
sabrosense.

Com um programa variado, o evento intitulado “Conferência 
General José Alberto Loureiro dos Santos”, com organização 
da Academia Militar, o Centro de Estudos e Investigação de 
Segurança e Defesa de Trás-os-Montes e Alto Douro 
(CEISDTAD) e Câmara Municipal de Sabrosa, começou com 
uma missa de homenagem celebrada na Igreja matriz de 
Sabrosa por Dom Januário Torgal Ferreira. Depois, e visitado o 
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espaço museológico que alberga o espólio do General 
Loureiro dos Santos, o programa continuou no Auditório 
Municipal de Sabrosa. Aí, na abertura oficial da sessão, usou 
da palavra o presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, 
Domingos Carvas, que teve oportunidade de realçar no 
momento a satisfação e importância por receber em Sabrosa 
um evento tão importante, que destaca uma das 
personalidades mais distintas do território sabrosense. A 
sessão de abertura contou ainda com o discurso do Chefe de 
Estado Maior do Exército, General Nunes da Fonseca e do 
Diretor do CEISDTAD, João Agostinho Pavão.

O momento alto do programa aconteceu com a realização 
da Conferência “Pensar a Defesa Nacional e as Forças 
Armadas”, pelo General José Luiz Pinto Ramalho, e moderada 
pelo Major-General João Vieira Borges, que trouxe ao 
auditório municipal vários temas fraturantes do estado e da 
defesa nacional, evocando sempre o papel e a posição que o 
General Loureiro dos Santos teve no passado nestas matérias.

Esta foi a primeira edição deste evento que, a partir de 2019, 
acontecerá todos os anos, homenageando o General Loureiro 
dos Santos e evocando temas considerados pertinentes para 
o futuro da defesa nacional.
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O vice-presidente do Governo e Conselho de Turismo de 
Andaluzia, Juan Marín, e o secretario geral para o Turismo do 
Governo de Andaluzia, Manuel Muñoz, visitaram Sabrosa no 
dia 22 de novembro e estiveram reunidos com os 
representantes municipais e com os vários empresários do 
concelho para a apresentação do projeto “Andalucía, 
Origen&Destino”, incluído no programa de comemorações do 
“Quinto centenario de la primera vuelta al mundo” de Fernão 
de Magalhães.

Da parte da manhã a comitiva espanhola foi recebida nos 
Paços do Concelho pelo presidente da Câmara Municipal de 
Sabrosa, num momento institucional que antecedeu uma 
reunião de trabalho com o presidente, vice-presidente da 
Câmara e os representantes espanhóis presentes.

Depois, a comitiva teve oportunidade de visitar a obra da 
futura “Exposição Locais e Culturas de Magalhães”, o Espaço 
Miguel Torga, em São Martinho de Anta, e o centro histórico 
da vila.

Vice-presidente do Governo 
e Conselho de Turismo de 
Andaluzia visitou Sabrosa e 
reuniu com empresários 
locais

Para a parte da tarde ficou reservada uma reunião para a 
apresentação do projeto “Andalucía, Origem e Destino” com 
vários empresários do concelho de Sabrosa ligados ao setor 
turístico.
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A Vida Passa Lá Fora chegou 
ao fim e teve Dom Januário 
Torgal Ferreira na sua última 
sessão

O A Vida Passa Lá Fora, com Fernando Alves, jornalista da TSF, 
chegou ao fim e na sua última sessão teve como convidado 
Dom Januário Torgal Ferreira, atual bispo emérito das Forças 
Armadas e Segurança, que proporcionou uma agradável 
conversa, repleta de peripécias, num resumo do seu percurso 
de vida, das suas crenças, dos seus ideais e das suas ideias.

No final da sessão houve um agradecimento especial ao 
jornalista da TSF, Fernando Alves, por toda a sua 
disponibilidade e colaboração ao projeto e ao Espaço 
Miguel Torga.

 

Sabrosa recebeu comitiva 
oficial das Filipinas
Sabrosa recebeu, nos dias 5 e 6 de dezembro, uma comitiva 
filipina constituída pela Embaixadora das Filipinas em Portugal, 
o Presidente da Comissão Nacional Histórica da Universidade 
das Filipinas e vários historiadores especializados em Fernão 
de Magalhães.

Esta visita surgiu no âmbito da presença e participação deste 
grupo de historiadores na conferência “Magalhães, 
Magallanes, Magellan: Magellan in Philippine History through 
Philippine Historians”, que decorreu na Sociedade de 
Geografia de Lisboa, no dia 4 de dezembro, e da vontade da 
Embaixadora das Filipinas em Portugal de dar a conhecer a 
terra do navegador a este ilustre grupo.

Na sua passagem, foram recebidos nos Paços do Concelho 
pelo presidente do município, Domingos Carvas, visitando 

 

ainda a Exposição Fernão 
Magalhães,a Casa 
Fernão Magalhães, o 
centro histórico de Sabro-
sa, a adega cooperativa, 
o Espaço Miguel Torga e 
o Centro Escolar Fernão 
de Magalhães.
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educação
Educação e Ação Escolar
A rede escolar do concelho de Sabrosa é constituída 
atualmente por quatro Jardins-de-Infância localizados em 
Sabrosa, Gouvinhas, 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 581 alunos no 
presente ano letivo. 

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.
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Prémios Municipais 
de Mérito Escolar 
atribuídos aos 
melhores alunos 
pelo município de 
Sabrosa

Os melhores alunos a estudar no concelho de Sabrosa até ao 12.º ano de escolaridade foram novamente distinguidos pela Câmara 
Municipal de Sabrosa através da atribuição dos Prémios Municipais de Mérito Escolar.

Estas atribuições aconteceram na Gala do Dia do Diploma, organizada pelo Agrupamento de Escolas Miguel Torga - Sabrosa, na 
Escola EB 2,3/S Miguel Torga de Sabrosa. A cerimónia contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, 
Domingos Manuel Alves Carvas, que aproveitou o momento para enaltecer a satisfação com que estes prémios são atribuídos 
destacando que “acima de tudo, estes são prémios que destacam a excelência dos alunos, mas também o trabalho, esforço e 
dedicação de toda a comunidade escolar”.

Os prémios entregues no ano de 2019 destacaram 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, e um 
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 nove alunos, que integram o quadro de mérito escolar, e um total de 
nove alunos que mais se destacaram no último ano dos primeiro, segundo e terceiro ciclos de escolaridade.

O A Vida Passa Lá Fora, com Fernando Alves, jornalista da TSF, 
chegou ao fim e na sua última sessão teve como convidado 
Dom Januário Torgal Ferreira, atual bispo emérito das Forças 
Armadas e Segurança, que proporcionou uma agradável 
conversa, repleta de peripécias, num resumo do seu percurso 
de vida, das suas crenças, dos seus ideais e das suas ideias.

No final da sessão houve um agradecimento especial ao 
jornalista da TSF, Fernando Alves, por toda a sua 
disponibilidade e colaboração ao projeto e ao Espaço 
Miguel Torga.
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Escola Básica Fernão de 
Magalhães distinguida 
novamente com Bandeira 
Verde Eco-Escolas
A Escola Básica Fernão de Magalhães foi distinguida 
novamente com esta bandeira por implementar várias práticas 
no âmbito da preservação do ambiente no último ano.

No momento da cerimónia de hastear da bandeira estiveram 
presentes vários representantes escolares e municipais, 
incluindo o presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, 
Domingos Carvas, que evidenciou a sua satisfação por esta 
distinção, parabenizando todos os intervenientes no projeto e 
referindo que “a mesma é o reflexo das políticas que vêm 
sendo desenvolvidas pelos responsáveis escolares, em 
parceria com o município, neste setor”, ao mesmo tempo que 
alertou para os desafios futuros que todos os agentes vão 
enfrentar para a preservação do clima e do ambiente.

Alunos argentinos visitaram 
terra de Fernão de 
Magalhães

No âmbito da Rede das Cidades Magalhânicas esteve em 
Sabrosa, no fim-de-semana de 22 e 23 de novembro, um 
grupo de alunos finalistas do Colégio nº8 de Porto Santa Cruz, 
Argentina, com o objetivo de contactar e conhecer as origens 
e o território do navegador Fernão de Magalhães. Em dois 
dias, alunos e respetivos professores visitaram, em Sabrosa, a 
Exposição Fernão Magalhães, ainda em processo de 
remodelação, a Casa Fernão Magalhães, o Espaço Miguel 
Torga, o Pólo Arqueológico de Garganta e a região do Douro 
Património Mundial UNESCO, tendo oportunidade de fazer 
um passeio de barco no rio Douro.

Ficaram assim reforçados os laços de amizade 
proporcionados pela Rede das Cidades Magalhânicas, 
sendo estas visitas muito enriquecedoras, inolvidáveis e 
marcantes para os jovens.
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Bolsas de Estudo 
Miguel Torga para o 
Ensino Superior 
19/20 entregues a 
43 alunos do 
concelho de 
Sabrosa

O município de Sabrosa entregou as Bolsas de Estudo para o Ensino Superior 19/20 a 43 alunos do 
concelho de Sabrosa. A cerimónia de atribuição das Bolsas de Estudo Miguel Torga para o Ensino 
Superior 19/20 aconteceu em Sabrosa  e cada aluno foi presenteado com um apoio económico para 
fazer face “às exigências que o investimento na formação académica comporta”, como referiu o 
presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Domingos Carvas. No momento deixou também 
palavras de incentivo a todos os presentes no sentido de completarem as suas etapas académicas 
porque ”o esforço compensa”.

Esta medida apoia anualmente todos os alunos do concelho de Sabrosa que se candidatam a esta 
bolsa de estudo e que cumpram os parâmetros para a sua atribuição.

Com este apoio, o município pretende colaborar na formação de quadros técnicos superiores na sua 
área geográfica, contribuindo dessa forma para o desenvolvimento social, económico e cultural do 
concelho.
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Houve magia na 
Festa de Natal das 
Escolas 2019

A Festa Escolar de Natal 2019 aconteceu a 13 de dezembro e teve um espetáculo 
de magia do mágico Rúben Félix para todas as crianças presentes.

Com o Auditório Municipal de Sabrosa completamente cheio de crianças 
imbuídas do espírito natalício, o programa preparado pela Câmara Municipal de 
Sabrosa, Agrupamento de Escolas Miguel Torga e CPCJ – Sabrosa começou ao 
início da manhã com uma receção no átrio deste espaço cultural. À sua espera, as 
crianças tinham muita animação, pipocas, balões, máquinas de bolas de sabão, 
música, chocolate quente e o Pai Natal, que confraternizou e tirou fotos com todos 
os presentes.

Já sentados e devidamente instalados no interior do auditório, o presidente da 
Câmara Municipal de Sabrosa, Domingos Carvas, fez uma saudação de 
boas-vindas e deixou votos natalícios de “muita saúde e amor” para todos, que 
depois assistiram ao espetáculo de magia de Rúben Félix. Um espetáculo especial 
de natal e infantil, protagonizado pelo mágico sabrosense, que fez as delícias dos 
mais pequenos.



Reeducar+ promoveu “Férias 
em Movimento” na pausa 
letiva natalícia
O projeto Reeducar+, em parceria com a Câmara Municipal 
de Sabrosa, promoveu a atividade Férias em Movimento- 
Natal 2019 durante a primeira pausa letiva deste ano escolar 
dinamizando várias atividades para os mais pequenos.

De 18 de dezembro de 2019 a 3 de janeiro de 2020 as 
crianças participaram ativamente em diversas atividades, 
promovendo a sua ocupação em período de férias de uma 
forma segura, lúdico-educativa, responsável e divertida, 
contribuindo ainda para o desenvolvimento das capacidades 
cognitivo-emocionais das mesmas, bem como para o 
desenvolvimento das relações interpessoais entre as 
crianças/adultos, permitindo deste modo que cresçam de 
forma saudável e equilibrada. 47

Ainda no âmbito do ATL "Férias em Movimento", do projeto 
Reeducar+, as crianças cantaram as janeiras a várias 
instituições e serviços da vila de Sabrosa, oferecendo a todos 
uma lembrança alusiva a esta época festiva feita por eles no 
âmbito dos trabalhos realizados neste ATL.

Esta atividade tem por objetivo a preservação das tradições 
culturais nas gerações mais novas, que aprendem assim uma 
das atividades mais antigas e caraterísticas desta época do 
ano.

Crianças cantaram as “Boas 
Festas e as Janeiras” em 
Sabrosa
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obras

Obras de 
Requalificação da 
Via Panorâmica de 
Acesso ao Alto 
Douro Vinhateiro – 
Estrada Municipal 
323 decorrem a 
bom ritmo
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As obras de Requalificação da Via Panorâmica de Acesso ao Alto Douro Vinhateiro decorrem a bom ritmo. Com a obra de 
Requalificação dos Miradouros da Estrada Municipal 323 já concluída, esta fase de trabalhos vem complementar a intervenção nas 
necessidades de que a estrada municipal 323 carecia e contempla. Através desta requalificação vai-se melhorar e potenciar a 
mobilidade de quem visita a região, com consequência direta no incremento das receitas turísticas geradas. A economia local e 
regional será dinamizada, sobretudo numa cadeia de valor do touring cultural e paisagístico, de forma direta e indireta.  O município 
de Sabrosa pretende também com esta intervenção aumentar o número de visitantes, em particular turistas, assim como aumentar o 
número de empresas com serviços complementares à oferta turística e, consequente, aumentar a criação de emprego e melhorar os 
níveis de qualidade de serviços em diversas áreas como a restauração, hotelaria, atividades de animação, com diversificação do 
tecido empresarial.

Esta intervenção tem um investimento previsto de 1.232.409,12€, financiado pelo programa Valorizar – linha de Apoio à 
Valorização Turística do Interior num valor de 300.000,00€.
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Obra de Requalificação dos 
Miradouros na Estrada 
Municipal 323 concluída no 
prazo previsto

A obra de Requalificação dos Miradouros da Estrada 
Municipal 323 já está concluída, sendo executada dentro do 
prazo inicialmente estipulado para o efeito

A construção destes miradouros ao longo da via vem resolver 
definitivamente os problemas estruturais, sobretudo ao nível da 
insegurança, que até aqui representava para todos quantos 
nela circulam.

Considerado como um investimento prioritário no âmbito da 
estratégia que o governo tem para este território, a conclusão 
desta obra permite acrescentar também uma maior 
atratividade turística para o concelho e para a região.

. 
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Neste sentido, os pontos trabalhados permitem aos visitantes 
do território contemplar a paisagem e obter informação 
complementar sobre o mesmo de forma cómoda e atrativa.

A colocação de mesas de merendas ao longo da estrada é 
uma das novidades que a conclusão da obra oferece, e que 
vai permitir, a todos os que o desejem, fazer uma refeição ao 
mesmo tempo que apreciam a paisagem duriense no seu 
expoente máximo. 



Outra das novidades, com abertura prevista para abril de 
2020, é a criação de um Posto de Informação Turística neste 
troço, localizado na antiga “Casa do Cantoneiro”.

Este serviço permitirá a quem nos visita obter de forma acessível 
informação sobre o território e ofertas turísticas, fazer provas 
gastronómicas e comprar vários dos produtos endógenos que 
o nosso concelho oferece.
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Requalificação do largo da 
Eira do Moreiral, Anta - S. 
Martinho de Anta

54



Outra das novidades, com abertura prevista para abril de 
2020, é a criação de um Posto de Informação Turística neste 
troço, localizado na antiga “Casa do Cantoneiro”.

Este serviço permitirá a quem nos visita obter de forma acessível 
informação sobre o território e ofertas turísticas, fazer provas 
gastronómicas e comprar vários dos produtos endógenos que 
o nosso concelho oferece.
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Requalificação do Largo do 
Terreiro em Gouvinhas
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O custo total da obra foi de 1,042,764.17€, e teve 
comparticipação do FEDER.

 

Regeneração Urbana em São 
Martinho de Anta está 
concluída
As obras de regeneração urbana das Ruas das Quintães e do 
Fundo do Povo, em São Martinho de Anta, já estão concluídas. 

A intervenção, que teve por objetivo melhorar a imagem 
urbana de São Martinho de Anta, através de arranjos 
exteriores de reabilitação do espaço público urbano, está 
enquadrada na medida do Plano de Ação de Regeneração 
Urbana (PARU) e das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU). 

Com a conclusão desta obra foi possível 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. 



57

•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;

•Reconstrução de muro de suporte ao antigo J. I. de S. 
Martinho de Anta ;

•Instalação de parque infântil no Centro Escolar Fernão de 
Magalhães. 

Outras obras
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