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editorial
Caros Sabrosenses,
O ano que encerrou ficou marcado pela nossa luta contra esta pandemia “COVID-19”, que 
diariamente nos tem afetado e limitado a todos. Poderemos, entretanto, dizer que, com o 
esforço de todos, foi possível chegar a esta altura com um número de casos francamente 
abaixo da média do país e de outros territórios aqui bem próximos.
Independentemente desta pandemia nos bloquear alguma ação, esta não nos impediu de ir 
desenvolvendo os nossos projetos de investimento, evitando, com o esforço de todos os 
funcionários da autarquia, que estes parassem, tanto os investimentos em curso como os 
investimentos futuros e de realização para curto prazo.
A reabilitação da estrada Sabrosa/Pinhão bem como a criação dos miradouros, são bem o 
exemplo disso, para além de outras. A aprovação da candidatura bem como a adjudicação 
da obra de ampliação da Área de Acolhimento Empresarial e a reformulação do projeto 
para o Pavilhão Municipal e a sua complementar abertura de concurso público também o 
são. Na ação social e na educação, onde os nossos alunos tiveram na Câmara Municipal e 
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no Agrupamento de Escolas os seus parceiros de ajuda, principalmente os mais necessitados, depositámos grande parte das nossas 
energias, para que não ficasse ninguém para trás.
Com o orçamento aprovado mais uma vez por unanimidade para o ano de 2021, serve o mesmo para dizer que a oposição tem 
tido um papel preponderante na elaboração destes documentos. Basta lembrar que continuamos a ter o IMI em 3%, a devolução 
aos contribuintes de 5% do IRS, e mais uma vez não vamos aplicar qualquer derrama às empresas aqui sediadas.
Renovo, pois, o apelo a todos os Sabrosenses que cumpram com as regras impostas pela DGS, única forma de vencer esta 
pandemia.
Todos juntos vamos vencer.

O presidente da Câmara Municipal,
Domingos Carvas
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visitar 
No remodelado espaço “Os Locais e Culturas da Viagem de 
Magalhães”, em Sabrosa, pode mergulhar num espetáculo 
onde a tecnologia de ponta faz viajar a sua imaginação, 
experienciar a primeira volta ao Mundo e viver uma lição de 
história mágica, descobrindo territórios longínquos.
Através dos núcleos expositivos “Um Homem Além-Mar”, 
“Preparação da Viagem”, “A Viagem” e “Locais e Culturas”, 
embarque nesta viagem de séculos com Fernão de 
Magalhães.

Abril a outubro:

Terça a sexta-feira:

09h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30

Sábado e domingo:

10h00 - 12h30 / 14h00 - 18h30

Novembro a março:

Terça a sexta-feira:

09h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30

Encerra segunda-feira e feriados

Horário de Funcionamento:

Exposição Os Locais e Culturas
da Viagem de Magalhães

Morada:
BB King Parque - Sabrosa

Contactos:
Tlf:259 937 120

Site: locaiseculturasmagalhaes.pt 

E-mail:

locaiseculturasmagalhaes@cm-sabrosa.pt
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ação social

Telefone: 259 937 130 / 259 937 120

Endereço de e-mail: acaosocial@cm-sabrosa.pt

Morada: Rua do Loreto
5060 - 328 Sabrosa

. Apoio ao 3.º setor
. Balcão de Atendimento Móvel

. Cartão do Idoso
. Gabinete de Inserção Profissional

. Habitação Social
. Incentivo à Natalidade

. Oficina Social
. Rede Social

no Agrupamento de Escolas os seus parceiros de ajuda, principalmente os mais necessitados, depositámos grande parte das nossas 
energias, para que não ficasse ninguém para trás.
Com o orçamento aprovado mais uma vez por unanimidade para o ano de 2021, serve o mesmo para dizer que a oposição tem 
tido um papel preponderante na elaboração destes documentos. Basta lembrar que continuamos a ter o IMI em 3%, a devolução 
aos contribuintes de 5% do IRS, e mais uma vez não vamos aplicar qualquer derrama às empresas aqui sediadas.
Renovo, pois, o apelo a todos os Sabrosenses que cumpram com as regras impostas pela DGS, única forma de vencer esta 
pandemia.
Todos juntos vamos vencer.

Gabinete de Ação Social:



- Incentivo à Natalidade:
Atribuição de um subsídio de prestação única, no valor de 
1000€, sempre que ocorra um nascimento ou adoção de uma 
criança no concelho;

- Oficina Social:
Pequenas reparações na habitação a grupos mais vulneráveis;

- Rede Social:
Fórum de discussão de projetos de intervenção social do 
concelho;
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Descrição dos Serviços:

- Apoio 3º setor:
Apoio ao 3º setor e empregabilidade do concelho de 
Sabrosa;

- Cartão do Idoso: 
Aplicação das taxas sociais, redução de 40% nas entradas em 
eventos organizados pelo município, sujeitos a cobrança de 
bilhete; Acesso gratuito nas piscinas municipais Rosa Mota; 
Desconto percentual de 50% nos medicamentos 
comparticipados com receita médica nas farmácias do 
concelho até dia 8 de cada mês;

- 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;
Presta apoio a jovens e adultos desempregados no seu 
processo de inserção ou reinserção no mercado de trabalho;

- Habitação Social:
Acompanhamento de situações de carência económica e de 
habitação degradada;
Comparticipação financeira na reabilitação de habitações;
Protocolos e parcerias com as instituições de Segurança Social 
para situações de emergência e calamidade pública;
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Sabrosa Oficina Social presta 
apoio domiciliário gratuito 
aos grupos sociais mais 
vulneráveis do concelho

Foi apresentada a 10 de janeiro de 2020 em Sabrosa a 
Oficina Social da Câmara Municipal de Sabrosa.

A Oficina Social de Sabrosa "é um serviço móvel de apoio à 
população mais vulnerável do concelho de Sabrosa, que terá 
neste serviço um apoio à realização de pequenos serviços, 
que muitas vezes as pessoas não conseguem executar 
sozinhas" disse o presidente da Câmara Municipal de 
Sabrosa, Domingos Carvas, na sua apresentação.

Promovida pelo Município de Sabrosa, tem como objetivo 
apoiar os grupos sociais mais vulneráveis e/ou em situação de 
incapacidade ou dependência, com vista à prestação de 
apoio domiciliário gratuito, em reparações e substituições no 
concelho de Sabrosa. Os serviços prestados ao abrigo deste

programa são prestados de forma gratuita e compreendem 
pequenos trabalhos de reparação e bricolage nas áreas da 
carpintaria, serralharia, eletricidade e construção civil.

Esta medida do Município de Sabrosa vem na continuidade 
da prossecução de políticas socias responsáveis, à 
semelhança de outras medidas já implementadas, mantendo 
sempre a preocupação de contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida dos seus munícipes, em particular dos 
grupos sociais mais vulneráveis, como são os casos dos idosos, 
dos portadores de deficiência/incapacidade ou qualquer 
outro cidadão que, ainda que momentaneamente, se encontre 
impossibilitado de manter a autossuficiência, a autonomia no 
seu dia-a-dia e a sua dignidade enquanto pessoa.

Os Serviços contemplados neste programa poderão ser 
solicitados no Gabinete de Ação Social da Câmara 
Municipal de Sabrosa, pelo interessado ou por terceiros em 
sua representação, através do telefone fixo 259 937 130, 
remetidos por email, para o endereço geral@cm-sabrosa.pt, 
ou ainda, via postal, para o endereço Rua do Loreto, 
5060-328 Sabrosa, através do preenchimento de formulário 
próprio, também disponível online em www.sabrosa.pt.

Para mais informações acerca dos critérios e requisitos para 
usufruir deste serviço pode consultar o Gabinete de Ação 
Social da Câmara Municipal de Sabrosa.
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Município de Sabrosa 
entregou duas casas de 
habitação social
No seguimento do concurso para atribuição de habitação 
social em regime de arrendamento apoiado, o Município de 
Sabrosa entregou, no dia 9 de outubro, duas casas a dois 
agregados familiares do concelho, designadamente um T2 e 
um T3.

Estas casas, localizadas na Mata da Soalheira e no Bairro 
João Paulo II, respetivamente, foram entregues pelo presidente 
da Câmara Municipal de Sabrosa, Domingos Carvas, que, no 
ato simbólico de entrega das respetivas chaves, desejou 
felicidades a estas duas famílias neste novo lar e para a nova 
etapa que iniciaram.

Funcionários da Câmara 
Municipal de Sabrosa doam 
bens alimentares no âmbito 
do Dia Internacional para a 
Erradicação da Pobreza
A Câmara Municipal de Sabrosa celebrou o Dia Internacional 
para a Erradicação da Pobreza 2020 com uma campanha de 
angariação de bens alimentares junto dos seus funcionários. 
Nela, que decorreu entre o dia 6 e o dia 16 de outubro, foram 
angariados vários quilos de produtos alimentares de primeira 
necessidade, que foram distribuídos pelas famílias mais 
carenciadas do concelho de Sabrosa pelas IPSS’s locais.

Sendo já tradicional o assinalar desta data na Câmara 
Municipal com atividades geralmente voltadas para 
comunidade local, dado o estado de pandemia que vivemos, 
esta foi uma forma alternativa de comemorar a data.



Gabinete de  Ação Social do município, conseguindo-se assim 
uma distribuição com o máximo critério e rigor.

É de referir que a verba disponível para esta iniciativa foi 
reforçada com a alocação de verbas provenientes da 
poupança com os espetáculos culturais que não se puderam 
realizar devido à pandemia, e na poupança efetuada no 
investimento na iluminação de Natal das ruas sabrosenses, 
que, em tempo de contenção económica, marca a época de 
forma singela. Todos os bens distribuídos foram adquiridos nos 
vários estabelecimentos do comércio tradicional local, 
permitindo , desta forma, à Câmara Municipal ajudar os 
empresários locais deste ramo de atividade, que sofreram 
também o grave impacto provado pela pandemia na 
economia.
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Município de Sabrosa 
distribui cabazes alimentares 
de Natal às famílias mais 
carenciadas do concelho

O Município de Sabrosa distribuiu cabazes às famílias mais 
carenciadas do concelho, com bens alimentares de primeira 
necessidade adquiridos no comércio tradicional local.

O estado de pandemia em vigor veio agravar ainda mais a 
situação económica de algumas das famílias mais 
carenciadas do concelho de Sabrosa e esta iniciativa foi mais 
uma forma de amenizar os efeitos nocivos sentidos nestes 
agregados familiares.

Para esta iniciativa foram contempladas as famílias sinalizadas 
pelos parceiros sociais RSI, SAAS, CLDS 4G Sabrosa, Ação 
Social Escolar e CPCJ, juntando a estas as sinalizadas pelo 

Funcionários municipais 
doaram presentes para “Um 
Natal Mais Feliz”
Os funcionários da Câmara Municipal doaram este Natal 21 
presentes para a campanha “Um Natal Mais Feliz”. A 10.ª 
edição desta campanha, realizada este ano em parceria 
entre o RSI e o CLDS 4G Sabrosa, teve como objetivo a 
sensibilização das entidades, instituições e associações locais, 
para o apadrinhamento das crianças referenciadas através 
da doação de um presente de natal novo.
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Autarquia lança Balcão 
Móvel de Atendimento (BMA) 
e leva serviços municipais às 
freguesias

O Município de Sabrosa tem disponível, desde o dia 22 de 
dezembro, o Balcão Móvel de Atendimento (BMA), um 
serviço itinerante que permite a todos os munícipes usufruir e 
tratar na sua freguesia dos serviços até aqui só disponíveis na 
sede da autarquia, sem a necessidade de se deslocarem da 
sua localidade.

Assuntos relacionados com o Urbanismo, Ensino, Rendas, 
Ação Social e Água são alguns dos que podem ser tratados 
com mais comodidade por todos neste novo serviço, que 
funciona na carrinha SOS - Sabrosa Oficina Social e que 
passará por cada uma das freguesias em data e horário 

mensal já estabelecidos. Desta forma, fica simplificado o 
processo de tratamento de assuntos relacionados com a área 
de obras, nomeadamente entrega de requerimentos, e toda a 
documentação necessária para licenciamento, legalização, 
certidões, autorizações de obras; requerer transporte escolar, 
apoio social escolar ou atribuição de bolsas de estudo e 
efetuar os pagamentos mensais das refeições escolares; fazer 
o pagamento de rendas de habitação social, pedido de 
apoio especial COVID-19 e demais assuntos relacionados 
com a habitação social; entregar requerimentos e 
documentação do cartão do idoso, apoio à natalidade, apoio 
de habitação degradada e serviços de oficina social ou a 
possibilidade de pagamento das faturas da água e 
saneamento, através da parceria com as Águas do Interior 
Norte. Também a requisição/participação para autorizações 
de queimas ou queimadas estará disponível, fazendo assim 
com que um dos serviços mais solicitados pelos munícipes 
fique agora mais facilmente acessível.

Este projeto é desenvolvido no âmbito da candidatura 
“Proximidade Local Digital Integrada”, efetuada pela Câmara 
Municipal de Sabrosa e financiado pelo FEDER no âmbito do 
Programa Operacional Regional Norte 2020, que tem por 
objetivos permitir o acesso ao balcão de atendimento às 
pessoas mais afastadas da sede de concelho, bem como 
permitir também o atendimento assistido nos serviços online, 
também estes disponíveis para todos os munícipes e ajudar, 
sobretudo, a população mais idosa.
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ambiente
proteção civil
Conhece todas as opções 
disponíveis para registar as 
Queimas e Queimadas no 
concelho de Sabrosa?
Sendo necessária a realização de uma comunicação prévia 
para efetuar queimas fora do período crítico, ou quando o 
risco de incêndio não seja de níveis “muito elevado” ou 
“máximo”, a Câmara Municipal de Sabrosa tem várias opções 
disponíveis para o seu registo.

Pode fazê-lo no Balcão Único da Câmara Municipal de 
Sabrosa, através do contacto telefónico 259 937 120, fazer 
este registo presencialmente no mesmo serviço ou no Balcão 
Móvel de Atendimento.

Tenha em atenção que queima executada sem mera 
comunicação prévia à autarquia é considerado uso de fogo 
intencional, estando sujeito a coimas.
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Sítio da Necrópole 
Alto-Medieval das 
Touças alvo de 
intervenção

A Associação de História e Arqueologia de Sabrosa, com o apoio da Câmara Municipal de Sabrosa, levou a cabo várias 
intervenções no sítio da Necrópole Alto-Medieval das Touças de forma a atualizar a informação conhecida naquele importante Pólo 
de conhecimento do mundo antigo. Depois da limpeza do local, foram realizadas várias escavações e feito o levantamento do 
terreno, sendo identificadas sepulturas, pedras fincadas e o Marco da Ordem de Malta ali existente. Foi também atualizado o painel 
informativo pré-existente no local de forma a facilitar a informação sobre o local a todos os visitantes. Já confirmado como local de 
manufatura de sarcófagos, o local continua a ser explorado na procura de novos dados que acrescentem informação e importância 
ao mesmo.

Recorde-se que o concelho de Sabrosa é rico em Património Arqueológico, ainda hoje bem preservado e possível de visitação que  
evidencia de forma clara a ocupação medieval do mesmo, sobretudo através da presença de numerosos fragmentos cerâmicos,  
destacando-se as sepulturas abertas na rocha das Touças (entre Garganta e Vilar de Celas), do Chão das Velhas (Arcã) e do Chão 
de Mouros (Donelo), assim como as duas sepulturas e as cabeceiras de sepultura discordais descobertas no adro da Capela do Sr. 
Jesus de Sta. Marinha em Provesende.



13

Vespa Velutina (Asiática) no 
concelho de Sabrosa

O Gabinete Municipal de Proteção Civil continua a 
desenvolver esforços para que a Vespa Velutina, mais 
conhecida por Vespa Asiática, não se instale em força no 
concelho e que a apicultura não sofra com esta espécie 
invasora.

Durante o ano de 2020 foram destruídos 20 ninhos desta 
espécie, todos nas freguesias de Sabrosa, Paços, Vilarinho de 
São Romão, Celeirós, União de Freguesias de Provesende, 
União de Freguesias de São Martinho de Anta, Covas do 
Douro e Gouvinhas.

Município coloca Eco’pontas 
e Papa’chicletes no concelho 
para retirar lixo do chão
O Município de Sabrosa colocou Eco’pontas e 
Papa’chicletes, para recolha de priscas e chicletes, em oito 
locais do concelho de Sabrosa.

Esta medida surgiu no âmbito da implementação da estratégia 
de combate ao lixo deitado ao chão, proposta pelo executivo 
municipal, e que vem ajudar a manter limpos alguns dos 
pontos mais movimentados do município, numa medida há 
muito ansiada e que agora é uma realidade.

Com um design moderno e uma estratégia de comunicação 
apelativa e convidativa implementada nestes equipamentos, 
os munícipes e turistas são convidados a participar num 
questionário colocado em cada um dos equipamentos 
existentes, respondendo com a colocação das chicletes ou 
priscas nos contentores existentes para o efeito.
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Menos Incêndios florestais, 
mas muita área ardida no 
concelho de Sabrosa
O ano de 2020 ficou marcado pela diminuição do número de 
ocorrências de incêndio no concelho de Sabrosa, sendo, no 
entanto, a área ardida significativa.  Relativamente ao período 
do verão, o balanço ao nível de quantidade de fogos 
florestais foi positivo, visto que se verificaram poucas ignições 
durante esse período. Em relação à área ardida, foi um verão 
“mau”, visto que em, apenas, duas das ocorrências tidas 
arderam cerca de 300 hectares (ha), aproximadamente 50ha 
na freguesia de São Lourenço/Souto Maior (Incêndio da 
Carvalhada, dia 19 de julho) e cerca de 250ha na União de 

Freguesias de São Martinho de Anta e Paradela de Guiães e 
na freguesia de Paços (Incêndio de Roalde, dia 6 de agosto). 
Apesar de todos os esforços feitos pelas corporações de 
bombeiros do concelho, não foi possível reduzir este número, 
visto estes incêndios terem ocorrido em dias de Alerta Laranja, 
precedido de 2 dias de Alerta Vermelho, na Carvalhada e em 
Alerta Vermelho, e com vários incêndios de grandes 
proporções no distrito, em Roalde.
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Bandeiras Verdes Eco-Escolas 
atribuídas novamente às 
escolas de Sabrosa

A Escola EB2,3/S Miguel Torga e o Centro Escolar Fernão de 
Magalhães, em Sabrosa, foram, em 2020, e mais uma vez, 
distinguidas com a Bandeira Verde Eco-Escolas, atribuídas na 
sequência das práticas desenvolvidas por estes 
estabelecimentos escolares ao longo do último ano no âmbito 
da sustentabilidade ambiental.

Para oficializar a atribuição, aconteceu, na Escola EB2,3/S 
Miguel Torga, a cerimónia do hastear da bandeira verde, 
simbólica desta atribuição aos dois estabelecimentos de 
ensino, num momento que contou com a presença de vários 
representantes escolares e municipais, incluindo o presidente 

da Câmara Municipal de Sabrosa, Domingos Carvas, que, 
mais uma vez, demonstrou a sua satisfação por esta distinção 
“que valoriza todo o trabalho e intervenientes no projeto”, 
dizendo também que este “é o reflexo das políticas que vêm 
sendo desenvolvidas pelos responsáveis escolares, em 
parceria com o município, neste setor”. Considerou também 
que todo este trabalho contribui para a diminuição da pegada 
ecológica e para o desenvolvimento no terreno das 
responsabilidades e preocupações ambientais tidas pela 
escola e o município, que está comprometido em apoiar todas 
as práticas que se desenvolvam neste âmbito.

Para a Escola EB2,3/S Miguel Torga é o sexto ano 
consecutivo em que é galardoada com a Bandeira Verde do 
Programa Eco-Escolas. Por sua vez, o Centro Escolar Fernão 
de Magalhães vê-lhe atribuído este galardão pelo terceiro 
ano consecutivo, ambas as escolas por implementarem várias 
práticas no âmbito da preservação do ambiente.
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autarquia

 46 anos da 
revolução de abril 
assinalados em 
Sabrosa com 
hastear de 
bandeiras ao som 
do Hino Nacional
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O 25 de abril de 2020 foi assinalado em Sabrosa numa curta 
cerimónia que decorreu nos Paços do Concelho. Resumida ao 
hastear de bandeiras ao som do Hino Nacional, numa versão 
gravada, a cerimónia contou com a presença de parte do 
executivo municipal, nomeadamente do presidente da 
Câmara Municipal de Sabrosa, Domingos Carvas, 
vice-presidente, António Graça, do vereador António Araújo e 
do presidente da Assembleia Municipal, José Marques.

Numa praça sem populares, ao contrário do que é habitual, 
esta iniciativa assinalou, por parte da Câmara Municipal de 
Sabrosa, os 46 anos da revolução de abril.

 

Conta de gerência aprovada 
por unanimidade na Câmara 
e Assembleia Municipal de 
Sabrosa
A conta de gerência da Câmara Municipal de Sabrosa 
relativa ao exercício económico de 2019 foi aprovada, por 
unanimidade, na Assembleia Municipal, na sequência da 
aprovação que já havia sido tomada em reunião de Câmara 
Municipal.

Apresentando um excedente orçamental, o menor Prazo 
Médio de Pagamento Anual de sempre, o maior Resultado 
Líquido do Exercício de sempre e uma execução orçamental 
da receita de 92,5%, este exercício transmite e transparece o 
equilíbrio das contas municipais, sendo também estes números 
o reflexo do rigor empregue na gestão da Câmara Municipal 
por parte do atual executivo municipal.

O presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Domingos 
Carvas, congratulou-se pela deliberação tomada, referindo 
que a mesma “é um reforço do reconhecimento do trabalho e 
do esforço que vem sendo feito em prol do equilíbrio 
financeiro da Câmara Municipal, que tem sido muito rigoroso 
de forma a gerir os investimentos necessários no município com 
a sua saúde financeira.”
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Sabrosa sobe noventa e 
cinco posições no Ranking 
Global 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 global 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 global.

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.

Finanças do Município de 
Sabrosa em destaque no 
Anuário Financeiro dos 
Municípios Portugueses em 
2019
Segundo o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 
(AFMP) de 2019 vários são os aspetos positivos a destacar no 
que diz respeito aos dados financeiros da Câmara Municipal 
de Sabrosa.

Segundo este estudo, que avaliou o desempenho dos 308 
municípios portugueses, Sabrosa ocupou a liderança 
partilhada com mais 2 municípios, no indicador de Prazo 
Médio de Pagamento (PMP), com um prazo de 0 dias, tendo 
melhorado neste aspeto relativamente ao ano transato, em 
que este prazo se situava nos 3 dias.

Relativamente ao indicador de Empréstimos do Programa de 
Regularização Extraordinária de Dívidas ao Estado (PREDE), o 
Município de Sabrosa, a 31 de dezembro de 2019, não 
regista qualquer dívida.

Pela segunda vez desde 2010, segundo o estudo 
apresentado, o Município de Sabrosa registou um Resultado 
Económico positivo, situando-se em 3.074.282 M€, o maior 
resultado de sempre obtido.
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Serviços Online 
permitem tratar 
assuntos variados 
com a autarquia sem 
sair de casa

No âmbito do projeto “Proximidade Local Digital Integrada”, a Câmara Municipal de Sabrosa disponibilizou vários serviços online 
que permitem ao munícipe consultar informação, preencher formulários e tratar de assuntos variados relacionados com a autarquia.

Estes serviços abrangem os serviços de Urbanismo, onde pode solicitar, por exemplo, o licenciamento de obras de edificação, 
prorrogação de prazos ou comunicar previamente obras de edificação, e os serviços da Educação, onde lhe é permitido solicitar 
concessão de apoio social escolar, atribuição da bolsa de estudo ao ensino superior ou revisão do escalão de ação social. Os 
utilizadores podem ainda submeter ou consultar os seus processos de uma forma mais cómoda, rápida e sem recurso a deslocações 
físicas à autarquia, onde normalmente estes serviços são prestados.

Estas funcionalidades disponíveis vão ao encontro das necessidades atuais e do processo de transição digital que as sociedades 
estão a sofrer, permitindo aos munícipes manterem o contacto permanente com o município.

Para ter acesso a todos estes serviços, basta aceder a www.sabrosa.pt e entrar no separador “Balcão Virtual”. Aí encontrará o item 
“Serviços ao Cidadão”, onde deve clicar para aceder. Após efetuar o seu registo, obrigatório aquando da primeira vez que aceda 
a estes serviços, poderá usufruir de todas estas funcionalidades que o aproximam da sua Câmara Municipal.

É de salientar que este projeto foi financiado pelo FEDER no âmbito do Programa Operacional Regional Norte 2020 através da 
candidatura “Proximidade Local Digital Integrada”.
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Segundo o relatório do Conselho das Finanças Públicas (CFP) 
sobre a execução orçamental da administração local em 
2019, o Município de Sabrosa registou, no último trimestre de 
2019, um Prazo Médio de Pagamento (PMP) de 0 (zero) dias.

Nos trimestres anteriores de 2019, nomeadamente no primeiro 
trimestre, o PMP situou-se nos 3 (três) dias, e no segundo e 
terceiro, situou-se nos 2 (dois) dias.

Com a divulgação destes dados pelo CFP, a Câmara 
Municipal de Sabrosa faz parte dos municípios que têm um 
PMP inferior a 3 (três) dias o que evidencia um papel de 
destaque neste âmbito e que vem reforçar a política definida 
pelo atual executivo camarário, que tem desenvolvido um 
enorme esforço para manter as boas finanças do município, 
assente em critérios bem rigorosos e de boas práticas públicas.

O presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Domingos 
Carvas, refere que “estes dados deverão ser encarados com 
orgulho, sendo o resultado de um enorme esforço e de uma 
gestão responsável por parte de todos”.

De salientar que estes resultados são o consolidar de uma 
trajetória descendente do PMP, iniciada já em 2017, que 
permitiu, à data, iniciar a descida dos valores registados no 
final de 2016 em que se situavam nos 22 (vinte e dois) dias.

Município de Sabrosa no 
topo das câmaras 
financeiramente cumpridoras

Ministra da Coesão Territorial 
visitou Sabrosa

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, esteve de 
visita ao concelho de Sabrosa, no passado dia 18 de 
dezembro, para a realização de uma reunião de trabalho com 
o atual executivo municipal.

Na agenda da reunião estiveram vários assuntos, e 
preocupações, relacionados com o território sabrosense que 
o executivo municipal teve oportunidade de apresentar e 
pretende conseguir ultrapassar, de forma a dotar o concelho 
de Sabrosa de mais e melhores condições para os munícipes 
e visitantes.

Depois da reunião, a ministra teve oportunidade de visitar a 
Exposição “Os Locais e Culturas da Viagem de Magalhães” e 
o Espaço Miguel Torga.
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cultura, turismo
promoção, 
desporto
Exposição “Identidade” de 
Nadir Afonso esteve patente 
para visita no EMT
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Com um programa onde a obra do poeta foi presença 
obrigatória, o evento começou ao final da tarde com uma 
romagem à campa de Miguel Torga, no cemitério de São 
Martinho de Anta, num momento "sentido e de homenagem", 
como teve oportunidade de referir o presidente da Câmara 
Municipal de Sabrosa, Domingos Carvas. Ali, foi ainda lido um 
poema do poeta por um aluno do agrupamento de Escolas 
Miguel Torga - Sabrosa.

Já no Espaço Miguel Torga, e perante um auditório cheiro, 
aconteceu a projeção do filme “Milagre”, de Sinde Filipe, 
baseado no conto de Miguel Torga.

No período da noite, o Espaço Miguel Torga voltou a 
encher-se de espetadores para assistir ao recital de poesia 
“Uma noite com a palavra dos poetas”, por António Capelo 
acompanhado por Tiago Nunes ao piano.

Este evento foi inserido no programa de Evocação de Miguel 
Torga no 25.º Aniversário do seu Falecimento, que aconteceu 
ao longo do ano de 2020 com outras iniciativas.

 

Aconteceu a 11 de janeiro a abertura da exposição 
“Identidade” de Nadir Afonso no Espaço Miguel Torga. Na 
passagem dos 25 anos sobre a morte de Miguel Torga e no 
centenário do nascimento de Nadir Afonso, dois 
transmontanos reúniram-se assim no espaço que leva o nome 
do poeta.

No momento da abertura esteve presente Laura Assunção 
Afonso, curadora desta exposição, o diretor do Espaço 
Miguel Torga, João Luís Sequeira, e o presidente da Câmara 
Municipal de Sabrosa, Domingos Carvas, que manifestou a 
satisfação “por ter no Espaço um artista e uma obra tão 
importante e dignificante”.

“Identidade” esteve disponível para visitação até ao dia 31 de 
março de 2020, com entrada livre, na sala de exposições 
temporárias do Espaço Miguel Torga

Segundo o relatório do Conselho das Finanças Públicas (CFP) 
sobre a execução orçamental da administração local em 
2019, o Município de Sabrosa registou, no último trimestre de 
2019, um Prazo Médio de Pagamento (PMP) de 0 (zero) dias.

Nos trimestres anteriores de 2019, nomeadamente no primeiro 
trimestre, o PMP situou-se nos 3 (três) dias, e no segundo e 
terceiro, situou-se nos 2 (dois) dias.

Com a divulgação destes dados pelo CFP, a Câmara 
Municipal de Sabrosa faz parte dos municípios que têm um 
PMP inferior a 3 (três) dias o que evidencia um papel de 
destaque neste âmbito e que vem reforçar a política definida 
pelo atual executivo camarário, que tem desenvolvido um 
enorme esforço para manter as boas finanças do município, 
assente em critérios bem rigorosos e de boas práticas públicas.

O presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Domingos 
Carvas, refere que “estes dados deverão ser encarados com 
orgulho, sendo o resultado de um enorme esforço e de uma 
gestão responsável por parte de todos”.

De salientar que estes resultados são o consolidar de uma 
trajetória descendente do PMP, iniciada já em 2017, que 
permitiu, à data, iniciar a descida dos valores registados no 
final de 2016 em que se situavam nos 22 (vinte e dois) dias.

Miguel Torga evocado no dia 
do 25.º aniversário do seu 
falecimento
Foi a 17 de janeiro que aconteceu a Sessão Evocativa do 25.º 
Aniversário do Falecimento de Miguel Torga em São Martinho 
de Anta.
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ContoContigo regressou a 
Paradela de Guiães

O ContoContigo, da Peripécia Teatro, voltou às encenações 
no início do ano a Paradela de Guiães e levou consigo 
"Senhor inspetor", de Domingos Monteiro, e "A festa", de 
Miguel Torga.

Os dois contos foram apresentados para os presentes com a 
qualidade a que a Peripécia Teatro já habituou o público 
presente, que nesta sessão esteve especialmente participativo.

 

"Amor de Dom Perlimplim 
com Belisa em seu jardim" 
apresentado pela Filandorra 

Auditório Municipal de Sabrosa a 25 de janeiro de 2020, 
desta vez para apresentar "Amor de Dom Perlimplim com 
Belisa em seu jardim".

O texto de Federico García Lorca trouxe a história de um 
velho aristocrata de alma pura e desconhecedor do mundo 
das mulheres, que é levado por Marcolfa, sua governanta, a 
casar-se com a jovem e atraente Belisa, que, por interesse e 
influência de sua mãe, aceita o enlace. Completamente 
apaixonado e incapaz de consumar o casamento, Dom 
Perlimplim descobre as infidelidades de Belisa e, para a 
conquistar, concebe um plano que envolve todas as 
personagens e revelou ao público um final surpreendente. 

 

A Filandorra Teatro do Nordeste regressou ao palco do 
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Presidente da República 
visitou Espaço Miguel Torga 
para apresentar livro “Cartas 
para Miguel Torga”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve 
a 27 de janeiro de 2020 no Espaço Miguel Torga para a 
apresentação do livro Cartas para Miguel Torga, organizado 
e prefaciado por Carlos Mendes de Sousa. Congratulando-se 
por voltar a este espaço, a sua intervenção teceu também 
rasgados elogios ao trabalho apresentado e à importância da 
obra de Miguel Torga.

Na cerimónia esteve presente a filha do escritor, Clara 
Crabbé Rocha, que trabalhou com Carlos Mendes de Sousa 
nesta obra.

O presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Domingos 
Carvas, na abertura da sessão não deixou de se congratular 
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No momento, deixou também uma mensagem de alerta sobre 
a importância do trabalho cultural que o Espaço Miguel Torga 
faz na região duriense e no país e que “o mesmo tem de 
merecer a mesma atenção e apoio do poder central de outros 
espaços considerados de referência”.

“Cartas para Miguel Torga” compila várias cartas recebidas 
por Miguel Torga e é um livro que nos ajuda a conhecer 
melhor o universo pessoal do escritor. Nele podemos 
encontrar cartas assinadas por Fernando Pessoa, Raul Leal, 
Cecília Meireles, Manuel Bandeira, Jorge Amado, Teixeira de 
Pascoaes, Hernâni Cidade, Óscar Lopes, Maria Archer, 
Adolfo Casais Monteiro, Vitorino Nemésio, Sophia de Mello 
Breyner Andresen, Jorge de Sena, Eduardo Lourenço, Ruben 
A., Urbano Tavares Rodrigues, António Barreto, Mário Soares, 
Fernando Piteira Santos, Jack Lang e Gonzalo Torrente 
Ballester, entre muitos outros.

pela apresentação deste livro acontecer em São Martinho de 
Anta e com a presença do Presidente da República, 
novamente, no Espaço Miguel Torga. 
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Chico Bernardes e São Pedro 
atuaram no Novas Canções 
da Montanha 2020 
O ciclo de música Novas Canções da Montanha - NCM, do 
Espaço Miguel Torga, viu realizar-se dois espetáculos 
previstos para a edição de 2020, antes da programação 
cultural municipal ter sido suspensa devido à pandemia 
entretanto decretada.

Chico Bernardes, jovem compositor e instrumentista de São 
Paulo, apresentou-se ao vivo no Espaço Miguel Torga a 28 de 
fevereiro, naquele que foi o primeiro espetáculo da edição de 
2020 do ciclo de música Novas Canções da Montanha.

Chico Bernardes apresentou as canções do seu disco num 

A 7 de março foi a vez de São Pedro se apresentar em 
concerto inédito no EMT.

S. Pedro Banda, o projeto do músico Pedro Pode, que também 
é MC de hip-hop e baterista, apresentou-se num concerto de 
formato especial no NCM.

Neste que foi o segundo espetáculo da edição de 2020 do 
NCM, o público presente teve oportunidade de assistir ao vivo 

espetáculo intimista com desdobramentos surpreendentes.

Apesar da pouca idade do artista, o seu trabalho está 
carregado de grandes vivências nas suas letras e melodias de 
caráter sentimental e introspetivo, que puderam ser apreciadas 
pelo público presente.

O mais jovem integrante do clã gerado pelo cantor e 
compositor Maurício Pereira esteve em Portugal para um ciclo 
de dez concertos e o Espaço Miguel Torga foi um dos locais 
que o acolheu.
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às versões em quarteto das músicas do mais recente álbum do 
projeto e onde não foram esquecidos os maiores êxitos de S. 
Pedro.

 

Aplicação móvel do 
Município disponível para 
todos
O município desenvolveu uma aplicação móvel - APP que  já 
se encontra disponível para download na Play Store da 
Google, sendo exclusiva para Android. Das principais 
funcionalidades destacam-se as funções: Agenda/Eventos do 
Município; Notícias; Contactos úteis; Farmácias de serviço; 
Meteorologia; Ocorrências (o utilizador pode enviar 
ocorrência com fotografia para os serviços municipais); Pontos 
de Interesse Municipais; Serviços Online para consulta 
(através de registo).

Torna-se agora mais fácil a interação do munícipe com a 
Câmara Municipal de Sabrosa via telemóvel.

Este é um projeto que surge no seguimento da candidatura 
“Proximidade Local Digital Integrada", que foi financiada pelo 
FEDER no âmbito do Programa Operacional Regional Norte 
2020. 
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Carnaval Escolar 2020 saiu à 
rua com mensagem de alerta 
para as alterações climáticas
Foi a 21 de fevereiro que aconteceu na vila de Sabrosa o 
Desfile de Carnaval Escolar 2020, que trouxe às ruas uma 
mensagem de alerta sobre as alterações climáticas no planeta 
terra.

Com a participação dos alunos do ensino pré-escolar, do 1.º 
e 2.º ciclos do concelho, o corso carnavalesco apresentou-se 
às muitas pessoas que acorreram às ruas da vila para assistir 
ao mesmo com vários disfarces inspirados em quatro subtemas 
relacionados com o tema principal. A poluição dos oceanos, 
os incêndios, inundações e o degelo foram alguns dos temas 
em destaque, abordados com muita criatividade e que 
“pintaram” Sabrosa de muita cor e alegria.
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Mercado Local de Produtos 
da Terra promoveu os 
produtores locais no concelho 
O Município de Sabrosa promoveu, entre maio e setembro de 
2020, o evento Mercado Local de Produtos da Terra, que 
decorreu em várias freguesias do concelho e juntou 
semanalmente vários produtores locais para a venda dos seus 
produtos frescos, hortícolas e frutícolas, vinho, azeite, ervas 
aromáticas e outros produtos de produção local.

Os mercados aconteceram todos os domingos no período da 
manhã e foram várias as pessoas que aderiram a esta iniciativa 
e passaram pelos locais do evento, valorizando assim o seu 

propósito e dinamizando o escoamento dos produtos 
disponíveis em tempo de pandemia.

Ao todo, aconteceram dezasseis edições deste evento, que 
passou por Sabrosa, São Martinho de Anta, Provesende, 
Vilarinho de São Romão, Celeirós do Douro, São Lourenço de 
Ribapinhão – Santuário de Nossa Senhora da Saúde, Torre 
do Pinhão – Monte dos Carrujos, Souto Maior e Parada do 
Pinhão.
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A última edição de 2020 do Mercado Local de Produtos da 
Terra aconteceu no Mercado Municipal de Sabrosa, a 6 de 
setembro, e contou com animação musical do grupo “Rama de 
Oliveira”, fechando assim a edição de 2020 com 
“chave-de-ouro” de um evento que passou pela grande 
maioria das freguesias e que levou o que de melhor os 
produtores locais disponibilizaram a quem visitou e usufruiu 
deste evento.

Como medida de prevenção e segurança relativamente à 
COVID-19, cada produtor aderente teve disponível um kit de 
proteção individual, promovendo assim todas as regras de 
segurança e higiene exigíveis face ao momento vivido.
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Presidente da CCDR-N foi 
homenageado e inaugurou 
Posto de Informação Turística 
e Miradouros em Sabrosa 
O presidente da Comissão de Coordenação Regional do 
Norte – CCDR-N, Fernando Freire de Sousa, esteve de visita 
ao território sabrosense a 7 de outubro de 2020 onde 
inaugurou o Posto de Informação Turística e os Miradouros da 
Estrada Municipal 323 Sabrosa – Pinhão e foi homenageado 
pela CIMDOURO numa reunião da mesma, que decorreu no 
Espaço Miguel Torga.

Numa manhã com uma agenda bastante preenchida em 
Sabrosa, o presidente da CCDR-N começou por marcar 
presença na centésima vigésima quinta reunião do conselho 

Mural comemorativo do 10.º 
aniversário da Bagos d’Ouro 
inaugurado em Sabrosa

A Associação Bagos d’Ouro inaugurou em Sabrosa um mural 
comemorativo dos 10 anos da sua fundação, neste que é um 
dos concelhos fundadores desta associação.

Na criação do mural, da autoria do street artist Tiago 
Godmess, que destaca a importância da escola, da 
educação e o nosso território, participaram também crianças 
do 2º ao 7º ano de escolaridade.

Na inauguração do mural estiveram presentes vários 
representantes da Associação Bagos d´Ouro, o diretor do 
Agrupamento de Escolas de Sabrosa, vários alunos e o 
presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, que ressalvou a 
importância desta associação para o município, referindo que 
a mesma “torna os sonhos das crianças e jovens realidade”.
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 Carvas, referiu também o quanto está “grato ao presidente da 
CCDR-N, Prof. Dr. Fernando Freire de Sousa pelo trabalho e 
envolvimento na realização da obra inaugurada”, salientando 
ainda a importância das estratégias e trabalho desenvolvidos 
pela CIMDOURO para a região, numa estratégia 
supramunicipal e de cooperação e envolvimento de todos.

Recorde-se que esta via panorâmica foi alvo de uma 
requalificação estruturante que a dotou de maior segurança, 
vários Miradouros e de um Posto de Informação Turística, 
permitindo a Sabrosa, e à região, receber atualmente os seus 
visitantes com mais atratividade, segurança e comodidade.

Intermunicipal da CIMDOURO, onde foi homenageado por 
esta comunidade no âmbito do seu trabalho desenvolvido 
durante os últimos quatro anos como presidente da Comissão 
de Coordenação Regional do Norte. Depois, já em pleno Alto 
Douro Vinhateiro, inaugurou o Posto de Informação Turística e 
os Miradouros da EM 323 Sabrosa – Pinhão, numa cerimónia 
que contou ainda com os dezanove presidentes de Câmara 
da CIMDOURO presentes em Sabrosa.

No momento, o presidente da CCDR-N teve oportunidade de 
expressar a sua gratidão pelo reconhecimento, por parte de 
todos os presentes, do trabalho realizado na, e para, a região 
duriense e, em particular, da satisfação sentida pela conclusão 
do processo relativo à estrada municipal 323 Sabrosa-Pinhão.

O presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Domingos 
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O projeto “Um TRAÇO por Magalhães” trouxe a Sabrosa, 
durante a última semana de agosto de 2020,  o centro artístico 
“A Casa ao Lado”, através dos muralistas Joana Brito e Ricardo 
Miranda, para pintar um mural que alude e evoca à primeira 
viagem de circum-navegação, comandada por Fernão de 
Magalhães.

Localizado numa das fachadas exteriores da Piscina Municipal 
de Sabrosa, o trabalho foi desenvolvido com a técnica de 
“pintura mural” e teve a duração de quatro dias.

A imagem gráfica apresentada no trabalho final vai ao 
encontro do intuito do projeto, “que pretende abordar a 
viagem na sua globalidade, união e a multiculturalidade 
presente através das suas variáveis e perspetivas, e que 

“A Casa ao Lado” pintou 
viagem de circum-navegação 
em Sabrosa

engrandece o trabalho feito por todos os intervenientes, de 
todas as nacionalidades envolvidas”, referiram os artistas.

A propósito das Comemorações do V Centenário da Primeira 
Volta ao Mundo (2019-2022), o projeto “Um TRAÇO por 
Magalhães” está a ser desenvolvido junto da Comunidade 
Portuguesa espalhada pelo Mundo, deixando a sua “marca” 
através de intervenções artísticas comunitárias, neste caso 
relacionadas com o tema da viagem.

 

Exposição "Torga Século XXI" 
esteve patente no EMT

A Exposição "Torga Século XXI", do Agrupamento de Escolas 
Morgado de Mateus, esteve patente no Espaço Miguel Torga 
para visitação entre o dia 22 de outubro e o dia 10 de 
novembro de 2020, com entrada livre, na sala de exposições 
temporárias.

A Associação Bagos d’Ouro inaugurou em Sabrosa um mural 
comemorativo dos 10 anos da sua fundação, neste que é um 
dos concelhos fundadores desta associação.

Na criação do mural, da autoria do street artist Tiago 
Godmess, que destaca a importância da escola, da 
educação e o nosso território, participaram também crianças 
do 2º ao 7º ano de escolaridade.

Na inauguração do mural estiveram presentes vários 
representantes da Associação Bagos d´Ouro, o diretor do 
Agrupamento de Escolas de Sabrosa, vários alunos e o 
presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, que ressalvou a 
importância desta associação para o município, referindo que 
a mesma “torna os sonhos das crianças e jovens realidade”.

 



Município abriu novo Posto 
de Turismo em Sabrosa
O Município de Sabrosa abriu ao público um novo Posto de 
Turismo, localizado no Jardim do Largo Dr. Sá Fernandes, 
vulgarmente conhecido como Largo da Fontainha.

Neste Posto de Turismo é possível obter informações sobre 
todo o território do concelho de Sabrosa e da região 
duriense, informações úteis aos visitantes sobre ofertas 
turísticas e ainda realizar a compra de alguns produtos 
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endógenos, de forma acessível para todos os visitantes.

Este espaço de informação, promoção e divulgação do 
território sabrosense substitui o serviço que era prestado no 
antigo Posto de Turismo, agora encerrado e localizado no 
Auditório Municipal, e vem complementar a estratégia de 
divulgação e promoção turística do concelho de Sabrosa, 
acrescentando também serviços àqueles já existentes no 
concelho.

Este posto está aberto todos os dias da semana, de segunda 
a sexta-feira das 09h30 às 13h00 e das 14h00 às 18h30, e 
aos sábados e domingos das 10h00 às 13h00 e das 14h00 
às 18h00.

Devido ao estado de pandemia e restrições em vigor, os 
horários apresentados podem sofrer alterações.



35

500 Anos da Descoberta do 
Estreito de Magalhães 
comemorados em Sabrosa
No âmbito das comemorações do V Centenário da Viagem 
de Circum-navegação de Fernão de Magalhães, a Estrutura 
de Missão oficial para estas comemorações e a Câmara 
Municipal de Sabrosa homenagearam, a 23 de outubro de 
2020, os “500 Anos da Descoberta do Estreito de 
Magalhães”, num evento comemorativo que destacou a, já 
reaberta, Exposição “Locais e Culturas da Viagem de 
Magalhães”, em Sabrosa, e contemplou a apresentação 
pública do livro “Marinheiros da Esperança, na rota de 
Magalhães e Elcano”, lançado em três idiomas, e que conta 
com prefácio dos três Chefes de Estado-Maior da Armada 
dos respetivos países.

Ao início da tarde aconteceu a abertura oficial do evento na 
Exposição “Locais e Culturas da Viagem de Magalhães”, com 

destaque para as intervenções do vice-presidente da Câmara 
Municipal de Sabrosa, António Graça, que aproveitou o 
momento para agradecer a todos os intervenientes envolvidos 
no processo de reabertura daquele espaço expositivo, e do 
presidente da Estrutura de Missão, José Marques, que realçou 
a importância de Sabrosa na promoção de Fernão de 
Magalhães “nacional e internacionalmente”, do seu feito e do 
trabalho que é desenvolvido atualmente em torno da sua 
viagem.

Ainda no âmbito do programa estipulado para o momento, foi 
descerrada uma placa de homenagem da data na Estátua 
Fernão de Magalhães, na Avenida Cidade de Cebú, sendo 
mais tarde apresentado, no Espaço Miguel Torga, o livro 
“Marinheiros da Esperança, na rota de Magalhães e Elcano”, 
por Eurico Jorge Gaspar, Diretor de Pediatria e Neonatologia 
do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.
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covid-19

CMS no combate à COVID-19

No âmbito do Plano de Contingência para a COVID-19 
do Município de Sabrosa, desde março, foram várias 
as iniciativas desenvolvidas no combate à pandemia.

Conheça aqui algumas dessas medidas:
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- Reeducar+ promoveu aprendizagem em segurança. A 
plataforma reeducarmais.cm-sabrosa.pt foi uma excelente 
alternativa de aprendizagem para a comunidade educativa.

- As autoridades municipais procederam à desinfeção de 
áreas de afluência pública, de forma a evitar a propagação 
do vírus. 

- Com os restantes Municípios da área de influência do ACeS 
Douro Norte, estabeleceu uma parceria onde cederam ao 
ACeS viaturas com motoristas para apoiar a atividade clínica 
domiciliária.

- Foi criado um Banco de Voluntariado para a COVID-19, com 
o objetivo de ajudar na gestão das atividades de reforço de 
respostas municipais das IPSS’s e outras urgentes e 
indispensáveis.

- Estabeleceu-se um protocolo de cedência de medicação 
para entrega domiciliária com o Centro Hospitalar de 
Trás-os-Montes e Alto Douro.  

- O "Camião da Esperança", da TVI, Rádio Comercial e da 
Galp, que percorreu todo o território continental durante vários 
dias, esteve em Sabrosa numa iniciativa que teve como 
objetivo realizar testes para despistar a Covid-19. 

- Os estabelecimentos do comércio local que reabriram portas 
no final do primeiro estado de emergência foram 
contemplados com kits de proteção. Foram distribuídos mais 
de 75 kits de proteção, que contemplaram máscaras, gel 
desinfetante e  um  folheto informativo.

- O Município de Sabrosa disponibilizou os seus serviços de 
ação social, através do número de telefone 259 937 130, 
para apoiar a população.

- A Câmara Municipal de Sabrosa isentou o pagamento das 
rendas comercias referentes aos meses de abril, maio e junho 
de 2020, devido aos graves prejuízos económicos tidos com 
o encerramento desses espaços nesse período.

- A Assembleia Municipal de Sabrosa aprovou a isenção das 
taxas de utilização, aproveitamento e ocupação de 
esplanadas e a isenção do exercício de atividade de 
comércio a retalho e de grosso não sedentário a feirantes e 
vendedores ambulantes, até ao final de 2020.

- Foram aprovados e implementados vários Planos de 
Contingência de combate à pandemia.

- As piscinas municipais estiveram abertas durante a época 
balnear com todas as medidas de segurança e higiene 
implementadas.

- O executivo municipal adotou medidas extraordinárias de 
apoio ao pagamento das rendas municipais.

- Promoveu-se a atividade física em casa através da 
disponibilização de vídeos, nas páginas oficiais das redes 
sociais, com exercícios físicos acessíveis para todos.

- No âmbito do atendimento aos cidadãos e empresas, foram 
tomadas medidas extraordinárias para a sua realização.
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O Município de Sabrosa instalou no Centro Escolar Fernão de 
Magalhães várias camas destinadas à eventual necessidade 
de tratamento ou de isolamento profilático dos diversos utentes 
dos Lares de Idosos do concelho regressados do hospital.

Ficou assim criado um recurso importante, pronto a utilizar, 
diferenciador em plena pandemia e com a Situação de Alerta 
decretada em Sabrosa.

Com o retomar da atividade escolar, este espaço de apoio à 
população foi transfeirdo para o antigo edifício da Escola 
Primária de Souto Maior, onde se encontra atualmente.

Município de Sabrosa 
instalou preventivamente 
camas para isolamento

Município de Sabrosa 
distribuiu material de 
proteção individual pelas 
instituições do concelho
Com o objetivo de reforçar a capacidade das IPSS´s e dos 
Bombeiros Voluntários do Concelho na prevenção à 
COVID-19, o Município de Sabrosa distribuiu algum 
equipamento de proteção individual a estas instituições, 
nomeadamente máscaras, luvas e fatos.
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Município de Sabrosa 
promoveu testes à COVID-19 
nos lares de idosos

O Município de Sabrosa promoveu a realização de testes 
para a COVID-19 aos utentes e funcionários que estão em 
contacto direto com os mesmos, dos dois Lares de Idosos com 
residência do concelho.

Esta medida surgiu com a necessidade de antecipar algum 
procedimento resultante de um possível contágio confirmado, 
que, sendo preocupante em qualquer cidadão, neste contexto 
se acentua devido ao facto de todos eles estarem 
identificados como pertencentes a um dos grupos de maior 
risco face à doença.

A Câmara Municipal de Sabrosa pretendeu que esta fosse 
mais uma medida para antecipar qualquer evolução menos 
positiva no cenário de pandemia vivido devido à COVID-19.

Selo “Clean & Safe” 
atribuído aos espaços 
municipais de Sabrosa
Depois do primeiro período de confinamento terminado e da 
reabertura dos espaços públicos, o selo “Clean & Safe” foi 
atribuído aos espaços municipais e culturais do Município de 
Sabrosa no âmbito de uma campanha de prevenção criada 
pelo Turismo de Portugal.

Este selo visou reconhecer entidades que assumiram o 
compromisso de cumprir as recomendações emitidas pela 
Autoridade Turística Nacional, em articulação com as 
orientações da Direção-Geral da Saúde, para assim reduzir 
riscos de contaminação nos vários espaços com a COVID-19 
ou outras infeções.

O selo “Clean & Safe” pode ser encontrado nos edifícios 
municipais, postos de informação turística e espaços culturais. 

Esta iniciativa pretendeu 
também sensibilizar a 
gestão dos vários espaços 
para os procedimentos de 
limpeza e higiene, incenti-
vando a retoma do 
turismo a nível nacional e 
internacional.
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O Município de Sabrosa distribuiu, nos meses de março e 
novembro, porta a porta, Kits de Proteção Individual por todas 
as famílias do concelho.

Esta medida contou com um elevado número de voluntários, 
trabalhadores da autarquia, para efetuar a distribuição, 
conseguindo-se, desta forma, distribuir todos os kits num curto 
espaço de tempo, por todas as freguesias do concelho.

Esta iniciativa contou também com o apoio das juntas de 
freguesia, ao nível da distribuição.

Município de Sabrosa 
distribuiu kits de proteção 
individual a toda a 
população do concelho

Esta iniciativa foi promovida pela Câmara Municipal de 
Sabrosa e teve o apoio à distribuição das juntas de freguesias.

 

Funcionários do município 
solidários com restauração 
do concelho de Sabrosa

Mais de 100 funcionários do Município de Sabrosa 
abdicaram, no mês de junho, do subsídio de alimentação em 
troca de “Vales Refeição” a utilizar nos restaurantes e 
Snack-bares do concelho.

Esta medida teve o apoio da Câmara Municipal, que 
comparticipou esta iniciativa de forma a que cada funcionário 
pudesse ter acesso, por cada vale apresentado, a uma 
refeição completa, ajudando desta forma a restauração local 
no regresso à atividade, depois destes espaços terem estado 
encerrados, devido à COVID-19, durante algum tempo.

Para os funcionários aderentes, esta iniciativa foi uma forma de 
contribuir na ajuda da retoma da economia local, que 
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forneceu desta forma mais de duas mil refeições aos mesmos.

O presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Domingos 
Carvas, regozija-se com esta medida, dizendo-se “orgulhoso 
pela iniciativa e adesão, que denota por parte dos 
funcionários municipais um grande sentido de 
responsabilidade social que a todos deixa satisfeitos e que 
fará a diferença no setor da restauração local.”

 

Câmara Municipal isentou 
pagamento de rendas 
comerciais devido à 
COVID-19

A Câmara Municipal de Sabrosa deliberou, em reunião 
ordinária de executivo, de10 de setembro de 2020, isentar o 
pagamento das rendas comerciais referentes aos meses de 
abril, maio e junho de 2020.

Esta decisão vem na sequência da suspensão do pagamento 
de rendas comerciais para esses meses, deliberada pelo 
executivo municipal a 26 de março de 2020, que à altura foi 
uma das primeiras medidas adotadas para contrariar os 
prejuízos causados pela COVID-19. Devido aos graves 
prejuízos económicos tidos com o encerramento desses 
espaços nesse período, esta decisão foi mais um contributo no 
sentido da retoma económica dos estabelecimentos 
comerciais locais. 

Autarquia ofereceu máscaras 
de proteção individual a 
todos os alunos do Centro 
Escolar Fernão de Magalhães
Foram entregues máscaras de proteção individual 
personalizadas a todos os alunos do Centro Escolar Fernão de 
Magalhães – Sabrosa, numa cerimónia que decorreu no 
Centro Escolar Fernão de Magalhães e que juntou os 
representantes de todas as turmas existentes, responsáveis 
escolares, da proteção civil e da autarquia, a mesma contou 
também com a presença do presidente da Câmara Municipal 
de Sabrosa.

Simbolicamente, esta entrega no Dia Mundial da Bondade.
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educação

Educação e Ação Escolar
Mesmo com o estado de pandemia em vigor, e os períodos 
de confinamento ativos, os serviços de Educação e Ação 
Escolar do Município de Sabrosa continuaram e continuam 
disponíveis para o receber em segurança.

Para isso, deve fazer um agendamento prévio, através do 
contacto telefónico 259 937 120, de forma a ser recebido no 
horário, alargado, estabelecido.

Horário: 08h30 às 18h00

Esta iniciativa foi promovida pela Câmara Municipal de 
Sabrosa e teve o apoio à distribuição das juntas de freguesias.
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Dia Mundial da 
Criança assinalado 
pelo município com 
oferta de livro sobre 
Fernão de 
Magalhães e outras 
lembranças às 
crianças do concelho

O Município de Sabrosa assinalou este ano o Dia Mundial da Criança com a oferta do livro “Magalhães – O 
Circum-Navegador”, de Luísa Ducla Soares, um marcador com uma mensagem do presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, 
Domingos Carvas, e uma lembrança “doce” a todas as crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo do concelho de Sabrosa.

Devido às regras impostas no estado de pandemia e que se viviam à data, e não sendo possível organizar um evento para ser 
partilhado por todos, o município foi ao encontro de todas as crianças do pré-escolar e primeiro ciclo de escolaridade fazendo esta 
oferta individualmente, casa a casa, ou junto das crianças que se encontravam nos jardins de Infância a funcionar à data.

Ainda no âmbito da comemoração deste dia, o projeto Reeducar+ promoveu uma iniciativa que passou por colocar nas ruas da vila 
de Sabrosa cartazes alusivos aos direitos das crianças, de forma a chamar a atenção da comunidade local para este tema. Esta 
equipa ofereceu também aos alunos abrangidos pelo projeto uma lembrança simbólica, assinalando desta forma a data, que se 
quer diferente e especial.
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Câmara Municipal e CLDS 4G 
Sabrosa oferecem evento de 
Natal “em Segurança” aos 
alunos

A Câmara Municipal e o CLDS 4G Sabrosa, ofereceram aos 
alunos do Centro Escolar Fernão de Magalhães uma festa de 
Natal diferente do que é habitual. Em pleno estado 
pandémico, e não sendo possível promover um momento 
idêntico a tantos outros já vividos nesta quadra festiva, os 
alunos foram presenteados com a exibição de um conto 
encenado online e de um livro intitulado “O Pai Natal 
Guerreiro da Saúde”. Aproveitando o momento que vivemos, 
foi abordado o tema da COVID-19 e dos cuidados a ter para 
evitar a propagação da doença na comunidade. De forma a 
garantir a segurança de todos os alunos, e demais envolvidos 

Prémios de Mérito Municipal 
19/20 entregues a alunos do 
secundário

no evento, as exibições aconteceram para cada turma no 
conforto das suas salas de aula.

No decorrer desta atividade aconteceu uma pequena 
cerimónia presencial, que contou com a presença dos 
responsáveis do projeto e da entidade promotora, 
responsáveis municipais, responsáveis escolares e dos 
delegados das turmas abrangidas na atividade. No momento, 
foram entregues, para posterior distribuição junto de todos os 
alunos, os livros “O Pai Natal Guerreiro da Saúde”, "pen 
drives" oferecidas pelo município, que vêm também ajudar na 
distribuição e divulgação de informações e demais 
documentos entre a escola e o agregado familiar, e outros 
miminhos doces. O presidente da Câmara Municipal de 
Sabrosa, Domingos Carvas, aproveitou o momento para 
deixar votos de um Feliz Natal aos presentes, estendidos aos 
familiares dos mesmos, alertando também para a importância 
do cumprimentos de todas as medidas atualmente em vigor 
para evitar a propagação da COVID-19, desejando “poder 
realizar no próximo ano uma festa de Natal diferente e sem 
restrições”

A Câmara Municipal de Sabrosa entregou mais uma vez os 
Prémios Municipais de Mérito Escolar, referentes ao ano letivo 
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 anterior, aos melhores alunos finalistas do secundário.

As atribuições aconteceram no âmbito de uma pequena 
cerimónia de entrega de diplomas organizada pelo 
Agrupamento de Escolas, na Escola E B 2,3 / S Miguel Torga 
em Sabrosa, onde esteve presente o presidente da Câmara 
Municipal de Sabrosa, Domingos Manuel Alves Carvas.

No presente ano, o Prémio Fernão de Magalhães, que 
distingue o melhor aluno do curso de Ciências e Tecnologias, 
foi atribuído a duas alunas, por obterem classificações 
idênticas no final do curso, e o prémio Miguel Torga, que 
distingue o melhor aluno no curso de Línguas e Humanidades, 
foi atribuído a um aluno. Cada um dos presenteados recebeu 
um voucher no valor de quinhentos euros.

 

O Município de Sabrosa entregou a 29 de dezembro de 
2020 as Bolsas de Estudo Miguel Torga para o Ensino 
Superior 20/21 a setenta e três alunos do concelho.

Para assinalar o momento aconteceu, no início dessa tarde, 
uma cerimónia restrita, devido ao estado de pandemia, onde 
estiveram presentes os três alunos que ingressaram este ano no 
ensino superior com melhor média de acesso, em 
representação de todos os outros, de forma a terem a 
oportunidade de receber pessoalmente um Certificado de 
Atribuição da Bolsa e o comprovativo de transferência do 
valor agora recebido. No momento, o presidente da Câmara 
Municipal de Sabrosa, Domingos Carvas, reforçou o 
sentimento de satisfação e orgulho sentido pela atribuição 
desta bolsa aos alunos, que considera ser “um reconhecimento 
do mérito dos mesmos, para além de um apoio importante 
para todos numa fase tão decisiva do percurso da sua 
formação”, apelando também para que a mesma seja 
“utilizada da melhor forma”, valorizando este investimento “que 
é feito de coração pelo executivo municipal”.

Esta medida apoia anualmente todos os alunos do concelho 
de Sabrosa candidatos com aproveitamento escolar no ano 
anterior e que cumpram os restantes parâmetros para a sua 
atribuição.

Com este apoio, o Município pretende também colaborar na 
formação de quadros técnicos superiores na sua área 
geográfica, contribuindo para o seu desenvolvimento. 

Bolsas de Estudo Miguel 
Torga 20/21 entregues a 73 
alunos do concelho
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obras

Município abriu 
Posto de 
Informação Turística 
na estrada 
municipal 323 
Sabrosa – Pinhão
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Abriu no dia 8 de junho ao público o Posto de Informação Turística – PIT localizado na estrada municipal 323, Sabrosa – Pinhão. 
Esta infraestrutura, que reabilita a antiga “Casa do Cantoneiro”, é uma obra do Município de Sabrosa, que criou assim um posto de 
informação ao turista em plena entrada do Alto-Douro vinhateiro. Agora é possível obter ali, a quem visita este território, de forma 
acessível, informação sobre o território e ofertas turísticas, ter acesso a mostras de vinhos e comprar vários dos produtos endógenos 
que o concelho de Sabrosa tem para oferecer.

Para o presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Domingos Carvas, este é “um investimento estratégico no desenvolvimento 
turístico do território, que potencia a atratividade de quem o visita, com consequências diretas no incremento no fluxo de turistas e 
das receitas turísticas geradas”.

Depois da obra de requalificação dos Miradouros nesta estrada, a abertura deste Posto de Informação Turística e a conclusão da 
requalificação desta via panorâmica permitem a Sabrosa receber atualmente os seus visitantes com atratividade e segurança, algo 
há muito desejado e que é agora uma realidade.
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Antiga escola primária de 
Vilarinho de São Romão está 
a ser transformada em 
infraestrutura turística de 
apoio à visitação
O Município de Sabrosa está a realizar uma intervenção na 
antiga escola primária de Vilarinho de S. Romão, em plena 
estrada municipal 323, transformando-a num Espaço de Apoio 
à Visitação turística para receber visitantes no território de 
Sabrosa.

O edifício será transformado numa estrutura de apoio à 
visitação centrada no acolhimento e na interpretação turística 
do território, especialmente vitivinícola e agroturística, 

estimulando também a economia local e aproveitando o 
potencial que a requalificação da estrada municipal 323 traz 
ao mesmo. Aliás, esta obra acontece na sequência das 
diversas intervenções que esta estrada tem concluídas, e em 
fase de conclusão, alinhando-se numa estratégia de 
valorização do potencial da região e, concretamente, do Alto 
Douro Vinhateiro, e de atração de visitantes a Sabrosa e à 
região do Douro, assumindo um caráter supramunicipal.

Depois da obra de requalificação dos Miradouros, da 
abertura de um Posto de Informação Turística, e da conclusão 
da Requalificação dessa via panorâmica, este equipamento 
virá dotar este troço de mais uma valência importante para a 
promoção do território.

Com data de conclusão prevista para o final de 2021, este 
novo equipamento irá também permitir receber grupos 
organizados de visitantes, incentivando o intercâmbio cultural, 
dinamizando e qualificando o turismo, a partilha de 
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conhecimento, da história e tradições de diversas regiões do 
país e da europa e, também, o acesso à fruição deste 
património ímpar por parte de cidadãos que não possuam 
condições económicas para o fazer, a não ser através de 
grupos de âmbito educacional, social, cultural, desportivo e 
recreativo.

O novo espaço terá a capacidade de acolher 28 pessoas, 
apresentando as condições de conforto necessárias e 
regulamentadas à utilização pretendida, contempla espaços 
de receção e acolhimento e ainda serviços de apoio e 
divulgação turística. Irá respeitar a estereotomia do edifício 
atual, demolindo os espaços correspondentes a ampliações 
posteriores à data da sua construção, efetuando a ampliação 
estritamente necessária, mantendo a simetria, salvaguardando 
o carácter histórico e arquitetónico da edificação e o seu 
enquadramento no aspeto geral.

O valor total desta intervenção é de 349.800,00€, 
cofinanciado através do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional no valor de 297.330,00€.

 

Colocado elevador no 
edifício dos Paços do 
Concelho do Município de 
Sabrosa
O edifício dos Paços do Concelho do Município de Sabrosa 
viu-se recentemente dotado de obras de adaptação para a 
promoção de acessibilidade com a colocação de um 
elevador.

Agora, o acesso a todo o edifício da Câmara Municipal de 
Sabrosa está mais facilitado e cómodo a todos os munícipes e 
visitantes, especialmente aos que apresentam mobilidade 
condicionada.

.
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Concluída a construção do 
parque infantil na antiga 
escola primária de São 
Martinho de Anta 

Já está concluída a construção do parque infantil na antiga 
escola primária de São Martinho de Anta, um projeto 
realizado no âmbito do Orçamento Participativo de 2019.

Este projeto, totalmente comparticipado pelo orçamento 
municipal, foi a ideia vencedora da iniciativa do Município de 
Sabrosa em criar e promover um orçamento participativo, no 
qual os munícipes puderam apresentar ideias de projetos para 
o concelho, tendo sido os mesmos votados pela população.

O Município de Sabrosa procedeu à requalificação 
energética da iluminação pública em mais de 30 locais do 
concelho.

Esta intervenção surge no seguimento da aprovação da 
candidatura “Norte – 03-1203-FEDER-000278, 
Requalificação Energética da Iluminação Pública do concelho 
de Sabrosa”, cujos objetivos, entre outros, passam pela 
redução de consumo na iluminação pública, permitindo uma 
poupança na fatura energética do município e a melhoria do 
parque de luminárias instaladas. Permite ainda a diminuição 
do índice de avarias e a manutenção das mesmas, o fomento 
da utilização da tecnologia LED, que substituiu as luminárias 
convencionais existentes, bem como a redução dos impactos 
da iluminação pública através da diminuição da poluição 
luminosa, das emissões de CO2, do consumo de energia e 
aumento da qualidade de vida dos cidadãos proporcionando 
assim o conforto e a segurança para os residentes das 
localidades alvo da intervenção e para os turistas que visitam 
este concelho.

Esta requalificação incidiu em 30 lugares de diversas 
freguesias do concelho de Sabrosa, sendo substituidas um 
total de 2381 luminárias convencionais (vapor de sódio e 

Município de Sabrosa 
Requalificou a Iluminação 
Pública do concelho
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mercúrio) e uma incidência em cerca de 60% do parque de 
luminárias existentes na rede de iluminação pública.

O valor total desta intervenção, com designação da operação 
de candidatura: “Norte – 03-2017-42, Eficiência Energética 
nas Infraestruturas Públicas da Administração Local” foi de 
596.080,40€, cofinanciado através do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional no valor de 560.234,38€.

Acessibilidades da Escola EB 
2, 3 /S. Miguel Torga 
repavimentadas
A obra em execução abrangeu as vias de circulação interna 
de ligação aos vários edifícios da escola, permitindo uma 
maior segurança para todos os utilizadores, sendo uma mais 
valia não só para os alunos que nela transitam como para 
todo o tipo de transporte que é realizado no interior da escola.

Município de Sabrosa investe 
na requalificação da rede 
viária do concelho

O Município de Sabrosa concluiu diversos trabalhos, em 
vários pontos do concelho, com o intuito de melhorar a 
qualificação do pavimento.

Na vila de Sabrosa várias foram as intervenções, sendo a 
repavimentação do Bairro do Bacelo uma delas.

Nas restantes localidades do concelho foram também feitas 
várias intervenções, entres as quais, na freguesia de São 
Martinho de Anta, em Sobrados, Souto Maior e outras.

Todos estes trabalhos foram realizados tendo por objetivo a 
regeneração urbana do concelho, permitindo maior 
comodidade e mobilidade a todos os munícipes
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Campo da Feira Velha com 
novos balneários e outras 
melhorias em curso
O Campo da Feira Velha, em Sabrosa, viu-se recentemente 
dotado de novos balneários, neste caso, de estrutura modelar, 
para fazer face às necessidades há muito tempo identificadas 
na receção condigna das equipas que recorrentemente 
utilizam este equipamento desportivo.

Os novos balneários são compostos por seis módulos, que 
comportam quatro balneários, sendo dois deles destinados 
para atletas e os outros dois para equipas de arbitragem.

Para além desta intervenção, foram ainda promovidos arranjos  
finais do espaço e da área envolvente e estão a ser 
executados outros trabalhos de forma a facilitar e privilegiar o 
conforto de todos os intervenientes envolvidos nas atividades 
desportivas.

Inaugurada rotunda e 
avenida João Manuel 
Teixeira em Celeirós do 
Douro

Foi inaugurada, no dia 7 de dezembro, em Celeirós do Douro, 
a rotunda e avenida João Manuel Teixeira.

Numa cerimónia restrita, devido ao atual estado de 
emergência em vigor, e que contou com a presença das 
edilidades locais, familiares do munícipe João Manuel 
Teixeira, que foi homenageado a título póstumo no momento, 
e alguns populares, o presidente da Câmara Municipal de 
Sabrosa, Domingos Carvas, teve a oportunidade de 
manifestar a sua satisfação pela conclusão desta obra “que 
vem resolver os vários problemas de segurança rodoviária há 
muito tempo identificados neste local e também embelezar a 
entrada principal dessa localidade”, contribuindo para o 
aumento da atratividade do território local e do Alto Douro 
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•Requalificação da Via Panorâmica de Acesso ao Alto 
Douro Vinhateiro;

•Regeneração urbana do centro da vila de São Martinho de 
Anta;

•Requalificação do Largo do Terreiro - Gouvinhas;

•Regeneração urbana do Bairro Maria de Fátima - Sabrosa;

•Arruamentos e pavimentações em vários pontos do 
concelho;

•Colocação de sinalização horizontal e vertical na Zona 
Industrial;

•Limpeza das bermas e valetas das vias municipais;

•Manutenção dos Parques Infântis de Sabrosa. 

Outras obras terminadas e 
em curso

Vinhateiro. No momento enalteceu e elogiou também o 
executivo e a assembleia de freguesia local pela iniciativa de 
homenagem e atribuição do nome “João Manuel Teixeira”, 
ex-autarca e ilustre cidadão da freguesia de Celeirós do 
Douro, à obra agora inaugurada.

Esta intervenção surge no âmbito da requalificação da Estrada 
Municipal 323 Sabrosa-Pinhão, que dota recentemente “uma 
das principais portas de entrada no Alto-Douro-Vinhateiro” de 
maior segurança e comodidade para os seus usuários.

Arruamento e pavimentação 
da Travessa da Tapada do 
Senhor e da Travessa da Rua 
Central, em Souto Maior

A Travessa da Tapada do Senhor e a Travessa da Rua Central, 
em Souto Maior, foram recentemente intervencionadas ao 
nível dos seus arruamentos, sendo pavimentadas em calçada 
em cubo.

Intervenções há muito desejadas pelos seus moradores, estas 
obras foram executadas pela Câmara Municipal de Sabrosa 
no âmbito da intervenção de proximidade que o executivo 
municipal desenvolve no concelho para solucionar as 
necessidades da sua população. 
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Câmara Municipal de Sabrosa 
(+351) 259 937 120 
geral@cm-sabrosa.pt

Gabinete de Ação Social - CMS 
(+351) 259 937 130 
acaosocial@cm-sabrosa.pt

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

Postos de Turismo de Sabrosa 
(+351) 259 937 120 
turismo@cm-sabrosa.pt
asdouroxxi@sapo.pt

Loja de Turismo e Produtos Regionais de Provesende
(+351) 259939575 
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