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EDITORIAL

Solidariedade e esperança

C

aro Munícipe,

Com a Páscoa ainda presente no
espírito de todos, com a sua mensagem central de alegria, é a vontade de
regresso à normalidade, por um lado, e é o
sentido do trabalho que fizemos e que nos
espera para a recuperação, por outro, que
quero aqui partilhar convosco.

Continuamos a entregar alimentos e medicamentos em casa de quem mais precisa,
apoiando todos aqueles que mais sofrem.
Apoiamos as escolas e os nossos alunos no
acesso a computadores e internet. Criámos
uma rede de trabalho colaborativo de excelência no combate à pandemia, na prevenção dos seus efeitos e no bom funcionamento do Centro de Vacinação.

Na exigente conjuntura sanitária, social e
económica em que vivemos há já mais de um ano, a Câmara Municipal do
Sabugal assumiu o seu papel desde o primeiro momento, adotou um conjunto de ações para impedir
a propagação do vírus e
obviar os seus nefastos efeitos sanitários.
Implementámos medidas
sociais para salvaguardar
os rendimentos dos cidadãos e das empresas (redução da fatura da água,
saneamento e Resíduos
Sólidos Urbanos, isenção
do pagamento de diversas
taxas, rendas e outros rendimentos devidos
ao Município, promoção de campanhas de
animação da economia local, apoios ao as-sociativismo e cultura, etc).
Renovámos já em 2021 o fundo ‘Covid-19 Sabugal Solidário’. Reforçámo-lo com um
pacote financeiro de 350 mil euros para
famílias, empresas, agropecuário e IPSS.
Demos particular atenção às estruturas residenciais de apoio a idosos, ao comércio e
serviços que mais têm sofrido com os constrangimentos provocados pela pandemia, à
atividade pecuária por considerarmos que
esta é e pode ser um escape para a retoma
da economia local.

Mas temos que ir além da
pandemia. Com a primavera, renova-se a vida e
renova-se a esperança. É
tempo de preparar o desconfinamento com responsabilidade e segurança, porque é desejo comum a todos nós a socialização, a festa, os afetos.
Por isso, também, elaborámos um Plano Estratégico de Marketing Territorial,
associado à mudança da
imagem do Município,para
criarmos mais atratividade,
mais proximidade, mais dinâmica para o concelho.
Paralelamente, estamos a
executar o Orçamento e Grandes Opções
do Plano 2021-2025, assente no conhecimento profundo que temos do nosso concelho, assim como dos recursos financeiros do Município. São compromissos que
traduzimos em projetos e obras já no ter-reno, e que se integram numa visão maior
de continuidade, pois passado, presente e
futuro estão sempre interligados.
Um abraço,
ANTÓNIO DOS SANTOS ROBALO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO SABUGAL
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ACONTECE
NO SABUGAL

IDENTIDADE

Uma
nova
imagem

P

orque o futuro do concelho não pode
parar, porque
a sua imagem
deve refletir
cada vez mais um Sabugal
atrativo e dinâmico, a Câmara Municipal apresenta a nova identidade visual
do Município, peça fundamental de uma estratégia
desenhada pelo novo Plano de Marketing Territorial.

Manteve-se a forma, carregada de significado, das 5 quinas, dos 5 Sentidos - pois é ela uma marca já gravada no coração de cada sabugalense.

O Sabugal tem uma oferta
extraordinária, um imenso
sentimento de pertença,
orgulho por si e pelos seus.
O Sabugal é uma visita obrigatória. Conta-nos através de inúmeras estórias
que foi palco da verdadeira História. É terra e é sabedoria popular.
O Sabugal quer fazer acontecer. Quer ser cenário
e voz para o exterior que
é também o interior.
Quer chamar, para dar,pois
tem muito para oferecer.
Isto é o Sabugal e é o quer
ser o Sabugal. Por isso,
isto é o que traduz a nova
imagem.
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O logo ficou menos anguloso, mais elegante e mais simplificado. Mas
com a mesma força. A cromática é simples, com referência direta ao
Brasão Municipal.

ACONTECE
NO SABUGAL

Em todas as declinações, sempre o
motivo das 5 Quinas, com o simbolismo dos 5 Sentidos mas
sobretudo com a referência
clara ao desenho único da
torre de menagem do
Castelo do Sabugal.
Ângulos e curvas são representativos da fortificacação, mas também
do curso do Rio Côa.
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ACONTECE
NO SABUGAL

PROMOÇÃO DO MUNDO RURAL

Páscoa traz mercado da
terra online com produtos
Made in Sabugal

D

esde 22 de março e até 21 de abril, a ADES –
- Associação Empresarial do Sabugal, no âmbito
do projeto CLDS 4G ‘Sabugal Ativo’, em parceria
com o Município do Sabugal e a OIKOS, promove
uma nova edição do mercado da terra, num formato online, através da plataforma SmartFarmer.

Câmara transfere
560 mil euros
para as Juntas
Em 2021, as Juntas de
Freguesia do concelho receberam 560 mil euros no
âmbito dos Acordos de
Execução, tendo o pagamento sido efetuado numa única prestação em
fevereiro. Os acordos estabelecem a delegação de
competências nas Juntas,
dando-lhes uma maior autonomia de gestão na execução de trabalhos em
prol das comunidades locais, nomeadamente na
limpeza de vias, manutenção de espaços verdes e
da área envolvente às escolas, limpeza urbana e
manutenção de caminhos
rurais, entre outras ações.
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Este certame permite que produtores e artesãos possam
vender os seus produtos online, de uma forma segura, chegando, assim, a um público mais vasto. O mercado da terra
online tem assim como principal objetivo a promoção e divulgação de atividades, nomeadamente as que estão associadas ao mundo rural e ao artesanato da região (produtos
endógenos), contribuindo, deste modo, para a promoção das artes e ofícios, apoiando, igualmente, o escoamento de produtos agrícolas do concelho do Sabugal.
Pretende-se que este mercado reforce as redes de comercialização digital, dando a conhecer os produtos como se
de uma loja online se tratasse, fomentando a compra e
venda online e o cenário produtivo local e da região como
um todo.

PROTEÇÃO CIVIL

344 mil euros para os
bombeiros e sapadores
florestais

A

CMS atribuiu 344 mil euros de subsídios às duas
corporações de bombeiros e às cinco associações
locais com equipas de sapadores florestais. Os
protocolos pretendem dinamizar também o funcionamento do Serviço Municipal de Proteção Civil em
conjunto com as associações.
As Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários
do Sabugal e do Soito recebem este ano um apoio financeiro global no valor de 254 mil euros - 127 mil euros para
cada uma das instituições. A CMS também vai transferir
90 mil euros para as cinco entidades do concelho que
gerem equipas de sapadores florestais.
A iniciativa contempla a AcriSabugal - Associação de
Criadores de Ruminantes e Produtores Florestais do Concelho do Sabugal, a CoopCôa - Cooperativa Agrícola do
Concelho do Sabugal, a Comissão de Compartes da Freguesia de Aldeia Velha, o Conselho Diretivo do Baldio dos Fóios e a Assembleia de Compartes da Freguesia de Malcata.

Centro de Saúde
recebe nova
unidade móvel
A Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra
da Estrela (CIMBSE) entregou no início de março
15 Unidades Móveis de
Saúde aos 15 Municípios
que a integram, incluindo
o Sabugal. As viaturas visam assegurar uma maior
acessibilidade e qualidade
na prestação de saúde primária à população. A car-rinha entregue no concelho do Sabugal foi cedida
ao Centro de Saúde, proporcionando um melhor
acesso à prestação de cuidados de saúde.
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Contratualização de
transporte público
com parecer positivo
A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT)
emitiu parecer positivo ao
Concurso Público para a
Aquisição de Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros no
Concelho do Sabugal.
Na avaliação da AMT, o Sabugal encontra-se em nota de destaque por promover “uma mobilidade inclusiva, eficiente e sustentável”.

SERRA É ALVO PRIORITÁRIO

Programa de reordenamento
e gestão da paisagem
da Malcata

F
Projeto com António
Raminhos apresentado a alunos
O projeto pedagógico sobre Desenvolvimento Pes-soal e Orientação Vocacional e Profissional ‘Imediatamente’, com o humorista António Raminhos, foi
apresentado a alunos do
concelho, tendo os jovens
também recebido o livro
‘Agora, Imediatamente e...
Já!’.
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oi publicado em
Diário da República, no dia 4 de março, o despacho que
determina a elaboração
de Programas de Reordenamento e Gestão da Paisagem (PRGP), elegendo-se nesta fase como um
dos alvos prioritários a
Serra da Malcata.
Os PRGP são programas
setoriais para o desenho
e a construção de paisagens qualificadas e resilientes, geradoras de rendimentos sustentados e

sustentáveis e contribuindo para a atratividade ter-ritorial e a qualidade de
vida das áreas rurais.
O âmbito territorial do
PRGP da Serra da Malcata abrange Águas Belas,
Aldeia do Bispo, Bendada,
Casteleiro, Fóios, Malcata,
Quadrazais, Quintas de São
Bartolomeu, Sortelha, Vale
de Espinho, Vila do Touro,
União de Freguesias de
Pousafoles do Bispo, Penalobo e Lomba, e União
de Freguesias de Santo
Estêvão e Moita.

BALCÃO ÚNICO E MAIS ACESSIBILIDADE

Alteração e Ampliação dos
Paços do Concelho melhora
serviço aos munícipes

A

empreitada de alteração e ampliação do edifício
dos Paços do
Concelho, que custará
cerca de 600 mil euros e está já em curso,
tem por objetivo melhorar o serviço prestado
aos munícipes e criar
condições para que as
pessoas com mobilidade
reduzida tenham aces-so ao edifício camarário.
A obra prevê a requalificação de um edifício que
vai ficar ligado aos Paços
do Concelho e que acolherá também um balcão
único de terceira geração,
disse o vice-presidente da
autarquia, Vítor Proença.
“O edifício da Câmara do

Sabugal tem muita deficiência em termos de acessibilidade para mobilidade reduzida e nós vamos dotar este edifício,
que vai ficar ligado fisicamente através de um túnel
com o edifício mãe, precisamente para esse efeito”, explicou o autarca.

A obra prevê a
requalificação
de um edifício
que vai ficar
ligado aos Paços
do Concelho e
que acolherá
também um
balcão único
de terceira
geração.

Contemplando uma área
de 1.130 metros quadrados, a intervenção vai permitir centralizar os serviços
para otimizar os recursos
da autarquia, quer ao nível
financeiro, quer da operacionalidade e funcionamento da sua estrutura,
“criando mais comodidade”
para os funcionários e cidadãos.
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Mercadinho online
Durante a quadra natalícia
decorreu também um Mercadinho de Natal online
com produtos locais, nomeadamente através de
cabazes de Natal. O Mercado foi promovido pela ADES – Associação Empresarial do Sabugal, no
âmbito do projeto CLDS
4G ‘Sabugal Ativo’, do qual
a CMS e a Smart Farmer
são parceiras.

Concurso de
“Montras de Natal”
O Atelier Lucinda Batista,
o Comércio Sabores da
Ana e o Bar M83 foram os
vencedores do Concurso
de ‘Montras de Natal’ 2020,
promovido pela CMS, no
âmbito do ‘Sabugal Presépio’, em parceria com a
ADES, com o objetivo de
dinamizar e revitalizar o
comércio local, destacando o espírito criativo dos
comerciantes.
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MENSAGEM DE ESPERANÇA

Sabugal Presépio
Os visitantes puderam surpreender-se in loco ou
deixar-se guiar por uma experiência virtual 360º.

N

os tempos difíceis de pandemia que vivemos há
já mais de um ano, a Câmara Municipal do Sabugal quis manter a luz da estrela cintilante como
mensagem clara de esperança e de alento. Esta
edição especial do ‘Sabugal Presépio’ realizou-se no aconchego do imponente castelo de cinco quinas, em que
a segurança esteve sempre garantida, respeitando as normas da Direção-Geral da Saúde.
Nesta oitava edição do evento, que decorreu durante um
mês, os visitantes puderam surpreender-se in loco ou deixar-se guiar por uma experiência virtual 360º, sentindo-se
parte integrante do maior Presépio natural.
O Presépio foi complementado com decorações naturais
natalícias, montras de Natal, exposição com eco-Presépios, um espetáculo pirotécnico a partir das cinco vilas medievais e videoclips. Manteve-se, assim, viva esta marca
tão identitária do concelho e repleta de simbolismo, nunca
deixando de dar resposta a todos os que necessitam de
apoio.

ACONTECE
NO SABUGAL

PIROTECNIA NAS VILAS MEDIEVAIS

Cinco castelos
iluminaram-se na noite
de Ano Novo

N

a impossibilidade de promover a festa de Ano
Novo na cidade, a Câmara Municipal do Sabugal
optou por proporcionar um espetáculo pirotécnico, à meia-noite, a partir das cinco vilas medievais: Alfaiates, Sabugal, Sortelha, Vila do Touro e Vilar Maior.
Estando limitada a circulação de pessoas na via pública,
esta foi a forma que o Município encontrou para permitir
que o máximo de pessoas pudesse desfrutar da luz do
fogo de artifício. As celebrações foram assim seguras, no
que se refere ao controlo da pandemia, e simultaneamente
simbólicas, já que transmitiram uma mensagem de esperança tão importante nos dias em que vivemos.

Castelo de Alfaiates
está a ser reabilitado
A Conservação e Reabilitação do Castelo de Alfaiates, obra já em curso,
envolvendo um investimento de cerca de 450
mil euros, contempla a intervenção de estabilização das estruturas edificadas, com especial enfoque na Torre de Menagem,
decorrente da criação de
um miradouro.

Os cinco castelos constituem um roteiro histórico e patrimonial de excelência do Município e encerram a máxima
das cinco vilas medievais e dos ‘cinco sentidos’ como importante meio de promoção do concelho e da região.
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UM MILHÃO DE EUROS PARA ESPAÇO PÚBLICO

Manutenção da rede
de abastecimento de
água de Malcata
A obra de instalação de
duas centrais hidropressoras, assim como de obras
acessórias para melhoria
da qualidade de abastecimento de água nas zonas
altas de Malcata, terá início brevemente, prevendo
um investimento de 57 mil
euros.

Renovação da estrutura
verde do Largo da Fonte
recupera “centro cívico
da cidade”

C

om a Renovação da Estrutura Verde do Largo da
Fonte, obra de grande envergadura, orçamentada em um milhão de euros e já em curso, contemplando uma área de 11258.00 metros quadrados de intervenção, pretende-se reestruturar o espaço
público central da cidade do Sabugal.
O objetivo é o de criar melhores condições para o usufruto do Largo da Fonte por parte da população, gerindo o
trânsito automóvel da sua área central e valorizando a sua
futura utilização na vivência lúdica do espaço.
Esta necessidade imperativa de intervir no espaço central
que é o Largo da Fonte tem em conta que o local é, por um
lado, o centro cívico da cidade e, por outro, um espaço com
grande ‘frontalidade’ urbana vocacionado, também, para
receber visitantes. Esta obra é feita no âmbito do PARU Plano de Ação de Regeneração Urbana do Sabugal.
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A intervenção, que significa um investimento de 135
mil euros, permitirá a melhoria da circulação pedestre em toda a zona.

Melhorias no acesso
às Capelas do Espírito
Santo e de São Gens
Decorrem já as obras de
pavimentação do acesso
à Capela do Espírito Santo, em Quadrazais, uma
intervenção que dotará o
caminho de uma calçada.
O investimento total previsto é de 40 mil euros e
a obra vem na sequência
de um conjunto de intervenções idênticas noutros
acessos às capelas do
concelho: São Gregório
(Vila Boa), Senhora do
Castelo (Bendada) e Senhora do Monte (Cerdeira).
Estão também em curso as obras de pavimentação do acesso à Capela
de São Gens, igualmente
em Quadrazais, um investimento de 85 mil euros e
que se insere no objetivo
de tornar todas as ermidas
do concelho acessíveis.

Requalificação dos
passeios no Bairro
dos Pinhos (Sabugal)
Está já em curso a obra de
requalificação de passeios
no Bairro dos Pinhos, com
a aplicação de blocos de
betão pré-fabricados.

Intervenções no
espaço público e
na rede de água do
Bairro das Poldras
(Sabugal)
A requalificação dos pas-seios com blocos de betão pré-fabricados, a pavimentação em betuminoso da faixa de rodagem e
a substituição da rede de
abastecimento de água
são três obras estruturantes que terão início a curto
prazo no Bairro das Poldras, configurando uma intervenção global na zona
de 150 mil euros.

Beneficiação de
acesso ao Castelo
de Vila de Touro
O Município do Sabugal, através de uma candidatura, no âmbito da Operação
‘Renovação de Aldeias’, procedeu à beneficiação do
acesso ao castelo de Vila
do Touro, com a instalação
de uma escadaria em madeira e ferro.

Pavimentação da
Avenida de Santa
Bárbara (Soito)
A requalificação dos pas-seios com aplicação de
blocos de betão pré-fabricados e a pavimentação
em betuminoso da faixa de
rodagem são intervenções
que irão decorrer no Soito,
na Avenida de Santa Bárbara, num investimento de
87 mil euros.

500 mil euros para
redução de perdas
no abastecimento de
água em Quadrazais
Encontra-se já em fase de
execução a obra de substituição de parte da rede de
abastecimento de Quadrazais, intervenção que envolve um investimento de
550 mil euros. Para a melhoria do controlo de fugas
de água, serão ainda criadas Zonas de Medição e
Controlo em Quadrazais,
Vale de Espinho, Aldeia da
Ponte, Fóios, Lageosa, Nave e Santo Estêvão.
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AÇÃO SOCIAL
SABUGAL

SABUGAL SOLIDÁRIO

Medidas para famílias, empresas
e Instituições Particulares
de Solidariedade Social

A

Câmara Municipal do Sabudo pagamento das faturas de água e sagal renovou já em 2021 o
neamento a todo o comércio e serviços
fundo ´Covid-19 - Sabugal
(mediante requerimento dos interessados),
Solidário’, um pacote de
a suspensão da cobrança de todas as taxas
medidas no valor de 350
relativas à ocupação de espaço público, inmil euros com
cluindo esplanadas e publivista à mitigação dos efeitos Pacote de medidas no
cidade, e a isenção ou reda crise social e económica
dução das taxas de venda
valor
de
350
mil
euros
gerada pela pandemia. No
ambulante. Para apoiar as
apoio às famílias incluem-se com vista à mitigação
IPSS, o Município do Sabuou estiveram incluídas me- dos efeitos da crise
gal manteve a gratuitidade
didas como a flexibilização
da água e saneamento e,
social
e
económica
dos prazos de pagamencaso surjam surtos, está
to de água, saneamento e gerada pela pandemia.
disponível para fazer testes
recolha de resíduos, susa todos os utentes e profispensão de cortes de fornecimento de á-sionais, assumir despesas com alimengua e de saneamento e apoio supletação, contratualizar recursos humanos
mentar às famílias cujo rendimento tenha
especializados para apoio e disponibilizar
sido afetado. Em relação às empresas,
uma estrutura de retaguarda.
entre outras medidas, foi decidida a isenção
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AÇÃO SOCIAL
SABUGAL

APOIO A INSTITUIÇÕES E RESTAURANTES

Município fornece refeições
aos lares de idosos
com surtos

O

Município do Sabugal está a fornecer refeições aos lares de idosos do concelho
onde são detetados surtos de Covid-19,
para que os funcionários da cozinha se dediquem ao apoio direto aos utentes.

“Para as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) poderem deslocalizar o pessoal
da cozinha para o apoio direto aos idosos, nós fornecemos as refeições”, disse Sílvia Nabais, vereadora com o pelouro da Ação Social na Câmara Municipal do Sabugal. “Já
entregámos quase seis mil refeições no valor de 30 mil euros. Já foram apoiadas, até agora, seis IPSS”.
Sílvia Nabais considera que a medida ajuda as instituições e
também os restaurantes locais, uma vez que as IPSS “ficam
libertas” do serviço de refeições e os restaurantes confecionam e entregam as refeições em ‘take-away’ e “conseguem manter alguma atividade”. O concelho do Sabugal
tem 26 instituições de apoio a idosos (entre ERPI – Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas, Centros de Dia e SAD – Serviço de Apoio Domiciliário) 1.300 utentes e 700 funcionários.

Para as IPSS
poderem
deslocalizar
o pessoal da
cozinha para
o apoio direto
aos idosos, nós
fornecemos
as refeições.
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AÇÃO SOCIAL
SABUGAL

COVID-19

Câmara assegura
transporte para
vacinação

N
APOIO AO ENSINO

Sabugal
disponibiliza
computadores e
internet a alunos

O

Município do Sabugal entregou 120 computadores portáteis e acessos à
internet a alunos do concelho, para que pudes-sem acompanhar o ensino à distância. “Todos os alunos que estão
sinalizados foram contactados para ter o
necessário para acompanhar a atividade
letiva”, disse Sílvia Nabais, vereadora com
o pelouro da Educação na Câmara Municipal do Sabugal.
Segundo a autarca, os alunos recebem os
computadores e os ‘routers’ para acesso
à internet disponibilizados pelo Município
“através da sinalização” que foi feita pelo
Agrupamento de Escolas do Sabugal.
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o âmbito do plano de vacinação contra a Covid-19,
a Câmara Municipal tem
estado a assegurar o transporte da população que o
solicite para ser vacinada.
Após contacto e marcação por parte do
Centro de Saúde do Sabugal, e em caso
de necessidade de transporte, a Câmara
Municipal assegura a deslocação para o
centro de vacinação instalado na ExpoSabugal (Instalações cedidas pela empresa
Dache), tendo para tal que contactar a autarquia,com 24 horas de antecedência, através dos seguintes contactos telefónicos:
271 751 040 e 271 751 056.

AÇÃO SOCIAL
SABUGAL

SOLIDARIEDADE

Sabugal atribui
novo apoio direto
às IPSS

A

CÂMARA GARANTE

Alimentos e
medicamentos em
casa para quem
mais precisa

CMS atribuiu um novo apoio
direto às IPSS do concelho,
na forma de subsídio extraordinário de 100 mil euros, em função do número
de utentes, funcionários e
respostas sociais, e que acresce às medidas em vigor aprovadas no âmbito do Fundo Municipal de Emergência Social.
Pretende-se assim apoiar as IPSS concelhias que, nesta fase de combate à pandemia, aumentaram as suas despesas correntes pela necessidade de agilização de
meios e processos que permitiram manter os idosos nas respetivas instalações
em condições de segurança, tendo em
conta os surtos sucessivos e a necessária
resposta.

D

urante o período pandémico, a Câmara Municipal do
Sabugal tem vindo a as-segurar o acesso a bens
de primeira necessidade a
quem menos possibilidades tem de a eles aceder. Se é residente
no concelho e precisa de alimentos e medicamentos entre em contacto telefónico
e, sem custos, fazemos-lhe chegar a casa
o que for necessário.
Os telefones para contacto são:
271 750 085 e 271 751 056.
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ECONOMIA
SABUGAL

CMS anuncia ajudas
ao setor agropecuário

CANDIDATURAS ATÉ 30 DE ABRIL

Programa de apoio à
economia e emprego

F

apoios excecionais, bem
oi criado o procomo todos os procedigrama ‘Promentos de candidatura.
teger a Economia e EmO incentivo às candidatuprego’, dirigiras elegíveis é atribuído
do às micro e
por ordem de submissão
pequenas empresas, com
e tendo em consideração
sede/domio limite da
cílio fiscal no
dotação disPrograma “Proteger
concelho do
ponível para
Sabugal, sen- a Economia e
este
aviso
do este um Emprego” é dirigido
(100 mil eucomplemenros).
to aos bene- às micro e pequenas
Consulte tofícios munici- empresas.
das as norpais já exismas de apoitentes.
o e respetiva documentaPara tal, foram aprovadas
ção complementar para
um conjunto de normas
formalização de candidatuque balizam as empresas
ras em: www.cm-sabugal.pt
que podem aceder a estes

A CMS vai apoiar com 150
mil euros o setor agropecuário, assumindo, em parceria com a AcriSabugal, os
encargos correspodentes
à prestação de serviços
técnicos para gestão do
‘passaporte sanitário’ dos
bovinos e pequenos ruminantes, e melhorando, com a
CoopCôa, as condições para o efetivo pecuário no parque de leilões. Existirá também um novo apoio para a
suinicultura e cunicultura.

Novo centro de
pesagem na Raia
A CMS instalou um centro
de pesagem junto à rotunda de acesso às freguesias
de Aldeia do Bispo, Aldeia
Velha, Forcalhos e Lageosa
da Raia, para pesagens industriais até 60 toneladas.
Em breve, o centro de pesagem da Zona Industrial
do Sabugal estará também
a funcionar.

30 mil euros para a
economia local
A CMS criou um sistema de
vouchers, no valor de 30
mil euros, para serem trocados por bens ou serviços
no concelho. Foram atribuídos a 1500 pessoas: Funcionários da CMS e das
IPSS, Forças de Segurança,
Bombeiros, Centro de Saúde e Juntas de Freguesia.
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TURISMO
SABUGAL

PÉROLA DO CONCELHO

Sortelha eleita
“aldeia charm”

Há festa nas Aldeias
Históricas
As festas estão de regres-so às Aldeias Históricas
de Portugal! Entre junho
e novembro, a cultura, a
gastronomia, as tradições,
os costumes, o património
e as lendas das 12 aldeias
voltam a ser o mote para a
quinta edição do Ciclo “12
em Rede – Aldeias em Festa”. Uma dúzia de eventos,
incluindo o ‘Beijo sem Fim’
a 3 de julho em Sortelha,
estão a ser preparados para
a participação presencial
de público, ainda que mantendo a aposta no “live
streaming”, que se revelou
um sucesso em 2020.
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S

ortelha está entre as 10 aldeias europeias selecionadas como ‘aldeias charm’ pelo projeto
‘Charm – Discovering charming villages’ (www.
charmingvillages.eu/). “Foi com enorme satisfação que tomámos conhecimento da seleção
de Sortelha, que é uma das doze pérolas identitárias da região Centro e do Portugal fronteiriço”, congratulou-se António Robalo, presidente da Câmara do Sabugal e
da Associação das Aldeias Históricas de Portugal.

ESCOLHA DE SITE INTERNACIONAL

Uma das 14 localidades
mais atraentes de Portugal

A

aldeia de Sortelha foi considerada uma das
localidades mais atraentes de Portugal. Escreve o site internacional Zox Press: “Os visitantes que chegam a Sortelha têm liberdade
para percorrer o castelo histórico da aldeia
sem supervisão. Não espere filas. Sortelha é
tão medieval que de vez em quando é possível assistir a
encenações da época pelas ruas.”

TURISMO
SABUGAL

SERRA DO HOMEM
DE PEDRA

Baloiço
“arraiano”
único
em Aldeia
Velha
Novo ponto panorâmico tem um formato original
inspirado no forcão da Capeia Arraiana.

N

o topo da
Serra do
Homem de
Pedra nasceu em dezembro de
2020 o Baloiço de Aldeia Velha: um
novo baloiço panorâmico
com um formato original,
que beneficia de uma vista
ampla e desafogada sobre o vale envolvente da
cidade da Guarda e que
se estende entre as serras
fronteiriças de Espanha e a
Serra da Estrela, como refere o site NiT num trabalho
sobre esta nova atração.
Além da vista e da opor-

tunidade de voar até à infância, a novidade é outra:
este Baloiço (o quarto do
concelho juntamente com
os de Badamalos, Machoca - Serra da Malcata e Seixo do Côa) é em forma de
forcão.
A ideia para a estrutura,
que foi construída tendo
por base uma réplica, em
tamanho real, do forcão da
Capeia Arraiana, foi um projeto conjunto da Junta de
Freguesia de Aldeia Velha,
do Centro Recreativo e Cultural de Aldeia Velha e do
Conselho Diretivo dos Baldios de Aldeia Velha.
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TURISMO
SABUGAL

QUARESMA

“Quadragésima”, uma
experiência religiosa

O

rganizada pelos Municípios de Belmonte,
Covilhã, Fundão, Guarda e Sabugal, a ‘Quadragésima’ é um projeto em rede de promoção das manifestações da cultura imaterial ligadas ao período da Quaresma.

Este ano, devido às restrições, recuperaram-se para o meio
digital, através de um site próprio e das redes sociais, alguns
dos momentos mais marcantes das edições anteriores: Via
Sacra, Procissão dos Passos, Encomenda das Almas, Canto dos Martírios, Alvíssaras e Procissão dos Penitentes.
Todos os fins de semana até à Páscoa, sempre em ambiente online, através do Facebook, Instagram e Youtube, foi
possível ver ou rever alguns dos momentos mais belos e
marcantes deste profundo sentir das comunidades beirãs.
www.quadragesima.pt

Rota inspirada na
obra de Saramago
A CMS é um dos parceiros
da rota turístico-literária
(entre Lisboa e Figueira de
Castelo Rodrigo) inspirada
na obra de José Saramago ‘A Viagem do Elefante’,
que está a ser desenvolvida pela Associação de
Desenvolvimento Regional Territórios do Côa e
que desde o início contou com a colaboração da
CMS.
O trabalho, a desenvolver em dois anos e com
um investimento total em
sede de candidatura de
cerca de 330 mil euros,
visa estruturar uma oferta
ao nível do Turismo Literário, catalisando fluxos e
dinâmicas de valor acrescentado para a valorização
e promoção da Cultura na
Região Centro.
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Eventos a não perder
Saiba mais em www.cm-sabugal.pt
QUINTA

01ABR.
a 31MAI.
SABUGAL ATIVO
VIRTUAL
Esta é uma atividade
que desafia as pessoas
a caminhar, correr e a
realizar passeio de bicicleta de BTT ou estrada
pelo concelho do Sabugal, sempre respeitando
as normas impostas pela
DGS. Cada participante
terá que fazer um mínimo de cinco quilómetros,
em caminhada ou cor-rida, e um mínimo de 25
quilómetros, em bicicleta,
dentro do concelho, tendo que enviar um print ou
link do registo das atividades, que podem ser
gravadas em qualquer
das plataformas e apps
existentes para o efeito.
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SEXTA

SÁBADO

HISTÓRIAS DO
CONTRABANDO
APRESENTADAS
EM LIVRO NO
AUDITÓRIO
MUNICIPAL

VII TRIATLO
DO SABUGAL

23ABR.

No dia 23 de abril, pelas
21h30, decorrerá a apresentação do livro “Contrabando e Emigração
numa aldeia raiana - Fóios”, da autoria de Alberto
Trindade Martinho e José
Manuel Nunes Campos,
juntamente com a apresentação dos episódios
das histórias do contrabando (“A Taberna” e “A
Gíria de Quadrazais”) de
Paulo Vinhas Moreira.

19JUN.

O Sabugal recebe o VII
Triatlo, no 19 de junho. O
evento, organizado pelo
Município e pela Federação de Triatlo de Portugal, é composto por uma
prova de distância sprint
pontuável para a Taça de
Portugal. O segmento
de natação decorre na
barragem do Sabugal e
o percurso de ciclismo
percorre as localidades
de Ameais e Aldeia de
Santo António, ficando
reservado o centro do
Sabugal para o percurso de corrida e zona de
chegada.

AGENDA
SABUGAL

SEXTA

25JUN. a 27JUN.
RACE NATURE: SABUGAL

SÁBADO

29JUN.
a 02JUL.
XII JORNADAS DA
CARTA EUROPEIA
DE TURISMO
SUSTENTÁVEL

O concelho do Sabugal recebe, entre 25 e 27 de junho, uma
prova de BTT do Troféu Race Nature, (onde poderão também
participar bicicletas com motor - mas estes atletas estão sujeitos a uma classificação diferente) e aberto à participação
de qualquer pessoa com mais de 18 anos. Os concorrentes
competem a solo ou em equipas de dois elementos, guiados
apenas por GPS. A Sabugal Race Nature conta com o apoio
do Município.
25 de junho | Prólogo de 4kms (Partida 1º atleta às 18h00);
26 de junho | Etapa 1 de 80 kms (Partida às 9h00);
27 de junho | Etapa 2 de 70 kms (Partida às 9h00).
Mais informações/inscrições em:
www.sabugal.racenature.com

A Carta Europeia de Turismo Sustentável (CETS)
é um galardão atribuído
pelo EUROPARC - Federação Europeia de Parques aos destinos numa
Área Protegida e/ou
Classificada que fizeram
um planeamento turístico com base em princípios de sustentabilidade.
O Sabugal integra desde
2016, com os concelhos
de Almeida e Penamacor, a CETS Terras do
Lince, que abrange a
Reserva Natural da Serra
da Malcata e espaços da
RN2000 (SIC Malcata e
ZPE Serra da Malcata). O
objetivo das Jornadas é
dinamizar a rede de CETS
integrando destinos, empresas e agências de
viagens através da XII
Conferência internacional
sobre turismo sustentável em áreas protegidas.
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Resumo de Atas
Câmara Municipal | Janeiro - Março 2021
ATA N.º 01/2021, DE 06 DE JANEIRO
DELIBERADO:
• Emitir parecer favorável às escalas de turnos das
farmácias do concelho do Sabugal para o ano civil de
2021;
• Aprovar a proposta de parecer apresentada pela
Comissão Sabugal Investe- cedência de direito de
superfície do lote 32 da ZLE- Zona de Localização
Empresarial do Alto do Espinhal, requerido por Luís
Domingues Viñolas – instalação de apiário;
• Deferir o contrato de comodato de postos de carregamento elétrico, a celebrar com o Instituto Politécnico de Castelo Branco.

ATA N.º 02/2021, DE 20 DE JANEIRO
DELIBERADO:
• Ratificar o despacho referente a pedido de apoio social - 690,00€, requerido por munícipe residente na
freguesia do Sabugal;
• Deferir o pedido de ressarcimento requerido por
Anabela Robi da Silva - 360,00€ - Responsabilidade
civil extracontratual;
• Deferir o pedido de ressarcimento requerido por Leonel Leal Silva - 500,00€ - indemnização por danos
patrimoniais;
• Autorizar a prorrogação do prazo do procedimento
de 1.ª alteração ao PDM por período igual ao inicial (5
meses);
• Autorizar a celebração do Protocolo de Cooperação
com o Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância
de Animais Selvagens - 4.000,00€;
• Deferir o pedido apresentado - 350,00€ - apoios
pontuais a Alunos do Ensino Superior;
• Deferir os apoios referentes ao Programa Rede
Solidária do Medicamento;
• Autorizar a renovação dos cartões sociais, assim
como o acesso ao conjunto de benefícios inerentes
ao mesmo para os requerentes;
• Conceder o apoio social Tarifa de Famílias Numerosas requerido por munícipe residente na freguesia do
Sabugal;
• Aprovar a revisão das medidas no âmbito do COVID-19 Sabugal Solidário com vista à retoma da atividade económica e social:
1. Proteção Civil Municipal (50.000,00€);
2. Fundo Municipal de emergência social – apoio a
famílias, IPSS, Associativismo (100.000,00€);
3. Fundo Municipal de emergência Empresarial
(100.000,00€, com normas a aprovar pela Câmara
Municipal);
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4. Fundo Municipal de emergência Agropecuária
(100.000,00€, com normas a aprovar pela Câmara
Municipal);
O Valor do FUNDO COVID_19 - Sabugal Solidário a
inscrever no Orçamento Municipal é de 350.000,00€;
Outros Apoios:
1. Apoio às Famílias;
2. Apoio às IPSS;
3. Apoio ao Associativismo;
4. Apoio às Empresas / Atividade Económica.
• Deferir o pedido de ressarcimento requerido 240,25€ - queda de uma árvore em estrada Malcata
– Sabugal;
• Aprovar a proposta de parecer apresentada pela
Comissão Sabugal Investe - pedido de apoio para
a exploração Quinta das Baganhas, requerido por
Joaquim Ricardo - 4.732,00€.

ATA N.º 03/2021, DE 03 DE FEVEREIRO
DELIBERADO:
• Ratificar o despacho que aprova o Acordo de Gestão
a celebrar com Infraestruturas de Portugal, S.A., com
as alterações propostas, e que tem por objeto a
Requalificação do Acesso Sul da Cidade do Sabugal
(EN233 e EM 542);
• Fixar o valor de 0% para a taxa de atualização tarifária
regular para o transporte coletivo de passageiros, a
vigorar no ano de 2021;
• Atribuir 11.273,10€ - execução de instalações sanitárias públicas e um forno e bancada, no sítio da Fonte do Meio, requerido pela União de Freguesias de
Santo Estevão e Moita;
• Deferir o pedido de apoio em fotocópias requerido
pela Liga dos Combatentes: Núcleo do Sabugal;
• Deferir os pedidos de apoio solicitados, no valor total de 1.450,00€ - apoios pontuais a Alunos do Ensino
Superior;
• Autorizar a renovação dos cartões sociais, assim
como o acesso ao conjunto de benefícios inerentes
ao mesmo para os requerentes;
• Deferir o pedido de cedência da Fração 4C, localizada na Rua João Paulo II, requerido por Beatriz Dias
Rodrigues para deslocar o seu atelier de Artes Plásticas “Beamoria”.

ATA N.º 04/2021, DE 17 DE FEVEREIRO
DELIBERADO:
• Ratificar o despacho que aprova o Protocolo de Colaboração com a empresa Altice Portugal Investimento
em redes de Nova Geração no Concelho do Sabugal;

ATAS
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• Indemnizar a Associação Independente Pró-Desenvolvimento Quintas S. Bartolomeu pelas benfeitorias
- 2.000,00€;
• Aprovar as propostas da 1.ª Alteração Orçamental
Modificativa (Revisão) ao Orçamento de 2021 e da
Revisão às Grandes Opções do Plano 2021-2026, devendo ser submetidas à aprovação da Assembleia
Municipal;
• Aprovar a proposta de alteração do Plano Diretor
Municipal e dar início ao período de discussão pública;
• Autorizar a elaboração de protocolo com a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, para
implementação dos serviços essenciais de transporte
público rodoviário de passageiros intermunicipais e
definição do modelo de compensações ao abrigo do
programa de apoio à redução tarifária – PART e programa de apoio à densificação e reforço da oferta de
transporte público;
• Autorizar a repartição de encargos para os anos
económicos de 2021, 2022,2023, 2024, 2025 e 2026 no
âmbito do “Concurso Limitado por Prévia Qualificação
para Aquisição de Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros no Concelho do Sabugal” 3.158.570,00€ mais IVA à taxa legal em vigor e submeter o assunto à assembleia Municipal;
• Atribuir um apoio de 11.627,41€ à Junta de Freguesia
de Rapoula do Côa para fazer face a despesas com a
realização de trabalhos de requalificação do edifício
da antiga sede da Junta de Freguesia para funcionamento como Albergue do Côa;
• Autorizar a renovação dos cartões sociais, assim
como o acesso ao conjunto de benefícios inerentes
ao mesmo para os requerentes;
• Aprovar a Adenda ao Acordo de Colaboração no
âmbito do apoio às famílias com crianças na valência de creche, devendo as instituições proceder à
devolução do montante correspondente ao n.º de
crianças que se encontram contempladas pela respetiva portaria;
• Ratificar o despacho sobre o movimento anual da
Rede Escolar para 2021/2022 – Educação Pré-Escolar
e 1.º Ciclo do Ensino Básico;
• Autorizar a celebração de Protocolo bianual de parceria Viagem do Elefante com a Associação Territórios
do Côa, valor total de 18.936,00€ (9.468,00€/por ano);
• Aprovar a proposta de documento Termo de Aceitação para o beneficiário – Regulamento Sabugal Investe;
• Autorizar a celebração do contrato de arrendamento
apresentado com a Sr.ª Maria de Lourdes Amaro Rodrigues Soares, no valor mensal de 350,00€, por um
período de 6 meses – Censos 2021.

ATA N.º 05/2021, DE 03 DE MARÇO
DELIBERADO:
• Aprovar o acordo judicial de terreno nas Termas do
Cró de 32.460,00€;

• Adquirir um prédio rústico sito na Rua do Pinhal e
Avenida de St.ª Bárbara – Soito, pelo valor total de
4.500,00€;
• Autorizar a abertura de consulta pública do Plano
Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios
(PMDFCI) do Sabugal – 2021 a 2030;
• Aprovar os acordos a celebrar entre a Autoridades
de Transporte e os Operadores de Transportes do Município sobre atribuição de financiamento e compensações aos Operadores de Transportes Essenciais, no
âmbito da pandemia Covid-19;
• Atribuir um apoio de 30.531,37€ à União de Freguesias de Lageosa e Forcalhos para fazer face a despesas com a realização de trabalhos de construção de
Zona de Cultura e Lazer no sítio do Barreiro;
• Atribuir um apoio de 14.411,50€ à União de Freguesias de Lageosa e Forcalhos para fazer face a despesas com a realização de trabalhos de recuperação
dos lavadouros públicos em Forcalhos;
• Ceder gratuitamente, através de contrato de comodato, as instalações da antiga escola de Pousafoles do
Bispo, para apoiar o desenvolvimento e atividades das
associações da União de Freguesias de Pousafoles do
Bispo, Penalobo e Lomba;
• Atribuir um apoio de 33.902,32€ (verba adicional referente a 2021, 2020 e resto de 2019) à Junta de Freguesia de Vale de Espinho para fazer face a despesas com a realização de trabalhos de calcetamento a
cubos da Rua do Cabeludo e o Caminho Agrícola da
Cova Pequena e a reconstrução de um edifício para
arrumos;
• Autorizar a celebração de Protocolo de Colaboração
com a Universidade Lusófona para realização de estágio curricular;
• Autorizar a realização de estágio curricular em colaboração com o Instituto Politécnico de Castelo Branco
– Escola Superior de Educação, devendo ser celebrado Protocolo;
• Autorizar a celebração dos seguintes protocolos:
1. Acrisabugal: 30.000,00€ (Duas equipas de Sapadores Florestais);
2. Coopcôa: 15.000,00€ (Uma equipa de Sapadores
Florestais);
3. Comissão de Compartes da Freguesia de Aldeia Velha: 15.000,00€ (Uma equipa de Sapadores
Florestais);
4. Conselho Diretivo do Baldio dos Fóios: 15.000,00€
(Uma equipa de Sapadores Florestais);
5. Assembleia de Compartes da Freguesia de Malcata: 15.000,00€ (Uma equipa de Sapadores Florestais);
• Deferir um pedido de apoio habitacional de
2.600,00€ - Torre;
• Autorizar a renovação de protocolos de colaboração
para o ano 2021, no âmbito da saúde: Junta de Freguesia de Aldeia do Bispo – 3.000,00€; Junta de Freguesia de Águas Belas – 1.500,00€; Junta de Freguesia de Alfaiates – 3.000,00€; União de Freguesias de
Lageosa e Forcalhos – 3.000,00€; União de Fregue-
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sias de Pousafoles, Penalobo e Lomba – 4.200,00€;
Junta de Freguesia de Malcata – 3.000,00€;
• Atribuir um apoio de 17.826,62€ (subsídio extraordinário) ao Centro Desportivo e Cultural da Freguesia
de Aldeia de St.º António;
• Deferir um pedido de apoio social de 675,00€ - Sabugal;
• Autorizar a celebração de protocolos com a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do
Sabugal e Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Soito no valor de 127.000,00€ para cada
Associação;
• Deferir um pedido de apoio social através da assinatura de um protocolo de colaboração com a Casa do
Povo da Bendada, para um período de três meses e
com um custo de 810,00€ (270,00€ mensais);
• Celebrar os seguintes protocolos:
1. Casa do Concelho do Sabugal: 5.000,00€;
2. ADES – Associação Empresarial do Sabugal, no
valor de 70.000,00€;
3. “Amigos do Cavalo”: 5.000,00€;
• Atribuir um apoio social de 82,28€ - Sabugal;
• Atribuir um apoio social de 740,00€ - Bendada;
• Autorizar o acerto de contas (Relatório intercalar de
Contratos Programas de Desenvolvimento Desportivo):
1. Clube Futsal Sabugal: 8.875,00€;
2. Associação Cultural e Desportiva do Soito:
9.000,00€;
3. Sporting Clube do Sabugal: 10.958,34€;
• Autorizar a celebração do contrato de comodato da
Unidade Móvel de Saúde com a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela;
• Atribuir um apoio habitacional de 8.610,00€ - Aldeia
Velha;
• Aprovar a proposta de Manual de Gestão do Contrato do Município do Sabugal;
• Autorizar a celebração de protocolo de cooperação
2021 entre o Município do Sabugal e a Pró-Raia, no
valor de 12.000,00€;
• Autorizar a celebração de protocolo de parceria entre o Município do Sabugal e a Comissão Vitivinícola
Regional da Beira Interior, no valor de 2.500,00€;
• Aprovar a alteração de preços das Termas do Cró.

MINUTA DA ATA N.º 06/2021,
DE 17 DE MARÇO
DELIBERADO:
• Aprovar a proposta de delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Sortelha, devendo o assunto ser
submetido a Assembleia Municipal para aprovação;
• Atribuir um apoio de 12.951,90€ à União de Freguesias de Seixo do Côa e Vale Longo do Côa para fazer face a despesas com a aquisição de um módulo
pré-fabricado, que irá servir como instalações sani-
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tárias na zona de lazer em Vale Longo do Côa;
• Autorizar a celebração do Protocolo de Colaboração
entre o Município do Sabugal e a ASTA – Associação
Sócio-Terapêutica de Almeida;
• Deferir os pedidos de apoios pontuais a alunos do
ensino superior no valor total de 700,00€;
• Autorizar a renovação dos cartões sociais, assim
como o acesso ao conjunto de benefícios inerentes
ao mesmo para os requerentes;
• Deferir um pedido de apoio social de 400,00€ - Fóios;
• Deferir um pedido de apoio social de 600,00€ - Sabugal;
• Deferir um pedido de apoio social de 400,00€ - Sabugal;
• Aprovar a proposta de prorrogação do prazo de candidatura ao Programa de Apoio ao Associativismo até
31 de maio;
• Aprovar o Fundo Municipal de Emergência COVID –
– Setor Social, no valor de 100.191,00€, e as normas
de apoio;
• Aprovar o Fundo Municipal de Emergência COVID –
Setor Empresaria, no valor de 100.000,00€, e as normas de apoio;
• Aprovar o Fundo Municipal de Emergência COVID
– Setor Agropecuário, bem como a forma de concretização, no valor de 100.000,00€;
• Atribuir um apoio de 10.000,00€, na forma de subsídio extraordinário, à Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários do Sabugal;
• Atribuir um apoio de 10.000,00€, na forma de subsídio extraordinário, à Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários do Soito.

Assembleia Municipal
MINUTA DA ATA N.º 1/2021,
DE 26 DE FEVEREIRO
DELIBERADO:
• Aprovar a 1.ª Alteração Modificativa (Revisão) ao
Orçamento 2021 e às Grandes Opções do Plano 20212026;
• Autorizar a repartição de encargos, para os anos
económicos de 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026
no âmbito do “Concurso Limitado por Prévia Qualificação para Aquisição de Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros no Concelho do Sabugal” no valor total de 3.158.570,00€ mais IVA à taxa
legal em vigor.

NOTA:
Este apontamento reproduz apenas uma resenha das
sessões. As transcrições integrais das Atas podem ser consultadas no site do Município em: www.cm-sabugal.pt.

CONTACTOS
BIBLIOTECA MUNICIPAL (CENTRO DR. JOSÉ
DIAMANTINO DOS SANTOS)
TEL. 271 752 230
biblioteca.municipal@cm-sabugal.pt
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO SABUGAL
TEL. 271 753 415
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO SOITO
TEL. 271 601 015
CÂMARA MUNICIPAL DO SABUGAL
TEL. 271 751 040
geral@cm-sabugal.pt
CENTRO CÍVICO NASCENTE DO CÔA
TEL. 271 491 066
jf-foios@sabugal.pt
CENTRO DE ESTUDOS JESUÉ PINHARANDA GOMES
TEL. 271 752 230
cejpg@cm-sabugal.pt
CENTRO DE NEGÓCIOS TRANSFRONTEIRIÇO
DO SOITO
TEL. 271 606 066
centro.negocios.transfronteirico@cm-sabugal.pt
CENTRO DE SAÚDE DO SABUGAL
TEL. 271 753 318
GNR SABUGAL
TEL. 271 750 110
GNR SOITO
TEL. 271 601 012
MUSEU DO SABUGAL
TEL. 271 750 080
museu.municipal@cm-sabugal.pt
PISCINAS E PAVILHÃO MUNICIPAL
TEL. 271 750 150
desporto@cm-sabugal.pt
TURISMO
TEL. 800 262 788 (número verde)
visit@cm-sabugal.pt
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