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EDITORIAL

Esperança renovada

C

aro Munícipe,

2020 e o primeiro semestre de
2021 foram tempos de desafios
imensos - desafios que, apesar de tudo,
conseguimos enfrentar com o melhor das
nossas energias e capacidades. Mas
foram também momentos para mostrarmos
o melhor de nós. Para mostrarmos que, enquanto comunidade, não desistimos perante
os obstáculos, mesmo que
sejam da magnitude de
uma pandemia.
Agora, com a vacinação
a avançar a bom ritmo,
os desafios são outros.
Chegou o tempo de dar
continuidade ao trabalho
de apoio e recuperação
da nossa economia local,
de atrair visitantes, novos
habitantes - temporários ou
não - e investimento. Trata-se de prosseguir, numa
velocidade contínua, o
trabalho de promoção dos
atributos únicos do Concelho do Sabugal, e
de preparação para o próximo semestre que
esperamos ser importante para todos.

Resistir, resistimos. Crescer, recomeçámos
a fazê-lo. Agora temos de usar esses alicerces
para seguir no rumo da prosperidade. Porque
o Sabugal não pode - nem quer - parar.
Acreditamos que a economia da região, que
deu amplas provas de resiliência perante
circunstâncias muito difíceis e até hoje
desconhecidas, entrou já num processo
de retoma e de afirmação crescente
dentro e para além das
fronteiras do Concelho.
Todos os dias trabalhamos
para isso, na parte que é
a nossa missão principal
- a de apoiar, simplificar,
promover, atrair, agregar
e investir, sempre. O nosso
investimento está bem visível
no espaço público de todo o
Concelho, e está bem visível
no dinamismo que sentimos
um pouco por todo o lado.
Para dar continuidade a
este esforço, para o desenvolver e levar mais longe,
contamos convosco - porque nada se faz
sozinho - da mesma maneira que todos
contam connosco.
Um abraço,
António dos Santos Robalo
Presidente da Câmara municipal do sabugal
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VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO

Percurso ‘aBEIRAr’
no Sabugal:
a perfeita harmonia entre
a natureza e literatura

O

Sabugal foi palco do terceiro
passeio literário de ‘aBEIRAR’ Parceria de Ciência Cidadã para a
Valorização do Território, dedicado
ao tema água e inspirado na literatura do
autor sabugalense António Emídio.
A caminhada iniciou-se junto ao miradouro
da barragem, seguindo-se os encantos
únicos do rio Côa, com várias paragens para
a observação da fauna e flora envolvente,
numa descoberta ímpar liderada pela
guia Sara Aliácar, técnica de conservação
na Rewilding Portugal, que destacou as
riquezas naturais do território sabugalense e
o seu bom estado de conservação.

O momento de leitura dos escritos de
António Emídio ficou a cargo das técnicas da
Biblioteca Municipal e do CLDS 4G ‘Sabugal
Ativo’, que teve como convidado José Maia
Lopes, que partilhou a sua experiência
enquanto pescador desportivo.
Esta atividade foi organizada pela Câmara
Municipal do Sabugal, em parceria com a
Rewilding Portugal, Rede Intermunicipal de
Bibliotecas das Beiras e Serra da Estrela,
Plataforma de Ciência Aberta – Município de
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Percorre os 15 concelhos
da Comunidade Intermunicipal
das Beiras e Serra da Estrela,
numa sequência de três
ciclos, cada um dedicado
a um tema central: água,
céu e rocha
Figueira de Castelo Rodrigo, Estrela Geopark
Mundial da UNESCO e Universidade da Beira
Interior.
A iniciativa de ‘aBEIRAr’ percorre os 15
Concelhos da Comunidade Intermunicipal
das Beiras e Serra da Estrela, numa sequência
de três ciclos, cada um dedicado a um tema
central para o território – água, céu, rocha
– a acontecer no decorrer deste ano na
primavera, verão e outono.

ACONTECE
NO SABUGAL

RECONHECIMENTO NACIONAL

António Bogas
promovido a oficial
general da GNR

VOTO DE PESAR

Sabugalenses
despedem-se do
antigo Presidente
António Esteves
Morgado

A

ntónio dos Santos Robalo, apresentou as condolências à família de
António Esteves Morgado e determinou três dias de Luto Municipal,
através da colocação da bandeira municipal
a meia haste nos dias 1, 2 e 3 de junho.
Com um honroso e reconhecido percurso
ligado ao serviço público, António Esteves
Morgado liderou o Município nos mandatos
1997/2001 e 2001/2005, enquanto Presidente,
exerceu a presidência da Assembleia
Municipal, no mandato 2005/2009, e foi
deputado da Assembleia da República na VI
Legislatura, entre 1991/1995.

P

or decreto do Presidente da República, de 11 de junho, foi confirmada
a promoção ao posto de Brigadeiro-General do Coronel Tirocinado
de Administração Militar, António Manuel de
Oliveira Bogas, natural do Sabugal.
Esta confirmação surge na sequência do
parecer do Conselho Superior da Guarda
Nacional Republicana, de 4 de dezembro
de 2020, e do despacho de aprovação da
promoção do Ministro da Administração
Interna, de 12 de maio de 2021.
Formado na Academia Militar (AM) com uma
excelente classificação, António Bogas é o
primeiro oficial general do quadro permanente da Guarda Nacional Republicana (GNR)
e um profundo conhecedor desta força de
segurança, onde fez uma brilhante carreira
com a passagem por várias unidades, como
responsável da área financeira e logística.
António Bogas foi também docente na
Academia Militar e no Instituto Universitário
Militar, tendo também desempenhado
funções na Escola da Guarda (GNR) em
Queluz, como diretor de cursos e chefe do
Núcleo de Formação e Ensino.

Durante o exercício dos seus cargos elevou
o Concelho do Sabugal, fruto da sua ação
e envolvimento, e da colaboração com os
restantes eleitos, imprimindo um caminho de
modernização e qualificação. O seu percurso
ficou ainda marcado por ser um exemplo
de cultura democrática, persistência nos
objetivos de desenvolvimento do Concelho,
de luta e de coragem, tornando-se uma
referência de competência política.
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Bom relacionamento
entre a Junta de Castilla
y León e o Município do
Sabugal

DINAMIZAÇÃO DA COLABORAÇÃO E DO PATRIMÓNIO

Cooperação transfronteiriça dá origem a
exposição sobre a arquitetura do século
XVI a XX

O

Museu do Sabugal recebeu a exposição ‘A arquitetura histórica e
tradicional do ocidente Salmantino’, gentilmente cedida pela
Junta de Castilla y León, na sequência do
bom relacionamento entre esta entidade
e o Município do Sabugal, demonstrando a
vontade de boa cooperação transfronteiriça.
A exposição reuniu os resultados dos estudos
de investigação sobre a arquitetura do
século XVI a XX, nas subcomarcas situadas
a oeste da província, ao longo da fronteira
com Portugal, e que mostram a diversidade
de soluções construtivas na utilização
dos recursos da envolvente natural e da
adaptação às funções agropecuárias e
residenciais.
Como complemento a esta exposição,
foram apresentadas fotografias de alguns
exemplares da arquitetura tradicional do
Concelho do Sabugal, que permitiram
traçar paralelos/contrastes entre soluções
construtivas de ambos os lados da fronteira.
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Na inauguração, o Vereador Amadeu Neves
e o Diretor Geral de Património da Junta de
Castilla y León, Gumersindo Bueno Benito,
fizeram questão de realçar a importância
da cooperação transfronteiriça e deste tipo
de iniciativas que fomentam a boa relação
entre as entidades e reforçam os laços entre
Portugal e Espanha. Os autores do estudo e
comissários da exposição, Pedro Javier Cruz
Sánchez e Beatriz Valdelvira Sánchez, fizeram
visita comentada dos materiais expostos.
Os estudos e a exposição fazem parte do
projeto PATCOM (património cultural
em comum), pertencente ao Programa
INTERREG V-A de cooperação Transfronteiriça Espanha – Portugal (POCTEP)
2014 – 2020, sendo a Junta de Castilla e
León beneficiário do dito projeto.

ACONTECE
NO SABUGAL

VOTO DE CONGRATULAÇÃO

António Marques é o
novo Presidente do
Special Olympics
Portugal

PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL

Sabugal e Vila do Touro
invocam os 500 anos da
morte de D. Manuel I

O

Castelo do Sabugal e a Igreja Matriz de Vila do
Touro receberam o concerto ‘La Renaissance –
500 anos da morte de D. Manuel I’, apresentado
pelo Coro Misto da Beira Interior, e a inspiração
para o DVD ‘La Renaissance’.
Apoiado pela Câmara Municipal do Sabugal, o projeto ‘La
Renaissance’ visa a divulgação da música desta época e
recria o ambiente vigente naqueles séculos. Desta forma,
todos os elementos do Coro estão trajados e acompanhados
por instrumentos à época, como Percussão, Flauta Doce,
Viola da Gamba e Alaúde. E durante os concertos, todas
as obras apresentadas foram explicadas pelo maestro Luís
Cipriano proporcionando, para além de um tempo de lazer,
uma fonte de aprendizagem.

A Câmara Municipal do Sabugal
aprovou, por unanimidade,
um voto de congratulação
pela nomeação de António
Marques para o cargo de presidente da Direção do Special
Olympics Portugal, no quadriénio 2021-2024. Figura
proeminente da vida pública,
é Presidente da APPACDM
da Covilhã e da Junta de
Freguesia do Casteleiro.
A cerimónia de tomada de
posse dos novos órgãos sociais teve lugar na sede do
Comité Olímpico de Portugal,
no passado dia 12 de maio, e
António Marques afirmou que
“criar condições para alargar
a atividade em Portugal, aumentando o número de instituições parceiras, aumentar o
número de atletas e melhorar
as condições inerentes para o
desenvolvimento e prática das
diferentes modalidades”, é o
objetivo da nova direção.
O Special Olympics é um movimento ímpar e de relevância
mundial que engloba já cerca
de 6 milhões de atletas de 200
países.
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PROXIMIDADE E COMBATE AO ISOLAMENTO

Biblioteca Móvel
regressa à estrada

A

Biblioteca Móvel retomou a sua
atividade, de acordo com as
regras de segurança e saúde, e
com um plano de contingência
específico para o efeito, no passado dia 3
de maio.

SAÚDE E SUSTENTABILIDADE

Centro de Saúde do
Sabugal recebeu
unidade móvel

O

Município entregou uma unidade
móvel de saúde aos responsáveis
da Unidade de Cuidados de
Saúde Personalidades do Sabugal
(UCSP). A viatura é amiga do ambiente e
vai assegurar uma melhor acessibilidade e
qualidade na prestação de saúde primária à
população do Concelho do Sabugal.
Na entrega da «chave» pelo Presidente
da autarquia, António Robalo, estiveram
presentes membros do executivo municipal,
do conselho de administração da Unidade
Local de Saúde e da UCSP do Sabugal.

Esta é uma das 15 das Unidades Móveis
de Saúde entregues pela Comunidade
Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela
(CIMBSE) aos Municípios que fazem parte da
Comunidade, como o Sabugal. As viaturas
visam melhorar a qualidade de vida da
população e promover a concertação de
parcerias e trabalho em rede.
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Este projeto tem como objetivo proporcionar
um serviço de proximidade à população,
ao facilitar o acesso à informação e à
cultura, e ao fomentar hábitos de leitura,
tendo em conta a dispersão geográfica
do Concelho do Sabugal. Por outro lado,
é uma importante ferramenta no combate
ao isolamento social, especialmente
da população sénior, mas também das
crianças e jovens.
A Biblioteca Pública do Município do
Sabugal, a ADES – Associação Empresarial
do Sabugal, a Entidade Coordenadora do
CLDS 4G – ‘Sabugal Ativo’ e o Município
são as entidades impulsionadoras deste
projeto de promoção dos serviços básicos
de biblioteca junto das comunidades
geograficamente mais distantes.

ACONTECE
NO SABUGAL

PREVENÇÃO DOS INCÊNDIOS

Preparação da
campanha de
combate aos
incêndios rurais

O

Salão Nobre dos Paços do
Concelho recebeu a reunião
de trabalho de preparação do
Dispositivo Especial de Combate
aos Incêndios Rurais (DECIR) 2021,
com especial enfoque nos desafios do
Concelho do Sabugal.

PESAGENS INDUSTRIAIS

Sabugal
com novo centro
de pesagem

A

Zona Industrial do Sabugal
recebeu um novo centro
de pesagem industrial até
60
toneladas.
Este
novo
equipamento municipal está dotado com
um terminal de pagamento automático,
com um visor digital onde é indicada a
pesagem e o valor a pagar. Depois da
transação é emitido um documento
referente à pesagem que deve ser
utilizado para solicitar fatura nos serviços
da Câmara Municipal. Além deste centro
de pesagem no Sabugal, recentemente
foi também instalado outro junto à rotunda
de acesso às freguesias de Aldeia do
Bispo, Aldeia Velha, Forcalhos e Lageosa
da Raia.

A reunião contou com a presença do
Vice-Presidente da Câmara Municipal do
Sabugal, Vítor Proença, do comandante
operacional distrital da Autoridade Nacional
de Emergência e Proteção Civil, António
Fonseca, e com a participação de várias
entidades, nomeadamente, a Associações
Humanitárias de Bombeiros Voluntários
do Sabugal e do Soito, a Guarda Nacional
Republicana, o Comando Distrital de
Operações de Socorro, o Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas,
o Serviço Municipal de Proteção Civil e o
Gabinete Técnico Florestal do Sabugal.
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PREOCUPAÇÃO COM A SAÚDE MENTAL

A ‘Saúde Mental
nas Crianças e
Adolescentes’
em debate

O

PROGRAMA SABUGAL SOLIDÁRIO
EMPRESARIAL

Isenção de taxas
para as esplanadas
até ao final do ano

C

omo medida de apoio à
economia local, o Município
do Sabugal manteve suspensa
a cobrança de todas as taxas
relativas à ocupação de espaço público,
incluindo esplanadas, e publicidade a
todos os estabelecimentos comerciais.
Esta medida insere-se na segunda fase
do programa ‘Sabugal Solidário’ que
tem como objetivo mitigar os efeitos da
crise social e económica gerados pelo
efeito da pandemia, ao abranger famílias,
empresas, instituições de solidariedade
social e associativismo. É inegável que o
atual contexto pandémico continua a ter
impactos muito severos na vida social
e na economia do nosso País e também
no Concelho do Sabugal, que devem ser
mitigados em prol da continuidade das
atividades e serviços.
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webinar ‘Saúde Mental nas
Crianças e Adolescentes’, de
participação gratuita, abordou
os impactos da Covid-19 na
saúde mental das crianças e adolescentes,
tendencialmente menos discutidos do que
nos adultos. De facto, a disrupção provocada
pela pandemia na vida das pessoas tem-se
revelado muito desafiante para todos e a
vários níveis (psicológico, social e económico).
A liderar este debate esteve a Prof.ª Auxiliar
convidada da Universidade Aberta, Ana
Isabel Silva, que abordou o tema das
emoções, sentimentos e ansiedades
nas crianças e adolescentes; a Psicóloga
Clínica, Filipa Fonseca, que se centrou no
impacto e nas consequências da vivência
na vida das famílias; e a mãe e Educadora
de Infância, Cláudia Tavares, que partilhou
o seu testemunho.
Esta iniciativa foi organizada pelos Centros
Locais de Aprendizagem (CLA) da
Universidade Aberta (UAb) de Mêda e do
Sabugal, assim como pelo CLDS-4G Mêda em
Movimento e pelo CLDS-4G ‘Sabugal Ativo’.

ACONTECE
NO SABUGAL

Sensibilização
contra a violência
na infância
Para assinalar ‘Abril - Mês da Prevenção
dos Maus-Tratos na Infância’, o edifício
dos Paços do Concelho foi iluminado
com uma luz azul e o Campo Desportivo
do Agrupamento de Escolas do Sabugal
“vestiu-se” simbolicamente também com
um laço azul.
PRÉ-ESCOLAR E 1ºCICLO

Alunos desafiados
a conhecer a “A Terra
da MENTEmática”

P

ara assinalar o Dia Mundial do
Livro, as crianças do pré-escolar
e do 1º ciclo do ensino básico do
Concelho ficaram a conhecer o
projeto educativo ‘A Terra da MENTEmática’,
que visa transformar a relação dos jovens
com a Matemática, tornando-a mais íntima,
compreensiva e divertida, através da
realização de sessões online.
Da empresa Betweien, o “MENTEmática”
tem como parceiros dois jovens talentos,
promissores do panorama nacional, a
youtuber Inês Guimarães, mais conhecida
por “Mathgurl”, que desenvolve e comunica
conteúdos humorísticos sobre Matemática
e o músico Paulo Sousa, finalista da 6.ª
edição do programa Ídolos da SIC e Artista
Revelação do Ano 2015 Trend Music Awards.

Porquê o azul? A ideia nasceu em 1989, na
Virgínia, EUA, quando Bonnie W. Finney,
uma avó atenta e preocupada, amarrou
uma fita azul à antena do seu carro. A
trágica história de maus-tratos aos seus
netos levou Bonnie a alertar a comunidade
para este problema da sociedade atual,
muitas vezes camuflado no seio familiar.
A cor azul foi especialmente escolhida
como constante lembrança aos corpos
espancados e nódoas negras resultantes
das agressões.
Com o objetivo de consciencializar a
comunidade para a problemática, esta
campanha contou, uma vez mais, com o
envolvimento da Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens, da Câmara Municipal,
do Agrupamento de Escolas, do CLDS 4G
‘Sabugal Ativo’, da GNR e do UCSP.

Esta iniciativa foi promovida pelo Município
do Sabugal, no âmbito do Plano Integrado e
Inovador de Combate ao Insucesso Escolar
(PIICIE) ‘Educa + Sabugal’, com o objetivo
de promover a leitura junto dos alunos e
respetivas famílias.
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mas que, em virtude das novas regras, tenham enquadramento neste 2.º aviso serão
reavaliadas. As empresas já
beneficiárias de apoio financeiro no âmbito do Programa
supra não podem voltar a
apresentar candidatura.

COVID-19 - SABUGAL
SoLIDÁRIO

Arranca a 2ª fase do
Programa “Proteger a
Economia e o Emprego”
No âmbito Programa ‘Proteger a Economia e o Emprego’, e por forma a abranger
um maior número de possíveis beneficiários, a Câmara aprovou a abertura da 2.ª
fase de candidaturas, para as
micro e pequenas empresas
com sede/domicílio fiscal no
concelho do Sabugal e cujo
volume de negócios, em 31
de dezembro de 2019, não
exceda os 150 mil euros. A 2ª
fase de candidaturas decorre
até 23 de Julho.
O incentivo às candidaturas
elegíveis é atribuído por ordem de submissão e tendo
em consideração o limite da
dotação disponível para este
aviso (75 mil euros).
As candidaturas que apresentaram condições de não
elegibilidade no 1.º aviso,
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Recorde-se que este Programa surge no âmbito do
reforço do Fundo ‘Covid-19
- Sabugal Solidário’, que prevê um pacote de medidas
alargado, com vista à mitigação dos efeitos da crise
social e económica gerada
pela pandemia, através de
três Fundos Municipais de
Emergência: Setor Social,
Setor Agropecuário e Setor
Empresarial.

FAMÍLIA

‘Emoções na
Parentalidade’,
sessão de formação
para famílias
Dirigida às famílias do
Concelho, a oradora Cláudia
Tavares esteve no Auditório
Municipal do Sabugal para
liderar a sessão de formação
‘Emoções na Parentalidade’.
Num tom de conversa
informal sobre a parentalidade
e as suas emoções foram
abordados tópicos pertinentes
no contexto familiar,

CULTURA E HISTÓRIA

Apresentação do livro
‘Contrabando
e Emigração numa
aldeia raiana – Fóios’
O Auditório Municipal do
Sabugal recebeu a apresentação do livro ‘Contrabando e Emigração numa aldeia
raiana – Fóios’, da autoria de
Alberto Trindade Martinho e
José Manuel Nunes Campos.
Para além da apresentação,
foram exibidos os episódios
das Histórias do Contrabando: ‘A Taberna’ e ‘A Gíria de
Quadrazais’, de Paulo Vinhas
Moreira, para uma plateia
limitada, devido às restrições
associadas ao contexto pandémico, mas para uma vasta
audiência online, a acompanhar em direto na Página
de Facebook do Município
do Sabugal.
Esta iniciativa foi promovida
pelo Município do Sabugal,
no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate
ao Insucesso Escolar (PIICIE)
‘Educa + Sabugal’, e integrada nas comemorações do
Dia Mundial do Livro.

ACONTECE
NO SABUGAL

NOVA EDIÇÃO
DA REVISTA DO MUSEU

MAIS E MELHOR
MOBILIDADE

Sabucale apresentada
no Dia Internacional
dos Museus

Requalificação da
Praça da República e
Largo de São Tiago

A 12º edição da Sabucale,
revista anual do Museu do
Sabugal, já está disponível
e reúne um conjunto diversificado e interessante de
artigos sobre arqueologia,
tradições locais e etnografia.
Nesta edição destaque para
a participação dos autores
e especialistas Paulo Pernadas,
Marcos Osório, António Sá
Rodrigues, Sara Pereira, Jorge
Torres, Armando Matos, Helena
Rebelo, Filipa Guerreiro e Vítor
Clamote.

A Câmara Municipal decidiu avançar com a Requalificação da Praça da República e
Largo de São Tiago, integrada
no Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) do
Sabugal.

A revista foi apresentada
numa sessão no Salão Nobre
dos Paços do Concelho, assinalando o Dia Internacional
dos Museus, e encontra-se à
venda no Museu do Sabugal
e na Biblioteca Municipal, com
um custo de seis euros.

A aprovação do projeto e
a autorização da abertura
do procedimento concursal
aconteceu na reunião do
executivo municipal, do dia
28 de abril.
Esta intervenção pretende
requalificar a Praça da República e o Largo de São Tiago, espaços públicos que integram
uma das mais importantes
áreas da zona histórica, onde
se concentram equipamentos culturais e serviços públicos da cidade, aumentando
a sua atratividade através da
dotação de maior conforto na
sua utilização, privilegiando a
mobilidade pedonal e o acesso a pessoas com mobilidade
condicionada.
O valor da empreitada é de
cerca de meio milhão de
euros e tem um prazo de
execução de 365 dias.

Requalificação do
acesso sul à cidade
do Sabugal
Em reunião de Câmara, no
dia 28 de Abril, foi aprovado a abertura procedimental
pré-contratual de empreitada
referente à Requalificação do
Acesso Sul à Cidade do Sabugal
(E.N.233 e E.M.542) Fase 1 –
Projeto de execução.
O valor de execução é de
aproximadamente 1,2 milhões
de euros, acrescido de IVA,
com um prazo de execução
de 240 dias.
Esta obra tem como motivo a dotação de melhores
condições de circulação e segurança à via existente, mas
também a criação de passeios
nos dois lados da via, sempre
que possível, lugares de estacionamento e a reformulação
de infraestruturas existentes.

Demolição do edifício
nº43 da Rua 5
de Outubro
Em abril tiveram lugar os
trabalhos de ‘Demolição do Edifício n. º 43, da Rua 5 de Outubro, no Sabugal’ que, pelas
características intrínsecas do
mesmo e o seu elevado estado
de degradação, obrigou a uma
logística com meios pesados e
à delimitação de um perímetro
de segurança.
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AÇÃO SOCIAL
NO SABUGAL

EDUCAÇÃO E CIDADANIA

EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Alunos e professores
com acesso gratuito
à Escola Virtual

Apoios diretos às
famílias para o
próximo ano letivo

O

Município entregou licenças de
utilização da plataforma online
Escola Virtual, com um valor de
investimento de 22 mil euros,
ao Agrupamento de Escolas do Sabugal e
Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca.
Esta iniciativa está incluída no Plano Integrado
e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar
(PIICIE) ‘Educa + Sabugal’.
“O Município do Sabugal, em articulação com
a comunidade educativa, procura através da
Escola Virtual providenciar uma ferramenta
facilitadora da inclusão digital e, assim, preparar
as nossas crianças e jovens para os desafios
do futuro”, realça a Vereadora Sílvia Nabais.
Os recursos disponibilizados na plataforma,
como aulas, testes, avaliação do progresso,
feedback personalizado, sugestões de
aprendizagem, permitem “a construção de
um percurso mais individualizado e uma nova
forma de acompanhamento por parte de
professores e encarregados de educação”,
refere a Vereadora com o pelouro da
Educação, aproveitando ainda para desejar
a todos “muito sucesso no seu percurso
escolar e utilizem esta ferramenta que é
colocada ao vosso dispor, dando sentido ao
esforço feito pela Câmara Municipal”.
Até ao final do ano letivo 2022/2023, os
professores e alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos,
ensino secundário
e profissional das
escolas do Concelho, bem como
os encarregados
de educação, vão
ter acesso a esta
plataforma educativa digital.
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N

o âmbito da preparação do ano
letivo 2021/2022, o Município recebeu candidaturas para o apoio
às refeições, ao prolongamento
de horário, às fichas/material escolar e ao
transporte pré-escolar e 1.º ciclo.
A Autarquia assegura ainda o transporte
escolar para todos os alunos, desde a
educação pré-escolar até ao 12.º ano de
escolaridade, cuja área de residência fique a
mais de 3 km do estabelecimento de ensino.
Está igualmente prevista a comparticipação
no serviço de almoço e o prolongamento
de horário para as crianças do pré-escolar e
do 1.º ciclo, assim como a oferta das fichas
de trabalho. É ainda assegurado um apoio
mensal à resposta social de creche, sob a
forma de desconto na mensalidade.
Estas medidas de promoção do sucesso
educativo e de apoio direto às famílias
decorrem do trabalho social que tem vindo
a ser desenvolvido pela Câmara Municipal
do Sabugal, através das várias respostas
disponibilizadas à população, e do facto
de a Educação ser um dos seus eixos
prioritários de atuação.

DESPORTO
SABUGAL

SURPREENDE OS SENTIDOS

Momentos divertidos
e educativos em
semana
lúdico-desportiva

A

NATUREZA E CIDADANIA

“Olhos de Lince”
nas zonas florestais
e rurais do Concelho

O

Município, em colaboração com
outras entidades, implementou
o projeto ‘Olhos de Lince’ que visa
apoiar as atividades da Proteção
Civil, na prevenção e antecipação de
problemas nas zonas florestais e rurais do
Concelho, pretendendo-se, igualmente,
apoiar os idosos que se encontram em
locais mais isolados.
Esta é também uma iniciativa no âmbito
do ‘Sabugal Respira Desporto’, uma vez
que tem ainda como objetivo a monitorização dos trilhos do território, bem como
a sensibilização dos mais jovens para a
prática desportiva e proteção da natureza.

Câmara presenteou as crianças
do pré-escolar e do 1.º ciclo com
a semana lúdico-desportiva
‘Surpreende os Sentidos’, que
contou com várias atividades desportivas,
momentos musicais, ateliers de fotografia
e de expressão plástica, aulas de hiphop e workshops ‘lanches saudáveis’. A
todas as crianças foi ainda oferecida uma
t-shirt personalizada com arco-íris e uma
mensagem sob o tema ‘Educar é…’.
Recorde-se que, no início do ano letivo
20/21, foi levada a cabo a pintura desses elementos nas fachadas das escolas
do Concelho, considerando a simbologia
associada ao arco-íris, que ganhou uma
maior simbologia de esperança e confiança no futuro, aquando do período de
confinamento.
Esta atividade, que decorreu entre 31 de
maio a 4 de junho, foi promovida pelo
Município do Sabugal, no âmbito do
Plano Integrado e Inovador de Combate
ao Insucesso Escolar (PIICIE) ‘Educa +
Sabugal’, em parceria com o CLDS 4G
‘Sabugal Ativo’.

Para tal, os Técnicos de Desporto do
Município utilizam bicicletas elétricas,
uma alternativa mais amiga do ambiente,
que surge no decorrer da implementação
de uma estratégia ambientalmente
sustentável que a Câmara Municipal tem
vindo a adotar.
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aMBIENTE
SABUGAL

PROTEÇÃO DO CASTANHEIRO

Luta biológica
contra as vespas das galhas
do castanheiro

E

m parceria com a Associação
Portuguesa da Castanha (RefCast),
a Direção Regional de Agricultura
e Pescas do Centro (DRAPC) e
a Comunidade Intermunicipal das Beiras
e Serra da Estrela (CIMBSE), e através
de candidatura ao PDR, o Município
promoveu uma ação de combate à vespa
das galhas do castanheiro que abrange
várias freguesias do Concelho, através de
largadas de ‘Torymus sinensis’.
A luta biológica com a largada dos parasitoides é atualmente considerado o
método mais eficaz de combate à vespa,
pois alimentam-se das larvas presentes
nas árvores e são capazes de exterminar
a vespa. No âmbito deste combate, foram
efetuadas largadas noutras localidades
como Águas Belas, Aldeia Velha, Aldeia
do Bispo, Baraçal, Fóios, Nave, Pousafoles
do Bispo, Quadrazais, Quintas de São
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Bartolomeu, Sabugal, Santo Estêvão, Soito,
Sortelha, Vale de Espinho e Vila Boa.

AMBIENTE
SABUGAL

DEFESA DO PATRIMÓNIO NATURAL

Município e CERVAS
promovem ações
para a educação ambiental

A

Câmara Municipal do Sabugal
e o Centro de Ecologia e
Recuperação
de
Animais
Selvagens (CERVAS) dedicaram
um dia à educação ambiental com a
promoção de uma ação no Centro Infantil
de Riba Côa, com o tema a incidir sobre ‘As
aves do Sabugal’, durante a manhã, e uma
sessão de esclarecimento sobre turismo
ornitológico no Concelho do Sabugal,
dirigida às empresas de alojamento e de
animação turística do Concelho.
No Centro Infantil de Riba Côa, a ação teve
como principal objetivo informar sobre as
espécies de aves do Concelho e sublinhar a
importância da preservação e conservação
dos seus habitats, tendo a ação culminado
com a devolução à natureza de uma
Coruja das Torres tyto alba, batizada com o
nome Max, que havia sido recuperada no
CERVAS após ter sido atropelada. A sessão
da tarde dedicada ao turismo ornitológico

no Concelho do Sabugal foi conduzida
pelo coordenador do CERVAS, Ricardo
Brandão, que fez uma breve abordagem ao
conceito e características do birdwatching
e ao potencial da exploração deste produto
turístico no Concelho do Sabugal.
No final da sessão houve ainda tempo para
ser apresentada a Rede Côa Selvagem da
Rewilding Portugal, pelo técnico Daniel
Veríssimo. Esta é uma rede que está a ser
implementada na área de ação da Rewilding
Portugal e pretende agregar os empresários
do setor turístico.
Dotado de um extraordinário património
natural, o Concelho do Sabugal dispõe de
excecionais condições para a prática de
atividades ligadas à natureza, um produto
atrativo com elevado potencial de atrair
visitantes e diminuir a sazonalidade turística.
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aMBIENTE
SABUGAL

DEFESA DO PATRIMÓNIO NATURAL

Para uma melhor gestão da Reserva
Natural da Serra da Malcata

O

Conselho Estratégico da Reserva
Natural da Serra da Malcata
aprovou, por unanimidade, uma
proposta de alteração do Regulamento de Funcionamento do referido
Conselho Estratégico e uma proposta
dos Municípios de Penamacor e do
Sabugal, referente às entidades a integrar
na Comissão de Cogestão da Reserva
Natural, no sentido de ser integrada por
representantes de instituições de ensino
superior e de outras entidades relevantes
para o desenvolvimento sustentável do
território abrangido pela área protegida.
As propostas foram aprovadas numa
reunião, no Salão Nobre dos Paços do
Concelho de Penamacor, e presidida pelo
Presidente do Conselho Estratégico da
Reserva Natural da Serra da Malcata e
Vice-Presidente da Câmara Municipal do
Sabugal, Vítor Proença, com a presença
da diretora do Departamento Regional
do Instituto de Conservação da Natureza
e Florestas, Anabela Ramos Simões,
pelo Presidente da Câmara Municipal de
Penamacor, António Luís Beites Soares,
e dos restantes membros do referido
Conselho Estratégico, tanto em formato
presencial como online.
O primeiro mandato do Conselho será
presidido pelo Município de Penamacor
e o seu Presidente, António Luís Beites,
referiu que a cogestão da Reserva Natural
da Serra da Malcata é uma ambição de há
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muitos anos e que este é um território com
enorme potencial turístico e endógeno,
salvaguardando-se sempre a mais-valia
que representa a sua biodiversidade.
Já o Presidente do Conselho Estratégico
da Reserva Natural da Serra da Malcata
e Vice-Presidente da Câmara Municipal
do Sabugal, Vítor Proença salientou o
entendimento entre os dois Municípios
nesta e noutras áreas, defendendo
também que é uma ambição de há muitos
anos devolver a Malcata aos cidadãos.

AMBIENTE
SABUGAL

Há mulheres
dedicadas à
agricultura que
não aparecem nas
estatísticas dos
recenseamentos
agrícolas, porque
não se revêem como
agricultoras.
CAPACITAR E PROMOVER A PARIDADE DE OPORTUNIDADES

Aumentar a visibilidade e a participação
das mulheres agricultoras

O

MAIs - Mulheres Agricultoras
em Territórios do Interior é um
projeto promovido pelo Instituto
Politécnico de Viseu, do qual
o Município de Sabugal é parceiro, que
pretende aumentar a participação cívica e
associativa das mulheres agricultoras nas
regiões do Interior. Através da capacitação
das mulheres agricultoras, este projeto
contribui, não só, para o aumento da
visibilidade do seu papel social como para
a promoção de igualdade de género entre
homens e mulheres.

No terreno desde 2020, o MAIs centra-se
em dois grupos focais com mulheres
agricultoras de S. Pedro de Sul e Sabugal
e organizou um seminário em S. Pedro
do Sul, que contou com a presença de
entidades oficiais das áreas da inclusão e
da agricultura, às quais se juntaram vários
testemunhos de mulheres agricultoras.
A coordenadora do projeto, Cristina
Amaro da Costa, falou das mulheres que
representam cerca de metade da força

agrícola do trabalho e das 34 por cento
das explorações agrícolas que são detidas
por mulheres. Salientado que “há todo
um outro número de mulheres dedicadas
à agricultura que não aparecem nas
estatísticas dos recenseamentos agrícolas,
desde logo, porque não se revêem como
agricultoras”.
O problema da “invisibilidade” das mulheres
agricultoras é ainda uma questão a resolver
até porque, descreveu Cristina Amaro da
Costa, “são também estas mulheres que
cultivam, observam o que acontece no
campo, sabem o que foi feito na exploração,
guardam a informação do que é feito, do
que é preciso e do valor daquilo que se
fez”. Mas, concluiu, “não são elas a tomar
as decisões, nem são elas que vão ao
mercado”.
O MAIs - Mulheres Agricultoras em
Territórios do Interior conta com financiamento do Programa Conciliação e
Igualdade de Género no âmbito dos EEA
Grants.
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turismo
SABUGAL

EXEMPLO MUNDIAL NO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

Sortelha recebe representantes
da província de Badajoz

R

epresentantes de várias localidades históricas da província de
Badajoz (Espanha) visitaram, em
maio, as Aldeias Históricas de
Portugal (AHP) com o objetivo de adquirir
conhecimento sobre a sua abordagem
de desenvolvimento territorial, de modo a
criar uma rede de 12 Conjuntos Históricos
na província de Badajoz. Esta jornada iniciou-se em Sortelha.
No local, o grupo foi recebido por António
Robalo, Presidente da Câmara Municipal
do Sabugal e da Rede das AHP, Amadeu
Neves, Vereador da Câmara Municipal do
Sabugal, e Dalila Dias, coordenadora executiva da Rede das AHP.
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Esta visita teve como principal objetivo
conhecer a metodologia de trabalho das
AHP, com vista à criação de uma ‘Rede de
Conjuntos Históricos’ da província de Badajoz, no âmbito do projeto transfronteiriço
‘Globaltur Euroace’.
A Rede das Aldeias Históricas de Portugal
é constituída pelas localidades de Almeida,
Belmonte, Castelo Mendo, Castelo Novo,
Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares
da Beira, Marialva, Monsanto, Piódão, Sortelha e Trancoso, 12 paraísos escondidos
recheados de História e beleza natural. É
também o primeiro destino em rede – à
escala mundial – e o primeiro destino nacional a receber a certificação BIOSPHERE
DESTINATION.

TURISMO
SABUGAL

DESCOBERTA DO CONCELHO

Elisabete Jacinto visita o
Sabugal e as Termas do Cró

A

piloto portuguesa
Elisabete Jacinto
visitou o Sabugal,
e mais concretamente as Termas do
Cró, no decorrer da ‘Rota
das Termas Centro’. Esta
iniciativa desafiou a piloto
a descobrir as estâncias
termais que integram a
rede Termas Centro, experiência que foi sendo
partilhada nas diversas
plataformas das Termas
Centro.

No Sabugal, Elisabete
Jacinto visitou a Exposição
Permanente do Museu

DESTINO SEGURO

Equipamentos
turísticos do
Município
revalidam
selo
“Clean & Safe”

O

Município do
Sabugal viu revalidada a garantia do selo ‘Clean
& Safe’ para as Termas do
Cró e Postos de Turismo
(Sortelha e Sabugal), assim
como do selo ‘Clean & Safe
– Equipamentos Culturais
de Gestão Municipal’ para o
Museu do Sabugal, Casa da
Memória Judaica da Raia
Sabugalense, Museu Vivo
de Vilar Maior e Centro
Cívico Nascente do Côa.
O selo ‘Clean & Safe’ foi
criado pelo Turismo de
Portugal com o objetivo
de apoiar as entidades na

do Sabugal e o Centro
Histórico, nomeadamente
o Castelo e a Casa da
Memória Judaica, tendo
sido recebida pelo Vice-Presidente, Vítor Proença,
e pelo Vereador, Amadeu
Neves.
Ficou alojada no Cró Hotel
Rural com a oportunidade
de usufruir de várias
experiências nas Termas
e Spa do Cró, bem como
explorar
o
território
envolvente, culminando
a visita na Aldeia Histórica
de Sortelha.

identificação das medidas
a adotar na contenção da
pandemia de Covid-19
e, também, reforçar a
confiança em Portugal
enquanto destino turístico;
seja por parte dos turistas
nacionais e estrangeiros,
dos colaboradores das
entidades ou da população
em geral
Válido
até
abril
de
2022, o selo atualizado
resulta
da
evolução
natural do conhecimento
adquirido nos últimos
meses,
adaptando-se
às exigências atuais no
domínio da Saúde Pública.
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ENTREVISTA
NO SABUGAL

ENTREVISTA

Entrevista
ao coordenador
da Unidade
de Cuidados
de Saúde
Personalizados
(UCSP) do Sabugal,

João Patrocínio.

Breve nota
biográfica/
curiosidades
Nasci no Sabugal
no ano de 1987, onde
fiz toda a minha
escolaridade até
o 12.º ano.
Formei-me em
Medicina pela
Faculdade de Medicina
da Universidade de
Coimbra entre 2006-2012, tendo ingressado
no Internato médico
em Medicina Geral e
Familiar na Unidade
de Saúde Familiar de
Albufeira até 2018,
ano em que me tornei
especialista e ingressei
na UCSP Sabugal.
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1.

Fale-nos um
pouco deste
regresso a
casa enquanto
sabugalense, após vários
anos fora do Concelho…
Estive fora cerca de 13
anos, repartidos entre
Coimbra e por último o
Algarve. A minha esposa
é do Concelho também,
e sempre foi o nosso
desejo voltar a casa assim
que terminasse a minha
formação.
Com o nascimento da
nossa filha esse desejo
tornou-se ainda maior,
e voltámos então em
2018 a casa, para junto
da nossa família, que nos
dá um apoio inestimável.
Foi a escolha acertada,
sentimo-nos felizes e
bem
recebidos
pela
comunidade.

2.

Num ano
especialmente
difícil como
2020, foi
nomeado coordenador
da Unidade de Cuidados
de Saúde Personalizados
(UCSP) do Sabugal, quais
os principais desafios
deste novo cargo, qual
o balanço e quais os
principais objetivos para
o futuro?
O principal desafio, de toda
a equipa, é a constante adaptação do Centro de Saúde face ao combate à pandemia, mantendo, na medida do possível, todos os
seus serviços funcionantes.
Tenho como principais
desafios futuros fixar novos colegas e garantir
idoneidade na formação
de internos da especialidade, de forma a colocar
a UCSP Sabugal na rota da
formação, o que irá contribuir para a melhoria técnico-científica da unidade
e para esse objetivo de fixar novos colegas.

ENTREVISTA
NO SABUGAL

Nesta fase é importante, apesar da vacinação,
as pessoas não descurarem os cuidados de
distanciamento, lavagem e higiene das mãos e
uso de máscara facial.

3.

Está na linha
da frente neste
combate à
Covid-19, pode
falar-nos um pouco da
sua experiência?
A pandemia obrigou-nos
a reorganizar completamente o serviço, não só
as suas metodologias,
mas mesmo fisicamente
com a abertura de novos
serviços, como o centro de
testagem ou a ADR-C, que
de momento, felizmente,
se encontra encerrada com
o baixo número de casos
no Concelho.
A nossa maneira de trabalhar alterou-se drasticamente, com algumas coisas a virem para ficar como
maior preponderância da
telemedicina.
Desde janeiro a prioridade
passou a ser a vacinação,
que está a exigir um enorme
esforço de todos os envolvidos, mas felizmente, estamos numa fase avançada
e já vemos a “luz ao fundo
do túnel” nesta pandemia.

4.

Qual a sua
opinião
relativamente à
resposta dada
pelos sabugalenses face
a esta pandemia?
A comunidade, na sua
grande generalidade, foi
sempre respeitadora das
indicações da Saúde Pública, tendo cumprido todas
as ordens de isolamento
quando necessário, assim
como uma grande adesão
à testagem.

5.

Que mensagem
gostaria
de deixar à
população?

Nesta fase, é importante,
apesar da vacinação, as
pessoas não descurarem
os cuidados de distanciamento, lavagem e higiene
das mãos e uso de máscara facial.
Que todos tenham, como
até agora, confiança na
ciência e nas autoridades
de saúde.

Numa fase muito complicada para o Concelho,
com vários surtos nos seus
Lares, assistimos a uma
grande resiliência dos seus
profissionais, enfermeiros,
funcionárias e seus corpos
dirigentes, e a atos de solidariedade e voluntarismo
da comunidade.
Importa também enaltecer
a adesão massiva dos
sabugalenses à vacinação
contra a COVID-19.
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AGENDA
SABUGAL

Eventos a não perder
Saiba mais em www.cm-sabugal.pt

SÁBADO

03JUL.
Aldeia Histórica de Sortelha

Beijo sem Fim
No dia 3 de julho, o Ciclo ’12
em Rede | Aldeias em Festa’
2021 vai levar mais vida e
animação à Aldeia Histórica
de Sortelha. Com a mítica
lenda do Beijo sem Fim a
servir de mote, será um dia
recheado de atividades e
surpresas, para habitantes e
visitantes da Aldeia Histórica.

04JUL.
a 4SET.
Sabugal

Festival
Sete sois sete luas

domingo, 4 de jul | 18h00 | Largo de S. Tiago - Museu do Sabugal
Circo: Espetáculo Acrobático em bicicleta – “Sobre Rodes” de Yldor
Llach (Espanha)
sábado, 10 de jul | 21h30 | Castelo do Sabugal
Concerto: Arab- -Jewish 7luas ensemble
27 a 31 de jul | Sabugal | Residência Artística Street Art: TUTU`SOUSA
(Cabo Verde) Inauguração a 31 de julho
quarta-feira, 11 de ago | 21h30 | Castelo do Sabugal
Concerto: Gwendoline Absalon (Ilha da Reunião) & Santo Antão
7Sóis Band (Cabo Verde)
21 a 26 agosto | Bendada | Laboratórios Musicais - Bendada
quarta-feira, 25 de agosto | 21h30 | Castelo do Sabugal
Concerto: Sociedade Filarmónica Bendadense | Special Guest
Stefano Daletti (Itália)
quinta-feira, 26 de agosto | 21h30 | Bendada
Concerto: Sociedade Filarmónica Bendadense | Special Guest
Stefano Daletti (Itália)
sábado, 4 de setembro | 21h30 | Largo da Fonte - Sabugal
Circo Aéreo Acrobático Humorístico: “Bruits de Coulisses” de Les
P’tits Brás – França
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AGENDA
SABUGAL

16JUL. a
15SET.

SÁBADO

Museu do Sabugal

Concerto
Centenário de
Amália Rodrigues Uma História de Vida
1920-2020

Exposição Projeto
Entre Serras: Arte
CoNTEmporânea
entre Agricultura
e Biodiversidade
Entre escrita, fotografia, vídeo
e performance, os artistas
Laëtitia Morais, Duarte Belo,
Rodrigo Braga e Erik Samakh
convidam-nos a escutar o
que as pedras e as paisagens
nos dizem. Uma viagem que
vai do Museu do Sabugal até
à nascente do Rio Côa.

24JUL.
Castelo do Sabugal

18JUL.
a 1AGO.
Bendada

Bendada Music
Festival
O Bendada Music Festival é um
curso de verão intensivo, com
uma combinação única de
aulas diárias de instrumento,
ensaios de música de câmara
e concertos.
Todos os anos, o Bendada Music
Festival apresenta uma série de
concertos na região, onde os
alunos vindos de todo o mundo
são convidados a partilhar o
palco com os professores e
artistas convidados.

QUARTA

21JUL.
Auditório Municipal

Conferência
“Projeto entre
Serras 2021” e
Cinema: Rewilding,
Um novo Caminho
para a natureza em
Portugal

Acima de tudo, o Bendada
Music Festival é um evento
onde uma exigente educação
musical coabita com imersão
cultural e muita diversão,
num ambiente relaxado e
encorajador que permite que
os alunos cresçam como
músicos, artistas e seres
humanos.

Em 2021, continuam as
Comemorações dos 100 Anos
do Nascimento de Amália
Rodrigues. Para assinalar esta
data, a Vox Angelis preparou
um espetáculo Multimédia,
levando ao público os principais Fados que imortalizaram
a voz de Amália, bem como
uma narração histórica onde
iremos contar a História de
Vida da Fadista, com projeção
simultânea de cerca de 200
fotografias inéditas. Trata-se
de um espetáculo belíssimo,
de natureza histórico-musical, que inclui os mais famosos temas como “Com que
voz”, “Que Estranha Forma de
Vida”, “Gaivota”, “Cuidei que
tinha morrido”, “Lágrima”, “Grito”, “Fado Amália”, alternando
a parte cantada e de temas
instrumentais de Armandinho
e de Raul Nery com a própria
narração e projeção.

23 a
25JUL.
Sabugal

Ciclismo Feminino 1ª Volta às Beiras
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AGENDA
SABUGAL

Eventos a não perder (continuação)
SEXTA

10SET.
Castelo de Vilar Maior

Concerto CIMfonia:
Orquestra AcadÉmica
Filarmónica
PortUGUESA
O “CIMfonia” é o primeiro
grande evento de 2021, que
está integrado no Festival
Cultural da Serra da Estrela,
das Beiras e da Raia Histórica, que visa “promover a itinerância cultural no território”, dando continuidade à
iniciativa “Cultura em Rede
das Beiras e Serra da Estrela”,
criada entre 15 Municípios e a
CIM-BSE. Este é um projeto
que está associado à candidatura da Guarda a Capital
Europeia da Cultura 2027.
Neste concerto da Orquestra
Académica Filarmónica Portuguesa, com direção de
Osvaldo Ferreira, serão interpretadas obras de compositores contemporâneos: Ana
Seara, Fátima Fonte e Steve
Reich.

17,18 e
19SET.

CONTACTOS

Aldeia Histórica de Sortelha

BIBLIOTECA MUNICIPAL
(CENTRO DR. JOSÉ DIAMANTINO
DOS SANTOS)
TEL. 271 752 230
biblioteca.municipal@cm-sabugal.pt

MURALHAS
COM HISTÓRIA

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DO SABUGAL
TEL. 271 753 415

Inspirados pela beleza arquitetónica e paisagística da
Aldeia Histórica de Sortelha
realiza-se, desde 2011, o Muralhas com História. Sortelha é
o cenário ideal para um evento desta natureza… em nenhum sítio se sentirão tão
transportados para a Idade
Média como nas nossas Muralhas com História. Este ano,
face ao contexto pandémico,
vai assinalar-se a data com
Musica Ambiente e Decoração de Ruas. Em breve
voltaremos a acender as tochas e os archotes e partilhar
com os demais a beleza medieval de Sortelha…

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

11 e
12SET.
Sabugal

FIREMAN
ChALLENGE (OCR)
www.firemanchallenge.pt
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PISCINAS E PAVILHÃO MUNICIPAL
TEL. 271 750 150
desporto@cm-sabugal.pt
TURISMO
TEL. 800 262 788 (número verde)
visit@cm-sabugal.pt
ECOCENTRO DE SABUGAL
TEL. 271 751 040

ATAS
RESUMO

Resumo de Atas
Câmara Municipal | Abril, Maio, Junho 2021
ATA N.º 08/2021, DE 14 DE ABRIL
DELIBERADO:
• Ceder gratuitamente, através de contrato de comodato,
o edifício da antiga escola das Batocas para posteriormente ser cedido à Comissão da Igreja das Batocas por
forma a regularizar o uso que tem sido atribuído a este
edifício, ou seja, como Casa Mortuária;
• Aprovar o Relatório de ponderação dos resultados da discussão pública de alteração ao Plano Diretor Municipal
do Sabugal e submeter a proposta de alteração à revisão
do PDM do Sabugal à Assembleia Municipal;
• Atribuir um apoio no valor de 26.408,40€, para fazer face
a despesas com a realização de trabalhos de construção
de dois muros de contenção de terras em pedra de granito, conforme requerido pela Junta de Freguesia de
Quintas de São Bartolomeu;
• Aprovar o projeto de execução da requalificação do acesso sul da cidade do Sabugal (E.N. 233 e E.M. 542) – Fase 1,
no valor de 1.218.660,94€;
• Autorizar a utilização do poema ‘Terra Alta’ de Nuno Montemor com a finalidade da composição de uma obra musical para saxofone pelo compositor Cândido Lima;
• Deferir o pedido de apoio social de 220,00€ de munícipe
residente na União de Freguesias do Sabugal e Aldeia de
Santo António;
• Aprovar a proposta de adesão à Associação Portuguesa
de Municípios com atividade Tauromáquica e remeter a
proposta para apreciação e deliberação da Assembleia
Municipal;
• Aprovar o apoio financeiro ao Projeto Guarda 2027, no valor
de 12.544,00€ e submeter o assunto à Assembleia Municipal para designação de um representante da Assembleia
para integrar a Comissão de Acompanhamento;
• Atribuir um apoio extraordinário, no âmbito das medidas
Sabugal Solidário, à COOPCOA, no valor de 60.000,00€,
referente ao montante não elegível do procedimento de
candidatura ao PDR2020;
• Aprovar a proposta de parecer apresentada pela
Comissão Sabugal Investe, no valor de 32.407,60€, referente a pedido de apoio para eletrificação de armazéns
de apoio às atividades produtivas – Soito;
• Aprovar a proposta de parecer apresentada pela Comissão
Sabugal Investe, no valor de 4.921,16€, referente a pedido
para ampliação de RESP (eletrificação rural - EM) para
apoio à atividade produtiva – Soito;
• Aprovar a proposta de parecer apresentada pela
Comissão Sabugal Investe, no valor de 6.912,48€, referente a pedido para ampliação de RESP (eletrificação rural - EM) para apoio à atividade produtiva da exploração
pecuária de ovinos – Soito.

ATA N.º 09/2021, DE 21 DE ABRIL
DELIBERADO:
• Aprovar a 2.ª Alteração Modificativa (Revisão) ao Orçamento 2021 e às Grandes Opções do Plano 2021-2026,

devendo o assunto ser submetido à aprovação da Assembleia Municipal;
• Atribuir 15.872,76€ + IVA, devido ao desdobramento de
uma carreira (Lageosa da Raia - Sabugal) – Lotação máxima de 2/3 da capacidade dos transportes, tendo em conta o plano de contingência;
• Pronunciar-se pela não aceitação das competências no
domínio da Ação Social devendo o assunto ser submetido à Assembleia Municipal para apreciação;
• Pronunciar-se pela não aceitação das competências
domínio da Educação, devendo o assunto ser submetido
à Assembleia Municipal para apreciação;
• Aprovar a 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal do ano 2021,
devendo o assunto ser submetido à aprovação da Assembleia Municipal;
• Concluir o processo de Consulta Pública do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios do Sabugal
(2021-2030) e submeter o assunto à Assembleia Municipal;
• Atribuir um apoio no valor de 75.000,00€ à União de
Freguesias do Sabugal e Aldeia de Santo António para
realização de trabalhos de reparação e remodelação do
Pavilhão Multiusos, devendo o assunto ser submetido à
Assembleia Municipal para aprovação;
• Atribuir um apoio no valor de 100.000,00€ à Junta de
Freguesia de Malcata para fazer face a despesas não
comparticipadas resultante de uma candidatura de apoio
a exploração capril, na base do programa PDR 2020, devendo o assunto ser submetido à Assembleia Municipal
para aprovação.

ATA N.º 10/2021, DE 28 DE ABRIL
DELIBERADO:
• Aprovar o projeto e autorizar a abertura do procedimento
concursal, no valor de 499.524,81€, referente à requalificação da Praça da República e Largo de São Tiago;
• Aprovar a abertura procedimental pré- contratual de empreitada referente à Requalificação do Acesso Sul à cidade do Sabugal (E.N.233 e E.M. 542) fase 1 – Projeto de
execução;
• Deferir o pedido de cedência de mobiliário, requerido
pela Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca e pela
Santa Casa da Misericórdia do Sabugal;
• Atribuir um apoio pontual em situação de emergência
no valor de 1.200,00€ - munícipe residente na União de
Freguesias do Sabugal e Aldeia de Santo António;
• Deferir os pedidos de apoio âmbito do protocolo Dignitude- Programa abem: Rede Solidária do Medicamento;
• Autorizar a renovação dos cartões sociais, assim como o
acesso ao conjunto de benefícios inerentes ao mesmo
para os requerentes;
• Autorizar a emissão de cartões sociais, assim como o
acesso ao conjunto de benefícios inerentes ao mesmo,
para os requerentes com processo deferido;
• Aceitar os direitos de autor do livro “Contrabando e emigração numa aldeia raiana – Fóios”;
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• Atribuir um apoio social no valor de 1.530,00€, requerido
por munícipe residente na União de Freguesias do Sabugal e Aldeia de Santo António;
• Aprovar a proposta de parecer apresentada pela Comissão
Sabugal Investe, no valor de 1.000,00€, para apoio por
prejuízos causados pela depressão Karim em exploração
agrícola localizada na União de Freguesias de Aldeia da
Ribeira, Vilar Maior e Badamalos – Arrifana do Côa;
• Aprovar a proposta de adesão Pacto de Autarcas/ Associação Aldeias Históricas de Portugal, com uma comparticipação no valor de 3.500,00€ + IVA;
• Aprovar o projeto e autorizar a abertura do procedimento concursal, no valor de 187.500,00€ acrescido do IVA,
para execução de projeto Bike 4 All – Encontros com a
Natureza;
• Deferir o pedido de cedência da fração Q do CNT – Soito.

ATA N.º 11/2021, DE 12 DE MAIO
DELIBERADO:
• Aprovar a proposta do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da ORU de Sortelha e a abertura do período
de discussão pública;
• Atribuir um apoio no valor de 25.000,00€ à Junta de Freguesia de Rendo para fazer face a despesas com a realização de trabalhos de pavimentação na rua do Chapaceiro;
• Deliberado atribuir um apoio no valor de 48.000,00€ à
Junta de Freguesia de Quadrazais, para fazer face a despesas com a realização de trabalhos de construção de cobertura e paredes do polidesportivo de Quadrazais;
• Atribuir um apoio no valor de 17.050,00€ à Junta de Freguesia de Rapoula do Côa Face, para fazer face a despesas com a realização de trabalhos de remodelação do
polidesportivo e toda a zona envolvente;
• Atribuir um apoio no valor de 25.000,00€ à Junta de Freguesia de Aldeia da Ponte, para fazer face a despesas
com a realização de trabalhos de construção de dois
pontões;
• Atribuir um apoio no valor de 3.250,00€ à Junta de Freguesia da Rebolosa, para fazer face a despesas com a
aquisição e colocação de letras num fundo metálico com
a indicação de Rebolosa que já foram colocadas no sítio
das Lages de Cima;
• Aprovar a renovação do protocolo entre o Município
do Sabugal e a Fundação Álvaro Carvalho, no valor de
8.500,00€;
• Atribuir um apoio social no valor de 176,20€, requerido por
munícipe residente na União de Freguesias do Sabugal e
Aldeia de Santo António;
• Aprovar a proposta de ajuste direto para aquisição do
serviço de formação de Nadadores-Salvadores;
• Autorizar a proposta de Protocolo de Colaboração com
a Sociedade Filarmónica Bendadense, com um apoio financeiro anual de 6.000,00€;
• Autorizar a proposta de Protocolo de Colaboração com o
Clube Terras do Côa, com um apoio financeiro anual de
2.500,00€;
• Autorizar a proposta de Protocolo de Colaboração com
a Raiar – Associação de Aldeia do Bispo, com um apoio
financeiro anual de 1.000,00€;
• Autorizar a proposta de Protocolo de Colaboração com o
Centro Recreativo e Cultural de Penalobo;
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• Autorizar a proposta de Protocolo de Colaboração com
o Centro Desportivo e Cultural da Freguesia de Aldeia
de Santo António, com um apoio financeiro anual de
3.000,00€;
• Deferir/indeferir os pedidos de apoio no âmbito do protocolo Dignitude- Programa abem: Rede Solidária do Medicamento;
• Autorizar a renovação dos cartões sociais, assim como o
acesso ao conjunto de benefícios inerentes ao mesmo
para os requerentes:
• Aprovar o Protocolo de Colaboração celebrado entre o
Município do Sabugal e a Junta de Freguesia do Soito
Face, referente à celebração de Programa Ocupacional
Autárquico a celebrar com o munícipe residente na freguesia de Soito;
• Atribuir um apoio no valor de 1.170,00€, requerido pela
Associação Nacional de Desporto para Desenvolvimento
Intelectual – Portugal;
• Aprovar a Carta de Compromisso de Investimento Social
no âmbito de Candidatura (Parcerias para o Impacto);
• Atribuir um apoio social no valor de 900,00€, requerido
por munícipe residente na União de Freguesias do Sabugal e Aldeia de Santo António;
• Deferir o pedido de cedência da sala 4 da fração 10, na
Rua João Paulo II, requerido por Soltaventos – Produção
de Energia Eólica, Unipessoal;
• Aprovar as condições de contratação e funcionamento
das Equipas de Intervenção.

ATA N.º 12/2021, DE 26 DE MAIO
DELIBERADO:
• Aprovar o voto de congratulação pela nomeação do
senhor António Marques como novo Presidente da Direção do Special Olympics Portugal para o quadriénio
2021-2024;
• Ratificar o despacho exarado pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, referente ao projeto de investimento do
Fundo Ambiental – Castanheiro (Castanea sativa Mill.),
com um custo associado de 4.500,00€;
• Ratificar o despacho exarado pelo Senhor Presidente da
Câmara face ao documento a apresentar relatório final da
proposta do programa estratégico de reabilitação urbana
da operação de reabilitação urbana do Sabugal;
• Aprovar o Acordo Individual de Estágio – Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa;
• Aprovar o Plano de Transportes Escolar 2021/2022, que
deverá ser remetido para o Conselho Municipal de Educação para emissão de parecer;
• Atribuir um apoio no valor de 19.860,80€ (verba anual adicional referente aos anos 2020 e 2021), à Junta de Freguesia da Nave, para fazer face a despesas com a realização
de trabalhos de grandes reparações em diversos caminhos
vicinais inseridos na freguesia;
• Autorizar o início do procedimento de realização do Regulamento dos Estádios Municipais do Sabugal e Soito;
• Autorizar a celebração de Protocolo entre a Câmara Municipal do Sabugal e a Federação Portuguesa de Triatlo,
no valor de 5.000,00€;
• Atribuir um apoio económico no valor de 105,00€,
requerido por munícipe residente na União de Freguesias
de Pousafoles do Bispo, Penalobo e Lomba;
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• Atribuir um apoio económico no valor de 540,00€,
requerido por munícipe residente na União de Freguesias
do Sabugal e Aldeia de Santo António;
• Autorizar a renovação dos cartões sociais, assim como o
acesso ao conjunto de benefícios inerentes ao mesmo
para os requerentes;
• Aprovar a proposta de classificação de árvore com interesse municipal localizado na zona histórica da cidade do
Sabugal (Cipreste português ou cedro-do-buçaco – Cupresus lusitânica), devendo o assunto ser remetido à Assembleia Municipal para deliberação;
• Aprovar a proposta de alteração ao Plano de Contingência
Pandemia Covid-19 dos Serviços do Município;
• Aprovar a proposta de acordo de cooperação entre o
Município do Sabugal e a Oikos – Cooperação e Desenvolvimento para a implementação do Smart Farmer no
Município do Sabugal.

• Aprovar o Programa de Parcerias para o Impacto – Carta
de Compromisso de Investimento Social - Programa de
Democratização do Acesso à Música enquanto Arte, no
valor de 12.000,00€;
• Autorizar a celebração de protocolos (Junta de Freguesia
de Aldeia da Ponte – 1.500,00€/ano; Junta de Freguesia
de Aldeia Velha – 2.100,00€/ano), tendo por objetivo o
apoio ao nível da saúde;
• Atribuir um apoio no valor de 2.250,00€, para realização
de exposições apresentado por João José Oliveira;
• Abrir uma segunda vaga de candidaturas ao Fundo Municipal de Emergência de Apoio Empresarial;
• Autorizar a abertura do procedimento para prestação de
serviços de apoio e gestão do Balneário Termal do Cró –
Sabugal;
• Tomar conhecimento do relatório referente à Campanha
de Vacinação contra a COVID-19 no período 13 de fevereiro a 29 de maio de 2021.

ATA N.º 13/2021, DE 09 DE JUNHO
DELIBERADO:
• Ratificar o despacho exarado pelo Sr. Presidente da
Câmara, de 31 de maio de 2021, referente a voto de pesar pelo falecimento do antigo Presidente da Câmara do
Sabugal. Eng.º António Esteves Morgado, tendo sido decretado 3 dias de luto municipal (1,2 e 3 de junho), com
bandeira municipal a meia-haste;
• Aprovar a proposta de Voto de Pesar pelo falecimento do
antigo Presidente de Câmara, António Esteves Morgado;
• Aprovar a proposta de Voto de Congratulação ao Clube
Futsal do Sabugal pela conquista do campeonato distrital
de futsal séniores masculinos;
• Aprovar a Prestação de Contas relativa ao ano de 2020,
bem como a Aplicação dos Resultados Líquidos, devendo ser submetidos à Assembleia Municipal para apreciação;
• Atribuir um apoio no valor de 9.988,00€, à Junta de Freguesia de Fóios, para fazer face a despesas com a realização de trabalhos de drenagem do Largo da Praça da
Igreja;
• Atribuir um apoio no valor de 19.593,03€, à Junta de Freguesia de Casteleiro, para fazer face a despesas da parte
não comparticipada, resultante de candidatura na base
do Programa Valorizar, da Linha de Apoio a valorização
Turística do Interior – desenvolvimento de redes de oferta
de infraestruturas de apoio ao autocaravanismo;
• Atribuir um apoio no valor de 25.000,00€, à Junta de Freguesia
de Baraçal, para fazer face a despesas com a realização
de trabalhos de ampliação do edifício da sede da Junta
de Freguesia;
• Atribuir um apoio no valor de 3.990,00€, à Junta de Freguesia de Cerdeira, para fazer face a despesas com a realização
de trabalhos de consolidação e conservação do palco e
recinto de festas em Cerdeira do Côa;
• Atribuir um apoio no valor de 28.000,00€, à Junta de Freguesia de Vila Boa, para fazer face a despesas com a realização de trabalhos de pavimentação a cubos do Largo
de Santo Antão e parte das bermas da Estrada Nacional
que atravessa o aglomerado urbano de Vila Boa;
• Atribuir um apoio no valor de 25.000,00€, à Junta de Freguesia
de Sortelha, para fazer face a despesas com a realização de
trabalhos de requalificação do caminho vicinal Ribeira da
Nave a Sortelha;

Assembleia Municipal
MINUTA DA ATA N.º 2/2021, DE 26 DE ABRIL
DELIBERADO:
• Aprovar a proposta de cedência ao domínio público de
uma área 11,4 m2, conforme requerido pela Junta de
Freguesia de Aldeia do Bispo;
• Aprovar a alteração dos valores das verbas referentes ao
fornecimento da energia necessária ao normal funcionamento dos edifícios escolares para o ano 2021;
• Aprovar a proposta de alteração à revisão do Plano Diretor
Municipal do Sabugal;
• Aprovar a proposta de adesão à Associação Portuguesa
de Municípios com atividade tauromáquica;
• Aprovar a 2.ª Alteração Modificativa (Revisão) ao Orçamento 2021 e às Grandes Opções do Plano 2021-2026;
• Rejeitar a transferência de competências, no ano de 2021,
referente à descentralização de competências no âmbito
da Ação Social;
• Rejeitar a transferência de competências, no ano de 2021,
domínio: Educação;
• Aprovar a 1.ª alteração ao Mapa de Pessoal do ano 2021;
• Aprovar o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra
incêndios do Sabugal (2021-2030);
• Atribuir um apoio, no valor de 75.000,00€, à União de
Freguesias do Sabugal e Aldeia de Santo António para a
reabilitação do Pavilhão da Junta de Freguesia do Sabugal,
localizado na rua do Cemitério;
• Atribuir um apoio, no valor de 100.000,00€ à Junta de
Freguesia de Malcata, no âmbito da candidatura de apoio
à exploração de capril.

OBS:
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
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