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No sabUgal

aro munícipe,

É verdade que não pensávamos, e 
principalmente não desejávamos, es-
tar agora a escrever sobre a pandemia 

e os seus efeitos nas famílias, na economia e 
na cultura … Mas existe agora não só uma es-
perança redobrada como uma luz ao fundo do 
túnel. 

Exemplo do espírito de continuidade, resiliência 
e busca por alguma normali-
dade tem sido o caminho do 
nosso Município. No primei-
ro semestre dedicámos a 
nossa força à necessidade 
de minguarmos a propa-
gação do vírus e de criar-
mos condições para que a 
vacinação avançasse tão 
depressa quanto desejado. 
Ao mesmo tempo, tivemos o 
engenho para criar medidas 
sociais e económicas que 
garantissem a proteção dos 
negócios, do poder de com-
pra e de todas as atividades 
dos sabugalenses.

Também quisemos “recom-
pensar” os sabugalenses pelo esforço a que fo-
ram sujeitos e pelos seus sacrifícios com a aber- 
tura possível às atividades culturais, de apoio à 
população sénior, de promoção do desporto, de 
intercâmbio escolar, entre outras. E consegui-
mos que os meses de verão tivessem a sen-
sação de um certo retorno à normalidade.

A destacar a realização, na Aldeia Histórica de 
Sortelha, de um vasto programa cultural inspira-
do na lenda do “Beijo sem Fim”. Por outro lado, a 
presença do Festival Sete Sóis Sete Luas trouxe 
música, circo e street art às ruas da nossa ci-
dade. E o Castelo do Sabugal foi ainda o palco 
idílico para um concerto comemorativo do cen-
tenário de Amália. 

Um Novo Horizonte

C Por outro lado, mantivemos a aposta na con-
cretização de medidas capazes de dar continui-
dade ao processo de recuperação da nossa 
economia com, por exemplo, a implementação 
da 2ª fase do programa “Proteger a Economia 
e o Emprego” e o esforço de capacitação dos 
nossos munícipes ao nível da literacia dos seus 
direitos e como defendê-los, através da assina- 
tura de um protocolo com a DECO.  

Este regresso a uma maior 
normalidade coincidiu ainda 
com uma mudança de ciclo 
autárquico. Uma mudança 
que não é uma rotura, mas 
antes uma continuidade do 
bom trabalho que, acredita-
mos, realizámos até aqui. 
Vítor Proença foi um ex-
celente vice-presidente que 
tive ao meu lado. Acredito 
deixar uma equipa prepara-
da para o grande desafio de 
governar o Concelho.

Agora que o meu ciclo che-
gou ao fim e que os sabuga-
lenses decidiram, em pleno 
exercício do seu direito de-
mocrático, o futuro político 

do seu concelho, vejo em Vítor Proença a pes-
soa mais preparada para continuar a defender 
o Sabugal e a sua população, para levar a cabo 
os projetos públicos em curso, ajudar os investi-
mentos privados de carater estratégico planea-
dos e lançar os novos projetos do Sabugal 2030.  
Ao novo executivo camarário desejo a maior das 
sortes sabendo que a competência, essa, é um 
dado adquirido.

Um abraço,

aNTóNio dos saNTos Robalo  
PreSIdente dA CâmArA munICIPAl do SAbuGAl

ediToRial
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aÇÃo soCial
sabUgal

Aldeia Histórica de Sortelha 
recebeu mais uma edição do 
evento “Beijo sem Fim”, no dia 
3 de julho, inspirado na lenda 
popular do Beijo Eterno e inte-

grado no Ciclo “12 em rede | Aldeias em 
Festa” 2021.

Ao longo do dia, os visitantes tiveram 
oportunidade de “Conhecer Sortelha a 
partir do Arrabalde”, degustar “A natureza 
à Mesa”, deixar-se envolver por “Conversas 
Entrelaçadas” e criar o Zé do Feijão ou ouvir 
a sua história no Atelier de “Histórias Criati-
vas”. O percurso encenado “Murmúrios de 
Paixão” deu a conhecer as ruas e vielas de 
Sortelha que teve como evento de encer-
ramento o concerto de Luísa Sobral, que 
foi transmitido por livestreaming no Face-
book das Aldeias Históricas de Portugal 
e do Município do Sabugal, uma vez que 
devido à pandemia a participação presen-
cial no evento foi limitada. 

Conta a lenda que, no tempo em que Por-

lenda do “beijo sem Fim” 
inspira programa cultural na 
aldeia Histórica de sortelha

CICLO “12 EM REDE | ALDEIAS EM FESTA” 2021

tugal lutava pela reconquista das Beiras 
aos mouros, a filha do alcaide de Sortelha 
ter-se-á apaixonado pelo príncipe mouro. 
Contudo, a mãe da donzela, não ficou con-
tente com esta relação e, como praticante 
de bruxarias, amaldiçoou-os e transfor-
mando-os em pedra no momento em que 
se beijaram pela primeira vez. Surgiram, 
assim, os curiosos penedos de Sortelha, 
que até hoje são conhecidos como as Pe-
dras do Beijo Eterno.

CUlTURa
sabUgal

A
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concelho do 
Sabugal rece-
beu o Festival 
Sete Sóis Sete 

Luas, de 4 de julho a 4 de 
setembro, com um vasto 
e diversificado programa 
dedicado à diversidade 
cultural do mediterrâneo 
e do mundo lusófono.

Ao nível das atuações 
musicais destaque para a 
performance de Arab Jew-
ish 7Luas Ensemble com 
um repertório de músicas 
festivas e peças instru-
mentais, a fazer lembrar 
sonoridades tradicionais, 
populares e clássicas de 
França, Israel, Itália, Portu-
gal e tunísia. Já a produção 
original Gwendoline Absa-
lon & Santo Antão 7Sóis 
Band contou com a partici- 
pação de cinco famosos 
músicos da ilha de Santo 
Antão, um dos bastiões da 
cultura de Cabo Verde, e a 
apresentação de canções 
de labor dos campone-

Festival 
sete sóis 
sete luas 
leva música, 
circo e 
street art ao 
sabugal

ARTE MULTICULTURAL

ses e dos pescadores, na 
emoção do dialeto crioulo. 

A magia das artes circen- 
ses também esteve bem 
representada com Yldor 
Llach, artista catalão e 
muito interativo junto do 
público, que apresentou o 
“Sobre Rodes”, um espe-
táculo original e surpreen-
dente de circo acrobáti-
co (bicicleta). Destaque 
também para o espetácu-
lo de circo aéreo acrobáti-
co humorístico “Bruits de 
Coulisses”, uma produção 
nova da conhecida com-
panhia francesa de circo 
aéreo acrobático Les P’tits 
Brás, inspirada no universo 
barroco e no seu ambien- 
te fantástico. 

O artista plástico ca-
bo-verdiano Tutu Sousa 
foi o artista convidado 
para expor a street art com 
a execução de um mural 
alusivo à morna, género 
musical cabo-verdiano 

classificado como Patri- 
mónio Imaterial Cultural 
da Humanidade pela UN-
ESCO, e que representa 
uma demostração artísti-
ca que é reflexo dos laços 
que unem dois Municípios 
irmãos, Sabugal e Ribeira 
Grande, que em 2015 esta-
beleceram um acordo de 
cooperação/geminação. 
Esta obra de arte encon-
tra-se localizado no jardim 
junto ao museu e Auditório 
Municipal.

O
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Os novos Órgãos Sociais da Casa do Concelho do Sabugal apresentaram-se ao Executivo 
Camarário, numa reunião que decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho.
O ato eleitoral para os Órgãos Sociais (triénio 2021-2023) realizou-se no passado dia 19 de junho, 
com mesas de voto na Casa do Concelho em Lisboa e no Museu do Sabugal.

Aos eleitos, a Câmara municipal faz votos de um próspero mandato, que a Casa do Con-
celho reforce o seu papel de verdadeira embaixada do Sabugal na área metropolitana de 
Lisboa e que a estreita colaboração entre as duas entidades contribua para a defesa, pro-
moção e afirmação do Concelho do Sabugal.

Recorde-se que a Casa do Concelho do Sabugal foi fundada a 13 de fevereiro de 1975 
estando há mais de 46 anos a prestar serviços aos sócios e amigos do Sabugal presentes 
na área metropolitana de Lisboa.

Casa do Concelho
SABUGAL

Os alunos do 
Polo do Ensino 
Articulado do Sa- 
bugal (Escola de 
Música do Cen-
tro de Cultura 
Pedro Álvares 

Cabral) apresentaram, no Auditório municipal 
do Sabugal, um espetáculo musical que 
integrou diferentes classes de instrumento 
e classes de conjunto, mais uma atividade 
que contribuiu para alicerçar as competên-
cias artísticas e melhorar desempenhos 
públicos. 

O espetáculo foi abrilhantado com as in-
terpretações de alunos de piano, guitarra, clari- 
nete, saxofone, trombone e flauta trans-

versal, mostrando todo o seu talento, que 
só se adquire com vontade, empenho e 
dedicação. 

Parabéns aos alunos e professores por 
mais um excelente momento que marcou 
o final do ano letivo, fazemos votos que 
esta comunidade de ensino artístico espe-
cializado da música continue a crescer no 
Sabugal, com o contínuo apoio da Câmara 
Municipal. 

Esta iniciativa foi promovida pela Escola 
de Música do Centro de Cultura Pedro Álva-
res  Cabral/Polo do ensino Articulado do      
Sabugal e o Município do Sabugal, através 
do Plano Integrado e Inovador de Com-
bate ao Insucesso Escolar (PIICIE) “Educa + 
Sabugal”.

Polo do ensino 
articulado do 
sabugal em concerto 
de final do ano letivo

CUlTURa
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o jardim do museu e Au-
ditório do Sabugal foi palco 
de um concerto de punk rock 
com Gary Yamamoto e Saci 
Pererê, projeto apoiado 
pela República Portugue-
sa – Cultura/Direção-Geral 
das Artes.

O espetáculo animou os 
fãs da banda dos sabuga-
lenses Pedro Maia (baixo e 
voz) e Pedro Nabais, (ba-
teria) formada em 2017 e 
que, desde então, já fez a 
abertura de concertos de 
Mata-Ratos, Patrulha do 
Purgatório, The Parkinsons 
e Queer’s of Rock ‘n’ Roll. 

Concerto gary 
Yamamoto 
e saci Pererê

As ruas da pacata aldeia da bendada voltaram a ganhar 
vida, cor e emoção. Entre os dias 18 de julho e 1 de agosto, 
o Bendada Music Festival 2021 preencheu com acordes to-
dos os recantos desta aldeia carregada de tradição musical.

Com uma miscelânea de gerações que fazem do talento e 
sensibilidade musical palavra de ordem, o Bendada Music 
Festival voltou a ser um sucesso, apresentando uma série 
de concertos nos locais mais pitorescos da região, onde os 
alunos vindos de todo o mundo são convidados a partilhar 
o palco com os professores e artistas convidados.

A Gala de encerramento do bendada Music Festival 2021, 
realizou-se no centro da aldeia, proporcionando que a 
música tivesse ecoado pela Serra de Nossa Senhora do 
Castelo, que presencia os sons desta aldeia musical há 
várias gerações. 

bendada Music Festival

Foto: bmF

CUlTURa
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Castelo de Vilar Maior foi palco de um concerto 
com a orquestra Académica Filarmónica Portu-
guesa, no âmbito do projeto CIMfonia, promovido 
pela CIM Beiras e Serra da Estrela (CIM-BSE), em 

parceria com os Municípios que a integram, no dia 10 de 
setembro.

Com direção do maestro e curador Osvaldo Ferreira, foram 
interpretadas obras dos compositores contemporâneos 
Ana Seara, Fátima Fonte e Steve reich.

O CIMfonia está inserido no Festival Cultural da Serra da 
Estrela, das Beiras e da Raia Histórica, que visa promover a 
itinerância cultural no território, dando continuidade à inicia-
tiva “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.

O

Festival Cultural das beiras: 
Cimfonia

ITINERÂNCIA CULTURAL NO TERRITÓRIO

O Castelo do Sabugal re-
cebeu um espetáculo mul- 
timédia no âmbito das 
Comemorações dos 100 
anos do nascimento de 
Amália rodrigues.

O concerto levou ao públi-
co os principais fados que 
imortalizaram a voz de 
Amália, bem como uma 
narração histórica que 
contou a história de vida 
da fadista, com projeção 
simultânea de cerca de 
200 fotografias inéditas. 

O espetáculo, de natureza 
histórico musical, incluiu 
os mais famosos temas 
como “Com que voz”, “Que 
Estranha Forma de Vida”, 
“Gaivota”, “Cuidei que tinha 
morrido”, “Lágrima”, “Grito”, 
“Fado Amália”, alternan-
do a parte cantada e de 
temas instrumentais de      
Armandinho e de raul nery 
com a própria narração e 
projeção.

Concerto comemora 
centenário de amália 
Rodrigues

CUlTURa
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oi inaugurada a 
30 de agosto, na 
cidade da Guarda, 
uma rua com o 

nome de Jesué Pinharan-
da Gomes, filósofo, ensaís-
ta e investigador, natural 
de Quadrazais, no Sabu-
gal. A cerimónia contou 
com a presença da viú-
va, Judite da Conceição 
Santos, do presidente 
da autarquia guardense, 
Carlos Chaves Monteiro, 
e vários convidados.

No momento do des- 
cerrar da placa da nova 
rua Jesué Pinharanda 
Gomes, junto à CERCIG, 
no Parque Industrial, a 
viúva, Judite da Conceição 
Santos, fez uma breve 
intervenção, mas carre-
gada de emoção, ao dizer 
que “Sinto-me imensa-
mente grata pelo recon-
hecimento da Câmara 
Municipal da Guarda ao Pin-
haranda Gomes, à sua obra 
e ao homem, homem que 
foi também desta cidade. 
Para os que com ele con-
viveram, esta homenagem 
é a garantia de que a co-
munidade sabe valorizar 
os que de entre eles se 
destacaram. Para as ger-
ações futuras, esta placa 
toponímica será o estímu-

Pinharanda gomes home-
nageado com nome de rua 
na Cidade da guarda 

RECONHECIMENTO PÚBLICO

lo a conhecer o homem e 
a obra que nós hoje aqui 
assinalamos e deixamos 
testemunho.”

Na placa toponímica está 
um QRCode que permite 
apontar um smartphone e 
ler o resumo bibliográfico 

do homenageado. Essa 
experiência pode ser igual-
mente feita apontando o 
seu telemóvel para o QR-
Code na imagem da placa 
no monitor do computador.

De destacar que, em 2019, 
o Presidente da Repú-
blica, Marcelo Rebelo de 
Sousa, condecorou, a título 
póstumo, Jesué Pinharan-
da Gomes, com o grau de 
Comendador da Ordem de 
Sant’Iago da Espada, numa 
cerimónia no Palácio da In-
dependência, em Lisboa, 
com a presença da viúva, 

F de amigos e de individua- 
lidades da academia, da 
filosofia e da cultura. o mu-
nicípio do Sabugal fez-se, 
na altura, representar por 
António robalo, presiden-
te da Câmara Municipal, 
Manuel Meirinho, presiden-

te da Assembleia munici- 
pal, e Norberto Manso, 
adjunto do presidente 
da Câmara Municipal.

Nascido em 1939, em 
Quadrazais, Jesué       
Pinharanda Gomes é um 
reconhecido ensaísta, 
pensador, escritor, filó-
sofo, historiador e inves-
tigador, autodidata por 
opção, e autor de um 
vasto elenco de obras, 
sendo ele um dos ex-

poentes máximos da cul-
tura do Sabugal e um dos 
maiores a nível nacional. 

O seu vasto espólio biblio- 
gráfico, com cerca de cin-
co mil livros, bem como 
de todo um conjunto de 
medalhas, condecorações, 
distinções, ofertas, entre 
outros pertences, que o es-
critor fez questão de doar 
ao Município do Sabugal, 
encontram-se no Centro 
de Estudos Pinharanda 
Gomes, inaugurado no dia 
9 de junho de 2012.

CUlTURa
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O “Clube Sénior de Verão” 
é um projeto dirigido à 
população sénior do con-
celho com o objetivo de 
fomentar o envelhecimen-
to ativo e saudável, desde 
2018.

Bissemanalmente, na Bi- 
blioteca Municipal, foi pos-
sível à população sénior 
do concelho aprender e 
ensinar, partilhando e de-
senvolvendo várias ativi-
dades lúdicas e artísticas 
nos seus tempos livres, 
no decorrer dos meses de 
julho e setembro.

município do sabugal 
promove “Clube 
sénior de verão”

ara assinalar o Dia Internacional da Literacia, 8 
de setembro, a MultiOpticas promoveu a ação 
solidária “Ver bem para aprender melhor” no 
Casteleiro, com o intuito de fomentar a importân-

cia da alfabetização e melhorar a visão daqueles que mais 
necessitam, e que contou com a colaboração da Câmara 
municipal do Sabugal e da Junta de Freguesia do Casteleiro.

Durante o dia foram realizados rastreios visuais gratui-
tos, para posteriormente serem disponibilizados óculos 
graduados às pessoas com maiores dificuldades socio-
económicas e ainda material pedagógico para a respetiva 
Freguesia, estando também prevista a identificação de 
um professor para ensinar estes adultos referenciados a 
aprender a ler e a escrever.

Casteleiro assinala dia 
internacional da literacia

P
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Seis jovens do concelho 
do Sabugal viajaram até à 
Polónia para participarem 
num intercâmbio integra-
do na iniciativa Erasmus+, 
um programa europeu 
que apoia a educação, for-
mação, juventude e despor-
to.

Este intercâmbio contou 
com participantes de Por-
tugal, Itália, Roménia e 
Polónia, e proporcionou 
uma experiência de inter-
culturalidade enriquecedo-
ra para estes jovens, motivo 
pela qual o Município do 
Sabugal se associou des-
de cedo à iniciativa, tendo 
inclusivamente efetuado a 
candidatura ao programa.

A estratégia 2021-2027 de 
Erasmus+ coloca uma forte 
tónica na inclusão social, 
nas transições ecológica 
e digital e na promoção da 
participação dos jovens na 
vida democrática.

Jovens do sabugal 
participam em inter-
câmbio na PolóniaNo âmbito do protocolo de 

colaboração, assinado em 
2020, com a Associação 
Dignitude, o Município do 
Sabugal continua a apoiar 
os munícipes que se en-
contram em situação de 
carência económica na 
compra de medicamen-
tos prescritos por receita 
médica e comparticipados 
pelo Serviço Nacional de 
Saúde, através do progra-
ma “abem: Rede Solidária 
do Medicamento”.

Pretende-se, assim, con-
tribuir para a melhoria 
das condições de vida da 
população concelhia, pro-
movendo a prestação de 
cuidados de saúde e dan-
do, deste modo, resposta 
a problemas sociais.

Para mais informações, ou 
qualquer outro esclareci-
mento, contactar o Serviço 
de educação e Ação So-
cial da Câmara Municipal 
do Sabugal através do 
telefone: 271 752 230 ou 
email: mais.social@cm-sa-
bugal.pt.

Compra de medica-
mentos continua a ser 
apoiada

Durante os meses de julho 
e agosto, e com o princi-
pal objetivo de propor-
cionar aos participantes 
momentos divertidos, 
educativos e de convívio, 
garantindo a ocupação 
ativa e saudável dos mais 
jovens.

Este programa de verão, 
dirigido a crianças e jovens 
com idades compreen-
didas entre os 12 e os 16 
anos, tem como intuito 
proporcionar dias diverti-
dos e ativos fomentando o 
convívio e a socialização. 

sabugal ativo – 
Férias em ação para 
crianças e jovens

aÇÃo soCial
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Município, em parceria com a Federação Por-
tuguesa de basquetebol e a Associação de 
Basquetebol da Guarda, recebeu o estágio da 
Seleção Nacional de Sub-14 Masculinos.

Este foi um estágio de preparação tendo em vista a participação 
no Torneio Internacional em Íscar – Espanha, que decorreu 
durante o mês de agosto. “A qualidade das infraestruturas 
desportivas e a segurança da cidade do Sabugal foram 
motivos para a escolha do local do estágio”, referiu a Asso-
ciação de Basquetebol da Guarda no seu site.

“este foi mais um reconhecimento e confiança da Fede-
ração Portuguesa de Basquetebol na região e, ao mesmo 
tempo, uma oportunidade fantástica para os jogadores e 
treinadores acompanharem os melhores jogadores do país 
deste escalão”, conclui a respetiva Associação.

A equipa de jovens atletas foi recebida no Salão nobre dos 
Paços do Concelho pelo Vereador Amadeu neves. na oca-
sião, estiveram presentes os jogadores e equipa técnica da 
Seleção, assim como representantes da Federação Portu-
guesa de basquetebol e da Associação de basquetebol da 
Guarda. De realçar a presença de um jogador com raízes 
no concelho do Sabugal, Tiago Santos.

seleção Nacional de 
basquetebol de sub-14 
faz estágio no sabugal

PREPARAÇÃO DE TORNEIO INTERNACIONAL
A qualidade das 
infraestruturas 
desportivas e 
a segurança 
da cidade do 
Sabugal foram 
motivos para a 
escolha do local 
do estágio. O
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82.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta teve 
passagem pelo município do Sabugal. A 4.ª eta-
pa, que ligou Belmonte à Guarda, fez vibrar os 
amantes da modalidade do nosso Município. 

Paralelamente, e fazendo jus ao lema “Sabugal Respira 
Desporto”, o Município do Sabugal foi palco da chegada 
da 2.ª etapa da 1.ª Volta às Beiras em Ciclismo Feminino. O 
evento contou com a participação de atletas dos escalões 
de Cadetes, Juniores, elites e masters e teve passagem 
pelos concelhos do Sabugal, Almeida e mêda. 

Também a 2.ª etapa da 15.ª volta a Portugal em juniores 
teve passagem pelo Sabugal, na ligação com Penamacor.

CICLISMO NO SABUGAL

volta a Portugal e volta às 
beiras marcam presença no 
município

A

“Sabugal OCR Fireman”, 
integrado na Liga Portu-
guesa de OCR e organiza-
do pela FPOCR-Federação 
Portuguesa de Corrida de 
Obstáculos, decorreu no 
Sabugal entre os dias 11 e 
12 de setembro.

Promovido pelo Sporting 
Clube do Sabugal e o Fire-
man Challenge, o primei-
ro dia foi marcado pelo 
“Assalto ao Castelo”, uma 
prova de equipa com três 
quilómetros. No domin-
go, dia 12, foi dada a par-
tida para o “OCR Fireman 
Challenge”, um circuito de 
adrenalina pura com 10 
quilómetros, 25 obstácu-
los, numa simbiose entre 
cidade e campo, onde é 
necessária muita cama-
radagem para lutar por um 
único objetivo. Basean-
do-se na aptidão funcio- 
nal, é um verdadeiro teste 
à sua velocidade, força e 
vontade de vencer. 

Esta iniciativa contou com 
o apoio institucional da 
Câmara Municipal do Sa-
bugal, da União de Fre- 
guesias de Sabugal e Al-
deia de Santo António, do 
Clube Terras do Côa e dos 
Bombeiros Voluntários do 
Sabugal.

“Desafio OCR Fire-
man” decorreu no 
sabugal

desPoRTo

Foto: FPc
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A Sétima edição da prova 
“Portugal 281 Ultramara-
thon” decorreu entre os dias 
22 e 25 de julho com uma 
passagem pelo Sabugal.

Este é um evento lúdi-
co-desportivo, que con-
siste em efetuar um itine-
rário a pé no menor tempo 
possível, guiados por GPS. 
O trilho pedestre é efetua-
do em rotas pela montanha 
através de veredas, trilhos 
florestais, caminhos rurais, 
carreiros, trilhos pedestres 
e estradas de asfalto. 

Com passagem pelo Sa-
bugal, a “Portugal 281 Ul-
tramarathon” teve como 
vencedora a francesa Claire 
bannwath que percorreu 
os 281 kms da prova em 
38h52m, estabelecendo 
um novo recorde feminino. 

Esta foi a primeira vez que 
uma atleta do sexo femi- 
nino concluiu a prova no 
primeiro lugar do pódio.

“Portugal 281 
Ultramarathon” 
passou pelo sabugal

No âmbito do “Sabugal Respira Desporto”, o Município retomou as aulas de natação, abc 
do futebol e danças urbanas/hip-hop no Pavilhão e Piscinas Municipais. Sendo a prática 
desportiva um dos eixos de ação de todo o Município, pretendemos continuar a desenvol- 
ver iniciativas promotoras da atividade desportiva e física, numa ótica de incentivo de um 
estilo de vida saudável junto da população.

Regresso de atividades desportivas

O Município do Sabugal recebeu o galardão de “Município 
Amigo do desporto”, como resultado do trabalho desen-
volvido no âmbito do Programa Cidade Social. A sessão 
decorreu no dia 3 de setembro, em Torres Novas, e distin-
guiu os Municípios que desenvolvem boas práticas na área 
da atividade física e desportiva.

sabugal recebe 
distinção “município amigo 
do desporto”

O

desPoRTo
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om a participa- 
ção do secretário 
de estado Ad-
junto e da Ener- 

gia, João Galamba, e sob 
o tema “Comunidades de 
Energia”, realizou-se no Sa-
bugal, em julho, uma con-
ferência online para analisar 
a problemática da transição 
para um sistema energético 
sustentável. A temática foi 
abordada tendo em conta 
o aproveitamento das fon-
tes de energia renováveis e 
a necessidade de fórmulas 
inovadoras que projetem, or-
ganizem e operem o sistema.

Este encontro, que teve am-
pla dinamização virtual, rea-          
lizou-se em parceria com a 
AdeS – Associação empre-
sarial do Sabugal, a ENER-

secretário de estado adjunto 
e da energia abre conferência 
“Comunidades de energia”

NOVO PARADIGMA NO USO RECURSOS

AreA – Agência regional de 
energia e Ambiente do Inte-
rior, os Institutos Politécni- 
cos de Castelo Branco e da 

Guarda, a Universidade da 
Beira Interior, o CISE – Elec-
tromechatronic Systems Re-
search Centre, o Eco Siste-
mas – Energias Renováveis 
e a Outconsulting, onde foi, 
também, aproveitado o mo-
mento para lançar as datas 
da realização da ENERTECH 
– Feira das Tecnologias para 

“Comunidades de 
energia” reflete o 
novo paradigma de 
flexibilização do uso 
dos recursos.

a Energia 2021, que se rea- 
lizará de 11 a 13 de Novembro 
de 2021.

O surgimento do ciclo de 
conferências “Comunidades 
de energia” reflete o novo 
paradigma de flexibilização 
do uso dos recursos, as-
sente nas necessidades 
coletivas de energia agre-
gadas por motivações e in-
teresses individuais, criando 
oportunidades e desafios 
ao nível social, ambiental e 
económico na produção e 
uso local/regional de energia.

C
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Município do Sabugal recebeu o Projeto Entre 
Serras (PES) com a exposição e eventos integra-
dos no ciclo CoSmoloGIAS. entre os dias 16 de 
julho e 15 de setembro de 2021, artistas e outros 

profissionais (cientistas, pastores, ex-contrabandistas, agri- 
cultores), com diferentes abordagens à realidade, apre-
sentaram trabalhos onde foi possível contactar com uma 
manifestação de ligações e coexistências entre o Homem 
e os seus meios.

Esta mostra surgiu através do Projeto Entre Serras (PES), 
rede de Arte Contemporânea, entre Agricultura e biodi-
versidade, reunindo trabalhos de escrita, fotografia e vídeo 
dos artistas Duarte Belo, Erik Samakh, Laetitia Morais, Carlos 
Casteleira e Annick boissel, que convidaram os visitantes a 
escutar as pedras, vento e água. 

Num conjunto de ações coletivas e participativas, numa 
combinação entre as comunidades e as forças vivas do ter-
ritório, o PES destacou a importância de viver em sintonia 
com a terra e olhar o céu para ativar imaginários.

CULTURA E COMUNIDADE

Projeto entre serras junta 
arte contemporânea, 
agricultura e biodiversidade

O

No passado mês de julho, 
e após elaboração de 
Estudo Municipal para 
o Desenvolvimento de 
Sistemas de Recolha de 
Biorresíduos para o con-
celho do Sabugal, foi efetu-
ada apresentação pública da 
versão preliminar do estudo. 

A preservação ambiental é 
uma das grandes preocu-
pações do Município que 
tem promovido diferentes 
iniciativas de debate sobre 
formas de minimizar os 
impactos que atividades 
industriais, comerciais e 
até residenciais podem 
causar no meio ambiente. 

Assim, são disponibiliza-
dos serviços e espaços 
para tratamento adequa-
do dos resíduos como é o 
caso do serviço de reco- 
lha gratuito para resíduos 
volumosos, devendo ser 
solicitado por telefone 
(271 751 040), por escri-
to ou pessoalmente, e a 
existência do Ecocentro, 
equipado com recipientes 
de grandes dimensões (20 
ou 30 m3) destinados à re-
ceção e armazenamento 
de resíduos de maiores di-
mensões. 

gestão de Resíduos é 
uma prioridade para o 
município do sabugal

ambieNTe
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SUSTENTABILIDADE

município do 
sabugal e 
Universidade 
de Coimbra 
assinam 
protocolo de 
cooperação

endo em vista 
o desenvolvi-
mento de ativi-
dades conjuntas 

de conhecimento, conser- 
vação e valorização do 
património natural do con-
celho do Sabugal, a Câma-
ra Municipal do Sabugal 
assinou um protocolo de 
colaboração com o Cen-
tre for Functional Ecology 
(CFE) - Science for People 
& the Planet Department of 
Life Sciences da Universi-
dade de Coimbra (UC).

Pretende-se com esta 
parceria fomentar o de-
senvolvimento de projetos 
de investigação em várias 
áreas de conhecimento, 
do património natural às 

ciências do ambiente e ao 
ecoturismo, da agricultu-
ra e das florestas à edu-
cação, ciência cidadã e 
divulgação científica.

Em colaboração com di-
versos parceiros, o CFE-
UC está a desenvolver 
o projeto “Cultivar”, que 
pretende responder aos 
desafios que as fileiras 
do setor agroalimentar 
da Região Centro en-
frentam, nomeadamente 
caracterizar, conservar 
e valorizar os recursos 
genéticos endógenos re-
gionais em zonas de baixa 
densidade. Neste âmbi-
to, vão ser desenvolvidos 
vários trabalhos no con-
celho do Sabugal, no-

meadamente no que res-
peita à fileira da castanha. 

O CFE-UC, no decorrer do 
F4F - Forest For Future, 
está também integrado 
num projeto que visa a va-
lorização da fileira florestal 
da Região Centro, estando 
previsto definir uma das 
áreas de estudo do referido 
projeto no nosso território.

Pretende-se deste modo 
identificar sinergias e 
oportunidades de cola- 
boração entre as duas 
entidades em prol do con-
celho do Sabugal.

T

ambieNTe
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Município do Sabugal, junta-
mente com o Município de 
Penamacor, assinou com o 
Governo o contrato-programa 

da Área Integrada de Gestão da Paisagem 
(AIGP) “terras do lince – malcata”.

Na cerimónia que decorreu na Pampilho-
sa da Serra, foram formalizados os contra-
tos-programa de 47 AIGP, que abrangem 
quase 100 mil hectares de intervenção, 
em 26 concelhos, com o intuito de tornar 
o território mais resiliente aos incêndios.

Com uma área de aproximadamente 4824 
hectares e inserida na Reserva Natural da 
Serra da malcata, a AIGP “terras do lince – 
Malcata” abrange a freguesia de Malcata, 
no concelho do Sabugal, e a freguesia do 
Meimão, e visa implementar uma aborda- 
gem territorial integrada baseada no or-
denamento e gestão da paisagem, numa 
escala que promova a resiliência aos in-
cêndios, a valorização do capital natural e 
a promoção da economia rural.

serra da malcata 
com área de gestão 
integrada da 
Paisagem

NATUREZA E SUSTENTABILIDADE o âmbito do protocolo de par-
ceria entre a Câmara Municipal 
do Sabugal e o Centro de Eco- 
logia e recuperação de Animais 

Selvagens (CerVAS)-Gouveia, realizou-se,  
no mês de julho, um curso prático de ini-
ciação à observação de aves no concelho do 
Sabugal, conduzido por Ricardo Brandão, 
coordenador do CerVAS-Gouveia.

Depois de uma palestra realizada no Cen-
tro Cívico de Fóios -onde foram abordadas 
as principais espécies de aves presentes 
no concelho do Sabugal-, os participantes 
dirigiram-se para o campo, com passa-
gens pelos melhores locais do Município 
para a prática de observação de aves, ten-
do sido avistadas cerca de 58 espécies.

Num dia diferente, o deslumbre contacto 
com a natureza foi atingido na plenitude, 
tendo deixado todos os participantes com 
sentido de missão cumprida.

município 
do sabugal 
desenvolveu 
curso prático de 
observação de aves

TURISMO DE NATUREZA

N

O

ambieNTe
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tornar a Aldeia Histórica de 
Castelo Rodrigo na primeira lo-
calidade de Portugal Continen-
tal com mobilidade totalmente 
sustentável e livre de emissões 
poluentes (e de ruído) foi o moti-
vo que juntou a Renault Portugal 
e a Associação Aldeias Históricas 
de Portugal, em conjunto com o 
Município de Figueira de Castelo 
Rodrigo, para a assinatura de um 
novo protocolo de colaboração.

Esta colaboração incluí a disponi-
bilização gratuita de uma frota de 
automóveis elétricos da marca 
francesa (twizy, twingo electric, 
ZOE e Kangoo Z.E.) a ser usada, 
não só, pelos residentes e profis-
sionais da aldeia, mas também pe-
los visitantes de Castelo Rodrigo. 
desta forma, todos beneficiam 
de uma mobilidade totalmente 
sustentável e usufruem das van-
tagens de utilização de um au-
tomóvel elétrico. 

Algo que, ao contrário do que 
muitos possam pensar, este tipo 
de incentivos faz todo o sentido 
numa pequena aldeia do inte-
rior, e não apenas nos grandes 
centros urbanos, ao sensibilizar a 
população diretamente envolvi-
da e circundante para a neces-
sidade de reduzir as emissões 
poluentes e apresentar as vanta-
gens de um carro elétrico.

aldeias Históricas de 
Portugal e Renault assinam 
protocolo

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

o passado dia 26 de agosto, no âmbito 
do protocolo assinado entre a Câma-
ra municipal do Sabugal e o CerVAS 
- Centro de Ecologia, Recuperação e  

Vigilância de Animais Selvagens - Gouveia, foi le-
vada a cabo uma delicada operação para devolver 
à natureza de uma águia-cobreira. 

A iniciativa decorreu na Aldeia Histórica de Sorte-
lha tendo em consideração o local onde a águia 
havia sido resgatada, na aldeia de Quarta-Feira. A 
ação contou com uma explicação detalhada da 
espécie por parte do coordenador do CerVAS,  
Ricardo Brandão.

Esta foi mais uma iniciativa que se realizou através 
do protocolo assinado entre as duas entidades, o 
qual também prevê a execução de um plano de 
ação para o desenvolvimento do turismo orni-
tológico. 

A atividade de observação de aves, como um 
segmento do turismo de natureza, pretende con-
ciliar a conservação dos recursos naturais através 
da diversificação das opções de entretenimento 
para o turista, contribuindo simultaneamente para 
o desenvolvimento sustentável dos territórios.

águia-cobreira 
devolvida à natureza 
na aldeia Histórica de 
sortelha

NATUREZA EM ESTADO PURO

N

ambieNTe
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onstruídos 
para em-
belezar ain-
da mais as 
aldeias do 
Sabugal, os 

baloiços panorâmicos tor-
naram-se uma das atrações 
mais procuradas pelos sa-
bugalenses e por quem visi- 
ta o Município. 

Abrangendo as seis aldeias 
do concelho, o percurso que 
incluí sítios emblemáticos 
como as ruínas do Sabugal 
Velho na Serra do Homem 
de Pedra, na freguesia de 
Aldeia Velha, onde a atração 
principal é agora, o baloiço 
em forma de Forcão. Com 
cerca de 7 metros de altura 
e 350kg este baloiço feito 

andar de baloiço 
nas aldeias do sabugal

NOVAS FORMAS DE PROMOVER O TERRITÓRIO

C
pela junta de freguesia de 
Aldeia Velha, o Centro re- 
creativo e Cultural de Aldeia 
Velha e o Conselho Diretivo 
dos baldios de Aldeia Velha 
teve como principal obje-
tivo a homenagem a uma 
das tradições mais impor-
tante do nosso território, a 
Capeia Arraiana, esta que é 
Património Cultural Imaterial 
desde 2011.

Erguido a cerca de 900 
metros de altitude este ba-
loiço dá a quem o visita a 
oportunidade de contem-
plar uma vista panorâmi-
ca de 360º. Despertando 
também nos seus visitantes 
um misto de emoções en-
tre a tradição cultural e a 
tradição religiosa, uma vez 

que ao seu lado se encontra 
também a Capela de Nossa 
Senhora dos Prazeres. 

O Baloiço panorâmico de 
Vilar Maior, Seixo do Côa, 
Penalobo, Bendada e Macho-
ca (Serra da Malcata) são 
exemplos de outros locais 
com baloiços no Município 
e que merecem a sua visita. 

O ato de andar de baloiço 
remete-nos sempre para 
a nossa infância, sentimos 
sempre uma grande liber-
dade por sentir a natureza, 
e é exatamente isso que os 
Baloiços oferecem a quem 
a visita, para além de se 
apreciarem as belas paisa-
gens que rodeiam o nosso 
território.
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Truta com vinagrete. Este 
foi o prato com origem no 
Município do Sabugal que 
chegou à fase final do con-
curso nacional 7 Maravilhas 
da Nova Gastronomia. De 
autoria de Antoine tavares, 
esta iguaria sabugalense ul-
trapassou diversas fases de 
apuramento, tendo chega-
do inclusivamente à etapa 
de repescagem de acesso à 
grande final do concurso.

Parabéns ao autor pela hon-
rosa participação que muito 
dignificou o município do Sa-
bugal, a sua fauna e cultura. 

O prato de truta com vina-
grete está disponível no res-
taurante Trutalcôa, em Ponte 
de Rojões, Quadrazais.

7 maravilhas da Nova 
gastronomia

Considerando de capital im-
portância a livre disponibi-
lização de um conjunto de 
dados que poderão ser de 
utilidade para munícipes, 
visitantes e potenciais inves-
tidores no concelho, o Mu-
nicípio do Sabugal criou um 
mapa interativo com dados 
sobre turismo e lazer onde 
poderão encontrar infor-
mações sobre alojamentos, 
restaurantes, praias fluviais, 
trilhos, parques para autoca- 
ravanas, informação turística 
e estações de serviço.

Neste mapa irão também ser 
reunidas listagens relevantes 
de diferentes assuntos: pa- 
trimónio construído, natural 
ou imaterial, estruturas cul-
turais ou desportivas, dife- 
rentes serviços públicos e 
privados, etc.

Pelo seu caráter dinâmico, os 
dados irão sendo progressi-
vamente inseridos e atualiza-
dos, com o objetivo de fazer 
deste mapa uma ferramenta 
útil e atualizada.

município do sabugal 
disponibiliza mapa 
interativo

no âmbito do Plano de Ani-
mação das Termas Centro, 
o Cró Termas & Spa recebeu 
dois concertos no mês de 
agosto. Cottas Club Jazz Band 
e Vitor Blue foram os ani-
madores de serviço de uma 
iniciativa promovida pelas 
Termas Centro, que integra na 
sua rede a estância termal do 
Cró em parceria com a Câma-
ra Municipal do Sabugal.

Os Cottas Club são um grupo 
de Jazz Dixieland oriundo 
do Oeste de Portugal, cons- 
tituído por sete músicos 
polivalentes, adequando-se 
a momentos onde Música, 
Glamour e Boa Disposição 
andam de mãos dadas.

Esta banda oferece um re-
portório jazzístico dos anos 
20, mas reinterpretado com 
o estilo que louis Armstrong 
& All Stars impu- seram nos 
anos 50. Preci- samente o 
nome “CottAS Club” pre-
tende relembrar o novo jazz 
que se fazia ouvir no famoso 
bar de new York, Cotton 
CLUB.

Já Vitor blue apresentou o seu 
repertório intitulado “Poesia 
com Melodia”, que consiste 
na musicalização de poe- 
mas de poetas portugueses 
contemporâneos.

música e Poesia no 
Plano de animação 
das Termas Centro
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Vereadora Sílvia Nabais esteve, em re- 
presentação do Município do Sabugal, na 
assinatura dos Acordos de Cooperação 
para criação de novos espaços de teletra-
balho/coworking no Interior, numa sessão 
que contou com a presença das Ministras 

da modernização do estado, Alexandra leitão, e da Admi- 
nistração Pública, do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social, Ana mendes Godinho, e da Coesão territorial, Ana 
Abrunhosa.

O estabelecimento destes espaços de teletrabalho/cow-
orking, previsto no Programa de Estabilização Económica 
e Social, pretende contribuir para a dinamização dos terri-
tórios do Interior e facilitar a fixação e atração de pessoas 
e empresas, estando o Sabugal entre os 88 Municípios in-
cluídos na Rede.

No Sabugal, estes espaços vão funcionar na Biblioteca 
Municipal e no Centro de Negócios Transfronteiriço - Soito.

sabugal integra rede 
nacional de espaços 
de coworking no interior

ESTRATÉGIA PARA FIXAÇÃO DE PESSOAS E EMPRESAS
Contribuir para 
a dinamização 
dos territórios 
do Interior e 
facilitar a fixação 
e atração de 
pessoas e 
empresas. A
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o âmbito da pandemia de covid-19, a Câmara do 
Sabugal implementou a 2ª fase de candidaturas 
ao “Fundo municipal de emergência de Apoio 
Empresarial – Proteger a Economia e o Emprego”, 

com o objetivo de mitigar o impacto económico da crise 
pandémica nas empresas e nos seus trabalhadores.

Os apoios destinam-se às empresas com sede ou domicílio 
fiscal no concelho, especialmente as micro e pequenas em-
presas de comércio e serviços, alojamento e restauração, e 
empresas do setor primário, mais afetadas pelas medidas 
restritivas implementadas pelo Governo, e cujo volume de 
negócios não excedesse os 150 mil euros (em dezembro de 
2019).

O incentivo às candidaturas elegíveis foi atribuído por ordem 
de submissão e tendo em consideração o limite da dotação 
disponível para este aviso (75 mil euros).

APOIO ÀS EMPRESAS

município implementou 2ª 
fase do programa “Proteger 
a economia e o emprego”

N

Os Municípios do Sabu-
gal e da Guarda assina-       
ram um acordo de gestão 
com a Infraestruturas de 
Portugal (IP), para melho- 
ramentos na Estrada Na-
cional (EN) 233, principal 
via rodoviária entre os 
dois concelhos, num in-
vestimento no valor de 5 
milhões de euros.

A assinatura do documen-
to por António robalo, pres-
idente da Câmara Muni- 
cipal do Sabugal, Carlos 
Chaves Monteiro, presi-
dente da Câmara Munici- 
pal da Guarda, e António 
Laranjo, presidente da 
Infraestruturas de Portu-
gal, teve lugar na Casa do 
Concelho do Sabugal, em 
Lisboa.

sabugal e guarda 
assinam acordo 
de gestão com a 
infraestruturas de 
Portugal
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Que recordações da 
infância e juventude 
no sabugal gostaria 
de destacar? 
locais? Histórias?

O ambiente onde nascemos e 
crescemos vai-nos impregnando 
a personalidade, e quase todos 
aqueles com quem convivemos 
nos ajudam a edificar o caráter. 
Lembro a infância longe dos 
meus Pais e de ter crescido junto 
ao Castelo, na casa da minha Tia 
Zé e dos meus Padrinhos, onde 
fiquei hospedado com a minha 
Irmã Lucília, como atrás referi.

Lembro-me de acordar a ouvir a 
voz da minha Mãe e do meu Pai, 
estando eles a 2.000 km de dis-
tância, e de 15 em 15 dias, aos 
sábados, ir à Esquadra da PSP 
para receber o telefonema da 
Alemanha, uma vez que a minha 
Tia era funcionária desta Força de 
Segurança, o que nos permitia usu-
fruir do telefone da Esquadra para 
receber os telefonemas, porquan-
to naquela época os telefones 
eram aparelhos raríssimos.

entrevista ao brigadeiro-general 
ANTÓNIO BOGAS 

Como recorda as 
suas origens?

As circunstâncias austeras e a 
rusticidade que carateri- zava a 
época dos meus Avós e dos meus 
Pais, compelia a que as “gentes” 
da nossa terra muito cedo fo-
mentassem uma luta pela sobre-
vivência, levando-os a emigrar 
para países que lhes permitiam 
angariar poupanças, as quais lhes 
possibilitavam melhor futuro, so-
bretudo, para os seus filhos.

Eu sou um fruto dessa “emi-
gração” dos anos sessenta, filho 
de um Sabugalense, Olímpio Bo-
gas e da Cesaltina Oliveira, a qual 
muito cedo deixou o Pedrogão 
de S. Pedro, terra natal dos meus 
Avós maternos.

A necessidade de encontrar 
uma vida melhor, à semelhança 
de muitos conterrâneos, levou 
os meus Pais a emigrarem para 
a Alemanha, tendo-me deixa-
do no Sabugal com 5 anos e a 
minha Irmã com 12 anos, facto 
que nos conduziria a ganhar uma 
precoce maturidade e singular 
robustez, atributos que nos per-
mitiram suportar os desafios e as 
privações que a distância dos pro-
genitores impunha, e, por outro 
lado, criar uma ligação “umbilical” 
entre irmãos que ainda hoje per-
dura, sob o lema de que “juntos 
somos mais fortes”.

Anualmente, sempre que as féri-
as dos meus Pais terminavam, 

rumávamos do Largo de S. Se-
bastião até à Vila, onde a minha 
Tia Zé vivia e os meus Padrinhos 
Quim e Celeste ainda hoje vivem, 
numa casa sobranceira da torre 
de menagem do Castelo, para aí 
aguardarmos o regresso dos pro-
genitores no Verão seguinte.

«DE SOLDADO A GENERAL» 
É O PERCURSO NUNCA VISTO NA 
GNR-GUARDA NACIONAL REPUBLICANA

1.

2.

Recordo os dias de partida dos 
meus Pais para a Alemanha, pois 
significava que mais um período 
de tempo se iniciava, no qual iria 
ficar desenraizado do lar familiar, 
em que o choro e a tristeza toma-
va conta de nós: de mim, da minha 
Irmã e dos meus Pais.

Lembro os amigos de infância, o 
Zé Luís e o Carlos Eduardo, que in-
felizmente já não estão entre nós, 
e as tardes de brincadeiras sem 
fim, junto ao Castelo.

Lembro a Escola Primária e o Pro-
fessor Helena e sua Esposa, a Pro-
fessora Joaquina, que me ensinar-
am a ler e a escrever.

Lembro os amigos da adolescên-
cia, muitos, pelo que ao mencionar 
os seus nomes poderia ser injusto 
para alguns, destacando o Carlos 
Carriço como aquele que servia 
de nosso “farol”.

Lembro o Externato Secundário do 
Sabugal, vulgarmente designado 
por Colégio, assim como os seus 
Mestres e Funcionários que tiveram 
a amabilidade de me “aturar”.

Lembro os Bombeiros e o bom ex-
emplo do saudoso Comandante 
Toni e do meu Padrinho Quim.

Lembro da minha Irmã namorar o 
meu Cunhado Zé Chapeira, e de 
passarmos noites em claro a jogar 
xadrez, na companhia de uma gar-
rafa de Vinho do Porto.
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3.Como descreveria 
as “gentes” e o terri-
tório do sabugal?

Lembro o namoro com a Bela, hoje 
minha Esposa, que desde muito 
cedo soube partilhar comigo uma 
vida em comum de muitos encon-
tros e poucos desencontros.

Lembro os bailes das festas   popu-
lares, designadamente do S. João, e 
das tardes na discoteca.

Lembro as romarias ao Santuário 
de Nossa Senhora da Graça e de 
presenciar a manifestação de in-
tensa fé e imensa devoção dos 
Sabugalenses perante a sua Ima-
gem, numa exteriorização sublime 
da sua dimensão espiritual.

Lembro o nascimento das minhas 
Sobrinhas maria João, Filipa, e 
mais tarde a Sara, e os momentos 
ternurentos que com elas partilhei, 
nomeadamente com as mais 
velhas, dada a proximidade com 
que vivemos durante alguns anos.

Lembro-me de um dia ter de par-
tir, em busca de um futuro, que 
não tive a arte e o engenho de 
encontrar na nossa Terra, e de 
voltar sempre que posso, para me 
reencontrar comigo próprio e com 
todos os que fazem parte deste 
“meu” Sabugal.

Recordo a vontade de conquistar 
e de vencer num mundo 
competitivo, ciente de que os 
desafios só podiam ser superados 
com uma atitude assertiva e muito 
esforço, tentando exercer uma 
conduta irrepreensível, muitas 
vezes impelido pela necessidade 
de reafirmar competências e 
qualidades, algumas das quais 
suponho que me são intrínsecas, 
predisposto a vencer pelo mérito 
e pela paixão que, desde sempre, 
conferi à vida profissional, através 
de uma carreira militar, que 
voluntariamente abracei, e me 
proporcionou que inculcasse 
em mim um redobrado zelo pela 
causa pública.

As “gentes” do Sabugal emanam 
tradição e costume, impregnados 
de sólidos valores morais e sociais, 
são um exemplo de preservação 
do seu património material e 
imaterial. Os Sabugalenses 
são aguerridos, batalhadores, 
detentores de uma humildade 
singular, apaixonados pelos seus 
lugares, emanam um carinho 
sublime pela terra que os viu 
nascer, à qual regressam sempre 
que lhes é possível, manifestando 
um verdadeiro sentimento de 
pertença e sólida identidade.

Povo que corporiza uma diáspora 
dispersa pelos quatro cantos do 
Mundo, forjada numa consciên-
cia coletiva de bem servir e num 
temperamento individual de sadia 
ambição, sempre à espreita de 
novas oportunidades, exigente 
por natureza, não de acomoda 
perante a adversidade com que 
se depara nos momentos mais 
difíceis.

O nosso Concelho estende-
-se num território de pedra 
granítica, no qual a abundância 
de água é uma constante, pelo 
que podemos encontrar nestas 
paisagens lameiros e vastas 
áreas cobertas de pinheiros, 
carvalhos e castanheiros, que 
cercam povoações cada vez 
menos habitadas, resultado da 
desertificação do Interior, onde 
escasseiam indústrias e florescem 
lares da terceira idade, quiçá a mais 
provável e viável “empreitada” que 
o futuro nos reserva, numa aposta 
firme de receber todos queles que 
pretendem viver as suas reformas 
longe da urbanidade extrema, 
preferindo a tranquilidade, a 
segurança e o bem-estar que as 
nossas terras proporcionam.

Perante um Mundo, cada vez 
mais, mesclado de um tempera- 
mento meio kantiano e de uma 
propensão meio hobbesiana, ao 
considerarmos a prosperidade 
que os tempos atuais exigem a 
qualquer região, também ao nosso 
Concelho e às nossas “gentes” 
se impõe o fomento de uma 
dinâmica inclusiva e unificadora, 
que saiba conciliar  interesses e 
retirar o que de melhor cada um 
dos Sabugalenses comporta, 
independentemente do lugar 
onde se encontram a residir ou a 
exercer a sua profissão.

Sentir-se parte constituinte 
deste Concelho - como é nosso 
apanágio - exige consensos e visão 
estratégica para trilhar caminhos 
concretos numa perspetiva 
integradora de médio e longo 
prazo, mediante uma praxis que 
materialize o empreendedorismo 
e a bravura que nos molda o Adn 
de raianos da Terra Fria.

4.Quando tem início 
o seu percurso 
militar e principais 
momentos?

O percurso militar iniciou-se com 
a apresentação na antiga Esco-
la Prática do Serviços de Trans-
portes na Figueira da Foz no dia 19 
de janeiro de 1987, para cumprir, à 
data, o serviço militar obrigatório. 
Quis o destino, não que fosse por 
ironia, que agora regresse a este 
Quartel, numa qualidade bem dis-
tinta daquela que detinha quando 
lá entrei pela primeira vez.

Um dos momentos marcantes 
respeita ao dia em que no bar de 
instruendos vi fixado o concur-
so para o Curso de Formação de 
Sargentos do Exército. Sem futuro 
definido, decido concorrer, tendo 
terminado a formação em 1989.

Em 1991, resolvo candidatar-me 
ao Curso de Formação de oficiais 
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humildade que me acompanha: 
a entrada no quartel da Figueira 
da Foz como Soldado-recruta; a 
chegada à Escola de Sargentos 
do Exército nas Caldas da Rainha 
no posto de Soldado, de onde saí 
Furriel; o ingresso na Academia 
Militar ainda como 2.º Sargento, o 
términus do Curso de oficiais no 
posto de Alferes, tendo terminado 
em primeiro lugar; a promoção 
a oficial General que permitiu a 
concretização de, pela primeira 
vez, um oficial da Gnr ascender à 
subcategoria de oficiais Generais.

Como referi na resposta à questão 
anterior, seria desonestidade, 
ou mesmo hipocrisia, da minha 
parte, se não admitisse que a 
promoção a oficial General era 
uma possibilidade presente ao 
longo da carreira, desde que 
fosse um oficial que colocasse 
ao serviço da GNR e de Portugal 
as competências e as qualidades 
e virtudes que me assistem e me 
têm sido reconhecidas por aqueles 
com quem tive o privilégio de 
trabalhar ao longo dos anos.

Costumo afirmar que somos fruto 
do nosso empenho e dedicação, 
mas também somos o resultado 
das circunstâncias, e, neste par-
ticular, não sou exceção.

Quando reflito sobre o passado, 
encontro argumentos para 
caraterizar o meu percurso 
profissional em muito do que 
fui produzindo através da minha 
dedicação e determinação, do meu 
esforço, do meu empenho, da minha 
persistência, do meu querer, mas 
também em muitos dos Militares, 

meus Comandantes, Chefes, 
Diretores, ou meus Colaboradores, 
que, com o seu exemplo, com 
os seus ensinamentos, com os 
seus conselhos, com as suas 
orientações, com as suas atitudes, 
com a sua prestimosa ajuda, me 
fizeram crescer e atingir patamares 
de uma dimensão que não seria 
possível alcançar por outra via.

não posso deixar de afirmar que 
este caminho só foi possível ser 
trilhado, porque tive o estimável 
apoio da minha família, sobretudo 
da minha mulher Anabela e dos 
meus Filhos ricardo e Sofia, e a 
distinta colaboração e participação 
dos Militares com quem tenho tra-
balhado, sejam eles superiores ou 
subordinados, que me ensinaram 
a ser sempre melhor e me acom-
panharam nesta maratona em que 
se tem materializado a minha vida 
militar, tendo-me dado muito de 
si, quiçá mais do que eu algum dia 
conseguirei retribuir-lhes.

Cabe aqui também uma palavra 
de gratidão para com os meus 
Camaradas de todos os cursos de 
formação ou de promoção que 
frequentei, designadamente do 
Curso de Formação de oficiais da 
Academia militar - entre os quais já 
partiram o Calado, o Raimundo e o 
Lourenço, que em conjunto temos 
sabido conquistar o nosso espaço 
no seio da Instituição e sobre quem 
incidem as maiores expetativas 
em prol do desenvolvimento de 
uma Gnr cada vez mais eficiente 
e prestigiada no cumprimento da 
sua missão.

Sem eles não seria possível 
ter atingido o posto que neste 
momento alcancei, pelo 
que permitam que lhes dirija 
publicamente um enorme e firme 
Bem-haja.

5.Havia a consciência 
de que seria pos-
sível chegar a este 
posto?

da Academia militar para ingressar 
na categoria de oficiais do exér-
cito. No entanto, em virtude das 
alterações legislativas em curso, 
encetadas no ano de 1992 e que 
culminariam com a publicação de 
uma nova Lei Orgânica da Guarda 
Nacional Republicana no verão de 
1993, no início do 2.º ano da licen-
ciatura em Ciências Militares, foi 
dada a possibilidade aos Cadetes 
de optarem por ingressar no Cur-
so com destino à GNR, e aqui se 
dá mais um passo marcante da 
minha carreira.

Em 1996, ao terminar a formação 
na Academia militar, anos que 
recordo com especial carinho 
e enorme saudade, ingresso na 
categoria de oficiais da Gnr, e 
sendo um elemento do 1.º Curso 
de oficiais desta Instituição com 
formação específica para poder 
ser promovido a oficial General, 
a hipótese de um dia ascender à 
subcategoria de oficial General 
acompanhou-me ao longo da 
carreira, nomeadamente depois 
da promoção a oficial Superior, 
embora as variáveis em jogo e 
os trilhos a percorrer ao longo 
desta extensa caminhada, nem 
sempre dependam apenas de 
nós, conquanto, a progressão 
vertical na vida militar advenha 
significativamente em resultado do 
empenho, do mérito, da dedicação, 
da determinação, da persistência e 
da coerência de pensamento e de 
atitudes, no fundo, de um conjunto 
de qualidades e virtudes, que se 
forem condimentadas com a “sorte” 
decorrente das circunstâncias que 
alguns momentos proporcionam, 
somos levados a acreditar que o 
futuro pode acontecer, e, por vezes 
efetiva-se em pleno.

Permitam que relembre alguns 
momentos que me assolam a 
mente, ao fazer uma retrospetiva 
do que foram estes quase 35 anos 
de carreira militar, sem que, em 
momento algum, me afaste da 
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A GNR é uma Instituição centenária 
e a sua identidade é fruto de um 
longo caminho calcorreado por 
milhares de Militares e Funcionári-
os Civis que souberam honrar e 
projetar o seu bom nome ao longo 
da sua existência.

A identidade da Gnr é muito mais 
do que as vontades ou o somatório 
do que cada um dos Militares lhe 
empresta com o seu desempenho 
e entrega ao longo da carreira, pelo 
que, não estará ao meu alcance, 
sozinho, alterar, de forma estrutura-
da e firme, o rumo que tem sido 
delineado.

A Gnr tem já uma identidade dis-
tinta, consequente da sua natureza 
militar e da condição militar dos 
seus homens e mulheres, assim 
como do corolário da sua missão 
essencialmente policial, devendo, 
contudo, ser refletido e consolida-
do o seu posicionamento no es-
petro das Forças Armadas e das 
Forças e Serviços de Segurança, 
por forma a fazer jus às valências 
que lhe advêm da sua idiossincra-
sia muito própria.

Será legítimo que se afirme que 
compete à geração de oficiais da 
qual faço parte, definir uma es-
tratégia e promover a sua concre-
tização, através da definição de 
um conjunto de objetivos/desafios 
que importa realizar, mediante a 
efetivação das medidas que opor-
tunamente serão consideradas 
imprescindíveis e remuneradoras, 
e que materializarão as linhas ori-
entadores que nos engradecerão 
e impulsionarão no universo das 
Forças e Serviços de Segurança, 

6.ser o primeiro a 
chegar ao topo da 
hierarquia comporta 
a missão histórica e 

o desafio imenso de dar uma 
identidade própria à gNR?

sendo necessário que o processo 
de transição do Comando Superior 
da GNR se realize no mais curto es-
paço temporal, deixando de contar 
com os oficiais Generais do exérci-
to nos seus lugares cimeiros.

Ser o primeiro da história da GNR 
a ser promovido a oficial General 
acarreta a responsabilidade, perante 
os Militares e os Portugueses, 
de pensar a GNR e o seu 
posicionamento no contexto da 
Segurança Nacional, em especial 
refletir sobre qual deve ser o seu 
papel no Sistema de Segurança 
Interna.

No entanto, esta é uma tarefa que 
deve ser empreendida em conjunto 
com os restantes milhares de Mil-
itares e Civis que servem na GNR, 
principalmente com os oficiais da 
minha geração, como referi anteri-
ormente.

Não rejeito responsabilidades, 
nem dissimulo o meu pensamento 
relativamente ao futuro da GNR, 
pelo que jamais regatearei esforços 
para que a Instituição alcance 
o nível de excelência que tem 
possibilidade de atingir, dadas as 
suas caraterísticas muito próprias e 
a qualidade dos Militares e Civis que 
nela todos os dias trabalham e dão o 
seu melhor em prol de um País cada 
vez mais seguro.

Como se denota das minhas pa-
lavras que dão corpo à resposta 
anterior, não devo permitir-me a 
leviandade de fomentar em mim 
a pretensão de mudar, apenas 
através do meu esforço, uma Insti-
tuição com a envergadura da GNR.

No entanto, considerando a função 
que desempenho e a condição de 
ser o primeiro oficial General da 
Instituição, cabe-me intentar, com a 

7. o que pretende 
mudar na gNR?

colaboração de todos quantos nela 
servem, na reconfiguração de uma 
GNR mais moderna, com ganhos 
de eficiência focada na prestação 
de serviços de excelência.

Pretendo que se faça uma aposta 
sólida na conceção de uma GNR 
reinventada para melhor responder 
aos desafios e anseios das 
comunidades que orgulhosamente 
serve, através do emprego de 
recursos de forma cada vez mais 
racional e criteriosa, sem, contudo, 
condicionar os elevados padrões 
de operacionalidade que lhe são 
exigidos.

A Gnr do futuro, deve saber 
cumprir a sua missão com ganhos 
de eficácia, permitindo que 
paulatinamente se vá libertando 
do superior comando dos oficiais 
Generais do Exército, que desde 
1911 vêm comandando a GNR, 
vislumbrando-se que a curto prazo 
seja uma Força de Segurança 
comandada pelos oficiais da 
Instituição, que ao longo da carreira 
foram adquirindo as necessárias 
competências e saberes específicos 
para o efeito, constituindo-se como 
um desiderato, cuja concretização 
se aguarda com mensurada e real 
aspiração.

A Gnr deve continuar a apostar 
no fortalecimento das relações 
com as congéneres estrangeiras 
e cooperar com as outras Forças e 
Serviços de Segurança de âmbito 
nacional, projetando segurança 
além e aquém-fronteiras e 
adquirindo conhecimento pela 
aprendizagem que advém das 
boas-práticas vivenciadas em 
todos os fóruns em que participa, 
seja no espaço interno ou no 
contexto internacional.

Numa ótica de pura modernização 
institucional, a GNR deve ainda 
continuar a basear o seu desen-
volvimento na inovação e nas no-
vas tecnologias, sem descurar o 
fator humano e a coesão interna 
imprescindíveis à efetivação de um 
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policiamento de proximidade junto 
das populações mais vulneráveis, 
numa praxis que lhe permita au-
gurar ser uma referência na defesa 
e respeito dos direitos humanos, 
assim como na proteção e con-
servação da natureza e do ambi-
ente, na segurança e fiscalização 
rodoviária, na emergência de pro-
teção e socorro, na prevenção e in-
vestigação das infrações tributárias, 
fiscais e aduaneiras, na vigilância e 
patrulhamento e interceção terres-
tre e marítima, em toda a costa e 
mar territorial, e nas mais variadas 
valências da sua extensa missão

Na qualidade de Comandante do 
Comando da Administração dos 
Recursos Internos, manifesto o 
meu compromisso em continuar 
a envidar esforços no apoio à 
atividade operacional, em razão 
do cumprimento da mui nobre 
missão da GNR: Servir Portugal e 
os Portugueses, como expoente 
máximo do garante da liberdade 
e integridade das pessoas e dos 
seus bens.

Ao longo da minha carreira tive o 
privilégio de ministrar aulas em 
diferentes contextos, destacando 
a minha colocação durante 
dois anos na Academia militar 
para desempenhar a função de 
professor e adjunto do Gabinete 
da GNR neste estabelecimento 
de ensino superior público 
universitário militar, onde professei 
algumas unidades curriculares no 
âmbito da Gestão e Administração 
Pública e da Segurança Interna.

Entre 2009 e 2011, estive colocado 
na Escola da Guarda em Queluz, 
onde, para além de professor, fui 
Diretor de Cursos de Promoção 

e Chefe de Núcleo de Formação, 
tendo-se constituído como uma 
segunda oportunidade de contato 
com funções de docência, a qual 
foi enriquecida pela oportunidade 
que me foi concedida em rea- 
lizar, no âmbito da cooperação 
técnico-policial, uma missão 
em Angola, como assessor e 
professor no Instituto Médio de 
Ciências Policiais Osvaldo Serra 
Van-Dúnem da Polícia Nacional 
de Angola, sito em luanda, ca- 
pital deste País irmão.

Dar aulas em contexto militar-
policial reveste-se de aspetos 
muito singulares, pois a prática da 
docência implica a transmissão 
de conhecimentos, mas também 
o legado das virtudes militares e 
das qualidades pessoais inerentes 
a todos os que optam por uma 
carreira castrense, numa tentativa 
incessante de criar líderes através 
da conduta e do exemplo 
irrepreensível do “mestre”, 
exigindo-se, desta forma, uma 
postura imaculada por parte do 

formador/instrutor, a quem cabe 
fomentar relações interpessoais 
de inabalável confiança e sã 
camaradagem, procurando-se 
incutir sentimentos altruístas de 
entrega à causa pública em prol 
do bem-estar coletivo.
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A exposição ‘terra’ – Frag-
mentos de uma visão ima- 
ginária sobre o planeta Terra, 
pintura de Alexandra Samo-
ra, está patente na sala de 
exposições temporárias do 
Museu do Sabugal.

Alexandra Samora é Artista 
Plástica. Nasceu em Lisboa 
a 09 de junho de 1966. 
Abraçou o curso de Pub-
licidade e Marketing. Mais 
tarde, optou pela deco- 
ração de interiores e tra-
balhou em multinacionais 
durante 30 anos, mas, sen-
do ela apaixonada pelas 
artes e pelo nosso planeta, 
fazia todo o sentido trans-
portar a sua realidade para 
a arte. Expõe os seus sen-
timentos, sempre de uma 
forma livre e, onde o limite 
da imaginação está em si, 
observador.

Com entrada livre, a ex-
posição pode ser visitada 
até ao dia 08 de novembro, 
todos os dias, das 09h30 
às 13h00 e das 14h00 às 
17h30.

eXPosiÇÃo TeRRa 

seXta

01oUT.
a 08Nov.
museu do sabugal

eventos a não perder
saiba mais em www.cm-sabugal.pt

A Serra da malcata é um dos 
territórios que vai ser palco 
do projeto Mapas Natureza, 
um programa multidiscipli-
nar de criação artística pro-
movido pela deStInAture 
– Agência para o desenvolvi-
mento do Turismo de Na-
tureza, em 10 áreas naturais 
da Região Centro, que conta 
com o apoio do Município do 
Sabugal.

De 1 a 3 de outubro, no con-
celho do Sabugal, com es-
pecial enfoque na freguesia 
de Malcata, estão previstos 
momentos musicais, projeção 
de minidocumentários, pales- 
tras /workshops, residência 
artística, caminhada, entre 
outras atividades.

maPas NaTUReZa

seXta

01oUT.
a 03oUT.
serra da malcata

ageNda

No dia 10 de novembro, 
o concelho do Sabu-
gal  celebra 725 anos da 
confirmação do foral do 
Sabugal, por D. Dinis, em 
1296.

Para assinalar a efeméri-
de, a Câmara Municipal do 
Sabugal delineou um pro-
grama que inclui Sessão 
Solene Comemorativa, en-
tre outros acontecimentos.

Por tradição, o Dia do 
Concelho constitui um 
espaço institucional de 
reconhecimento/home-
nagem aos funcionários 
do Município e a individu-
alidades e entidades que 
se destacaram na sua 
área de intervenção.

dia do CoNCelHo

Quarta

10Nov.
sabugal
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A 5.ª edição da enerteCH 
– FeIrA dAS teCnolo-
GIAS PArA A enerGIA 
decorrerá no Sabugal, nos 
dias 11, 12 e 13 novembro, no 
âmbito da estratégia ‘Sabu-
gal, fonte de energia natural’. 
A enerteCH procura em 
cada edição dar a conhecer 
o que de melhor se produz 
na área das energias.

Pretende-se essencialmen- 
te que este evento seja um 
espaço de partilha de con-
hecimentos, catalisador de 
negócios e de parcerias es-
tratégicas.

eNeRTeCH 

Quinta

11Nov.
a 13Nov.
sabugal

O Centro Histórico do Sabugal acolhe o evento 
‘Sabugal Presépio’, através do qual o município 
do Sabugal convida residentes e visitantes a 
deixarem-se envolver pelo espírito natalício e 
a surpreenderem os sentidos com a recriação 
do Presépio de belém. A recriação contempla 
diversas cenas bíblicas relacionadas com a ‘na-
tividade’, desde a gruta de Belém onde nasceu 
Jesus, à chegada dos reis magos, entre outros 
cenários, e é construída numa escala em que os 
visitantes se sentem parte integrante do mesmo.sabUgal PResÉPio

terÇa

07deZ.

Grupo de teatro Anel de Pedra

TeaTRo “ os boNeCos 
No mUNdo da FaNTasia”

sÁbadO

20Nov.
Auditório Municipal do Sabugal /21h30

Grupo de Gambuzinos e Peobardos/ 
Grupo de Teatro da Vela

TeaTRo ‘oURo NegRo’ 

sÁbadO

04deZ.
Auditório Municipal do Sabugal /21h30

ageNda

De regresso após um inter-
regno de um ano, devido 
às restrições impostas pela 
pandemia de COVID – 19, 
O Naturcôa pretende man-
ter-se fiel aos pilares que 
estiveram na sua génese 
– ImAGem, nAtureZA e 
PAtrImÓnIo.  Assim sen-
do, pretende-se conti- 
nuar a explorar as riquezas 
naturais e culturais do Sa-
bugal como atrativo à visi-
tação e descoberta deste 
rico território, potencian-
do a imagem projetada 
do território, o turismo e a 
sustentabilidade da região. 
No entanto, realça-se que 
o Naturcôa é um local de 
partilha de experiências, 
ideias e ideais. Um mo-
mento onde os  filhos da 
terra, cientistas, e todos 
os amantes das maravi- 
lhas naturais e culturais, 
se unem no grande ob-
jetivo de partilhar concei-
tos,  perspetivas e modos 
de vida, que nos possam 
aproximar de uma visão de 
futuro alicerçada na sus-
tentabilidade. 

NaTURCÔa

seXta

13Nov.
e 14Nov.
sabugal
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ATA N.º 14/2021, DE 23 DE JUNHO

Resumo de atas

deliberadO:
• Aprovar a proposta de Voto de Congratulação com 
o mérito militar alcançado pelo Sabugalense António 
Manuel de Oliveira Bogas, tendo sido promovido ao 
posto de Brigadeiro-General do Coronel Tirocinado 
de Administração militar;
• Aprovar a proposta de Protocolo de Colaboração 
para organização do ‘Festival Sete Sóis Sete luas’ 
no Sabugal, com um apoio financeiro de 26.415,00€, 
isentos de IVA;
• Atribuir um apoio no valor de 30.000,00 € à Junta de 
Freguesia de Águas Belas, para fazer face a despesas 
com a realização de trabalhos de pavimentação das ber-
mas e valetas em Espinhal e Águas Belas;
• Aprovar a proposta de minuta do Contrato Interadminis- 
trativo de delegação de Competências com a Junta 
de freguesia de Quadrazais, no valor de 6.000,00€, 
para fazer face a despesas com a segurança dos uti-
lizadores da zona balnear, devendo a proposta ser 
submetida à aprovação da Assembleia municipal;
• Aprovar a proposta de minuta do Contrato Interad-
ministrativo de Delegação de Competências com a 
Junta de Freguesia de Alfaiates, no valor de 6.000,00€, 
para fazer face a despesas com a segurança dos uti-
lizadores da zona balnear, devendo a proposta ser 
submetida à aprovação da Assembleia municipal;
• Aprovar a proposta de minuta do Contrato Interad-
ministrativo de Delegação de Competências com a 
união de Freguesias do Sabugal e Aldeia de Santo Antó-
nio, no valor de 3.000,00€, para fazer face a despe-
sas coma segurança dos utilizadores da zona balnear, 
devendo a proposta ser submetida à aprovação da 
Assembleia municipal;
• Atribuir um apoio económico no valor de 245,00€, 
requerido por munícipe residente da União de Fregue-
sias de Aldeia da ribeira, Vilar maior e badamalos;
• Atribuir um apoio económico no valor de 600,00€, 
requerido por munícipe residente da União de Fregue-
sias do Sabugal e Aldeia de Santo António;
• Atribuir um apoio económico no valor de 36,72€, no 
âmbito do Plano de Vacinação contra a COVID-19, 
requerido por um Munícipe;
• Aprovar a 3.ª Adenda ao Protocolo celebrado entre o 
Município do Sabugal e a Santa Casa da Misericórdia 
do Sabugal no âmbito do serviço de almoço no Jar-
dim de Infância de Sabugal, com uma despesa pre-
vista para o ano de 2021 no valor de 216,89€;
• Atribuir um apoio económico no valor de 30,60€ no 
âmbito do Plano de Vacinação contra a COVID-19, re-
querido por uma Munícipe;
• Revogar a deliberação de Câmara de 26-05-2021 
onde fora aprovado o protocolo de colaboração com 

Câmara municipal | junho - setembro 2021

ATA N.º 15/2021, DE 30 DE JUNHO

deliberadO:
• Aprovar a proposta de delimitação da Área de rea-
bilitação urbana (Aru) e da operação de reabilitação 
Urbana (ORU) sistemática de Sortelha orientada pelo 
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) 
de Sortelha, e submeter à Assembleia municipal para 
aprovação;
• Aprovar a proposta de delimitação da Área de rea-
bilitação urbana (Aru) e da operação de reabilitação 
urbana (oru) sistemática do Sabugal (Zona Antiga do 
Sabugal e Parque Urbano) orientada pelo Programa 
Estratégica de Reabilitação Urbana (PERU) do Sabu-
gal (Zona Antiga do Sabugal e Parque urbano), e sub-
meter à Assembleia municipal para aprovação;
• Aprovar a revisão das medidas propostas adapta-
das ao momento, no âmbito do COVID-19 Sabugal 
Solidário, com vista à retoma da atividade económica 
e social;
• Autorizar a despesa e desenvolvimento do pro-
cedimento de formação do contrato, na modalidade 
de concurso público com publicação de anúncio 
no Jornal oficial da união europeia, no valor total de 
510.450,00€ (Aquisição de Seguros para o municí-
pio), bem como aprovar a repartição de encargos, 
e submeter o assunto à Assembleia municipal para 

a Federação de Triatlo de Portugal (cancelamento);
• Atribuir um apoio pontual no valor de 350,00€ a 
alunos do Ensino Superior;
• Atribuir um apoio no valor de 560,00€, requerido por 
munícipe residente da União de Freguesias do Sabu-
gal e Aldeia de Santo António;
• Aprovar a Proposta de Protocolo de Colaboração 
com a Associação Cultural e desportiva de malcata, 
com uma despesa de 2.500,00€;
• Atribuir um subsídio no valor de 1.500,00€ ao Centro 
de Alcoólicos recuperados da Guarda;
• 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 mes-
mo, para os requerentes com processo deferido;
• Proceder ao pagamento de refeições aos Serviços 
Sociais de Estagiária da Universidade da Lusófona, no 
valor de 204,25€.

aTas
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aprovação;
• Aprovar a suspensão parcial de trabalhos da em-
preitada “Conservação e Reabilitação do Castelo de 
Alfaiates”.

ATA N.º 16/2021, DE 07 DE JULHO

deliberadO:
• Adquirir prédio rústico localizado no Alto do Pondão 
na localidade de Aldeia da ribeira, união de Fregue-
sias de Aldeia da ribeira, Vilar maior e badamalos, 
onde se encontra instalado o Depósito Público de 
Água, pelo valor total de 4.000,00€: 
• Aprovar a proposta de delimitação da Área de rea-
bilitação Urbana do Soito, do Programa Estratégico de 
Reabilitação Urbana da Operação de Reabilitação do 
Soito e a abertura do período de discussão pública;
• Atribuir um apoio no valor de 33.001,63€ à Junta de 
Freguesia de Alfaiates, para fazer face a despesas 
com a realização de trabalhos de arranjos da zona 
envolvente à praia fluvial;
• Atribuir um apoio no valor de 8.167,32€ à Junta de 
Freguesia de Alfaiates, para fazer face a despesas com 
a prestação de serviços para esta Junta de Freguesia;
• Atribuir um apoio no valor de 20.000,00€ à Junta de 
Freguesia de Soito, para fazer face a despesas com a 
realização de trabalhos de reparação, conservação e 
pavimentação;
• Aprovar os trabalhos complementares (no valor 
de 75.637,72€), trabalhos a menos (no valor de – 
20.070,34€) e prorrogar o prazo em 52 dias, referente 
à obra “Renovação da Estrutura Verde do Largo da 
Fonte”;
• Atribuir um apoio económico no valor de 2.000,00€ 
à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Sorte-
lha para Obras de Reabilitação da Igreja Paroquial da 
Quarta-Feira;
• Atribuir um apoio económico no valor de 5.000,00€ 
à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Águas 
Belas, para Obras de Reabilitação da Igreja Paroquial 
de Águas Belas; 
• Atribuir um apoio económico no valor de 5.000,00 € 
à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Vila Boa 
para obras de reabilitação da Capela de St.º Antão;
• Autorizar a aquisição de 50 exemplares do livro “uma 
história de amor e tradições”;
• Atribuir um apoio económico no valor de 242,36€, re-
querido por munícipe residente da União de Fregue-
sias do Sabugal e Aldeia de Santo António;
• Atribuir um apoio económico no valor de 460,00€ 
requerido por munícipe residente na freguesia de 
Quintas de São Bartolomeu;
• Deferir o pedido de cedência da fração N1 do CNT, 
requerido por micael José Pintado Caria.

ATA N.º 17/2021, DE 21 DE JULHO

deliberadO:
• Autorizar a assinatura do auto de efetivação da trans-
ferência de gestão do Castelo de Alfaiates;
• Atribuir um apoio no valor de 4.970,00€ à Junta de 
Freguesia de Aldeia da Ponte, para fazer face a despe-
sas com a realização de trabalhos de ligação com fibra 
ótica da Junta de Freguesia ao lar de Aldeia da Ponte;
• Atribuir um apoio no valor de 30.000,00€ à Junta de 
Freguesia de Malcata, para fazer face a despesas não 
comparticipadas, resultante de uma candidatura na 
base do programa PDR 2020, para implementação de 
um projeto para a instalação de um sistema de pro-
dução com cabras para leite, por conta da verba adi-
cional de 2019, 2020 e 2021;
• deliberou ratificar o despacho exarado pelo Sr.º 
Vice-Presidente da Câmara referente a proposta de 
Protocolo de Colaboração com a Associação Alvora-
da nas Beiras;
• Aprovar a adenda ao contrato programa, requerido 
pelo Clube Futsal do Sabugal no valor de 1.500,00€;
• Adquirir as fichas de trabalho aos alunos do 1.º ciclo 
do ensino básico, com uma estimativa de despesa de 
8.519,75€ – Ano letivo 2021/2022;
• Atribuir o material escolar aos alunos posicionados 
no 1.º e 2.º escalão de abono de família, prevendo-se 
uma despesa de 1.360,00€;
• Deferir o pedido de apoio no evento Ultramaratona 
Pt281, com um custo de 640,00€ para pagamento do 
reforço;
• Autorizar a emissão de cartões sociais, assim como 
o acesso ao conjunto de benefícios inerentes ao mes-
mo, para os requerentes com processo deferido;
• Tomar conhecimento da informação referente ao 
banco de recursos – Atribuição de mobiliário;
• Autorizar o acerto de contas (relatório final de Con-
tratos Programas de Desenvolvimento Desportivo):  
Sporting Clube do Sabugal – 15.208,33€ e Clube 
Futsal Sabugal – 11.374,99 €;
• Autorizar a celebração de protocolo de protocolo de 
colaboração tendo em vista a comemoração do Dia 
Mundial da Literacia;
• Atribuir um apoio no valor de 600,00€ requerido por 
EF’s Competição;
• Autorizar a celebração de protocolo com a Centre 
for Functional Ecology – Science for People the Plan-
et Department of Life Sciences da Universidade de 
Coimbra;
• Tomar conhecimento da informação a apresentar 
parecer de candidatura à Comissão Sabugal Investe, 
referente à solicitação de apoio para ligação ao rega-
dio da Cova da Beira, requerido por grupo de 7 pe-
quenos horticultores da freguesia da Aldeia de Santo 
António e Sabugal. Foi ainda deliberado viabilizar a 
sua execução, devendo a Comissão Sabugal Investe 
criar um cadastro dos beneficiários, parcelas e uso;

aTas
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• Proceder ao pagamento do montante de 203,47€, 
referente a participação e acidente – danos causados 
devido a uma tampa de saneamento.

ATA N.º 18/2021, DE 04 DE AGOSTO

deliberadO:
• ratificar o despacho exarado pelo senhor Vice-Pre- 
sidente da Câmara referente ao pedido de apoio para 
aquisição de ambulância, requerido por Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Soito;
• ratificar o despacho exarado pelo senhor Vice-Pre- 
sidente da Câmara referente a proposta de pedido de 
apoio para participação na revista “Agosto” – Jornal do 
Fundão;
• Atribuir um apoio no valor de 28.444, 51€ à união 
de Freguesias de Sabugal e Aldeia de Santo António, 
para fazer face a despesas com a requalificação de di-
versos caminhos vicinais de Aldeia de Santo António;
• Atribuir um apoio no valor de 2.950,00€ para a rea- 
lização do evento Volta às Beiras – Ciclismo Feminino;
• Atribuir 30,00€ por cada ponto, referente à apli-
cação dos fatores de ponderação – candidaturas ao 
apoio ao associativismo de acordo com o Plano de 
Atividades do ano 2021;
• Atribuir um apoio no valor de 2.000,00€ à Fábrica da 
Igreja Paroquial da Freguesia de Rapoula do Côa para 
obras de reabilitação exterior da Igreja;
• Autorizar a emissão de cartões sociais, assim como 
o acesso ao conjunto de benefícios inerentes ao mes-
mo, para os requerentes com processo deferido;
• Autorizar a renovação dos cartões sociais, assim 
como o acesso ao conjunto de benefícios inerentes 
ao mesmo para os requerentes;
• Aprovar a proposta de celebração das adendas aos 
Protocolos celebrados com a Associação Humanitária 
dos bombeiros Voluntários do Sabugal e Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Soito, no 
valor de 4.000,00€ por cada adenda;
• Autorizar a aquisição de 1 viatura ligeira, no valor de 
13.893,06+IVA no âmbito de colaboração no apoio a 
programas e projetos de interesse municipal, em par-
ceria com entidades da administração central (GNR);
• Deferir o pedido de apoio no transporte para a rea- 
lização do evento: “Há desporto em Alfaiates”, requeri-
do pela Junta de Freguesia de Alfaiates.

ATA N.º 19/2021, DE 18 DE AGOSTO

deliberadO:
• Atribuir um apoio no valor de 1.800,00€ à Junta de 
Freguesia de Aldeia para fazer face a despesas com a 
realização de trabalhos de reparação de um muro de 
suporte da ponte que ameaçava ruir;
• Atribuir um apoio no valor de 11.673,69€ à Face à Jun-
ta de Freguesia de bendada para o financiamento da 
aquisição de três prédios urbanos e um rústico, inscri-

ATA N.º 20/2021, DE 01 
de setembrO

deliberadO:
• ratificar o despacho exarado pelo Sr. Vice-Presiden-
te referente ao pedido de apoio requerido pela Junta 
de Freguesia de Quadrazais, no valor de 5.000,00€, 
para fazer face a despesas com a aquisição de um 
terreno para alargamento do Cemitério de Quadrazais;
• ratificar o despacho exarado pelo Sr. Vice-Presi-
dente referente a pedido de informação prévia para 
construção de edifício de apoio- comando – central 
fotovoltaica de Vale Verdinho, devendo o assunto ser 
remetido à Assembleia municipal para reconheci-
mento do interesse público;

tos na matriz predial urbana e rústica da freguesia de 
Bendada;
• Atribuir os seguintes apoios à Junta de Freguesia 
da nave: 10.814,80€ - a realização de trabalhos de 
reparação e conservação do caminho Nave-Ruivós; 
8.800,00€ - realização de trabalhos de construção 
de um muro de contenção de terras; 4.320,00€ - re-
alização de trabalhos de pavimentação a cubos em 
locais distintos e 3.810,00€ - realização de trabalhos 
de construção de um muro de contenção de terras em 
Aldeia da dona;
• Concordar com a metodologia adotada em anos an-
teriores referente ao Fornecimento de Refeições Es-
colares no âmbito do Programa de Generalização do 
Fornecimento de Refeições Escolares e do Programa 
de Expansão da Educação Pré-Escolar (Componente 
de Apoio à Família) – Ano letivo 2021-2022;
• Atribuir um apoio no valor de 3.500,00€ à Federação 
Portuguesa de Ciclismo para a realização da 15ª edição 
da volta a Portugal de juniores (26 e 29 de agosto 2021);
• Aprovar a minuta dos Contratos Interadministrativos 
de Delegação de Competências apresentados com as 
Juntas de Freguesia, autorizar as despesas inerentes – 
ano letivo 2020/2021, e submeter o assunto à Assem-
bleia Municipal (atribuição de horas de apoio auxiliar 
necessárias ao normal funcionamento dos Estabele- 
cimentos de Ensino – Tarefeiras, ano letivo 2021-2022), 
conforme requerido pelo Agrupamento de escolas do 
Sabugal;
• Atribuir apoios às seguintes IPSS: Centro Social Pa-
roquial de S. José de Vale de espinho: 3.000,00€; Casa 
do Povo da bendada: 4.000,00€;
• Atribuir um apoio no valor de 360,00€ a munícipe 
residente na freguesia de Vale de Espinho;
• Proceder ao pagamento de 1.500,00€ referente à 
regularização de cotização da Câmara de Comércio e 
Indústria Franco-Portuguesa;
• Anular a deliberação tomada na reunião de Câmara 
de 09-06-2021 sobre apoio à Realização de Exposição 
e Promoção Territorial e aprovar o apoio consubstan-
ciado do transporte à empresa Artur Gaiola trans-
portes, lda., no valor de 2.000,00€+IVA.

aTas
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Dignitude- Programa abem: Rede Solidária do Medic-
amento;
• Atribuir um apoio social no valor de 220,00€ - muníc-
ipe residente na união de Freguesias de Aldeia da 
Ribeira, Vilar Maior e Badamalos;
• Atribuir um apoio no valor de 7.500,00€ à Fábrica da 
Igreja Paroquial da Freguesia de Aldeia da Ponte para 
Obras de Reabilitação da Igreja Paroquial;
• Atribuir um apoio no valor de 5.000,00€ à Fábrica da 
Igreja Paroquial da Freguesia de Soito para Obras de 
Reabilitação da Igreja Paroquial;
• Atribuir 30,00€ por cada ponto à Associação Cultural 
e Recreativa da Torre referente à aplicação dos fatores 
de ponderação – candidaturas ao apoio ao associa-
tivismo de acordo com o Plano de Atividades do ano 
2021;
• Atribuir um apoio no valor de 1.000,00€ a Virgínia da 
Calva nabais - Apoio a Iniciativas empresariais de In-
teresse Municipal;
• Atribuir um apoio no valor de 1.000,00€ à empresa 
VAZCor, lda - Apoio a Iniciativas empresariais de In-
teresse Municipal;
• Atribuir um apoio no valor de 2.744,87€ a António Sa-
loio Construções, S.A - Apoio a Iniciativas empresariais 
de Interesse Municipal;
• Atribuir um apoio no valor de 3.078,08€ à empresa 
Bi-Silque para colocação de lonas promocionais do 
Concelho do Sabugal em Galeras de Camião TIR;
• Validar os resultados da análise dos pedidos de apoio 
empresarial, com a retificação introduzida (inclusão 
do n.º de ordem 12) - Fundo Municipal de Emergência 
de Apoio empresarial – Proteger a economia e o em-
prego – 2.ª Fase de candidaturas;
• Aprovar a atribuição das medalhas de bons Serviços 
e Dedicação ao Município do Sabugal e Voto de Lou-
vor a Funcionários do município Aposentados;
• Aprovar a proposta de atribuição de medalha de 
Mérito Cívico do Município do Sabugal ao Brigadei-
ro-General António manuel de oliveira bogas e reme-
ter o assunto à Assembleia municipal para aprovação;
• ratificar o despacho exarado pelo Sr. Presidente da 
Câmara referente à Prestação de Serviços de Apoio e 
Gestão do Balneário Termal do Cró.

ATA N.º 3/2021, DE 30 DE JUNHO

deliberadO:
• Aprovar o Voto de Pesar pelo falecimento do antigo 
Presidente da Câmara, eng.º António esteves morga-
do tendo sido cumprido o minuto de silêncio;
• Designar Manuel Meirinho para integrar a Comissão 
de Acompanhamento do Projeto de Candidatura da 

assembleia municipal

• ratificar o despacho exarado pelo Sr. Vice-Presi-
dente referente à Aquisição de Serviço Público de 
Transporte Rodoviário de Passageiros no Concelho 
do Sabugal – Relatório Final;
• Aprovar a proposta de indemnização/benfeitorias 
pela ocupação de parte dos terrenos para o projeto 
de “requalificação da Praia Fluvial do Sabugal – 2.ª 
Fase – Margem Direita”;
• Divulgar na comunicação social e na página da 
internet a análise e ponderação dos resultados 
da participação ocorrida no âmbito da discussão 
pública da Aru e oru/Peru do Soito; aprovar a 
proposta final da Aru e oru/Peru do Soito e o 
reencaminhamento à assembleia municipal para 
aprovação;
• Aprovar o projeto referente à obra “recuperação 
das Margens do Côa entre Pontes – 2ª fase (Praia 
Fluvial)” e abertura do procedimento pré-contratu-
al da empreitada no valor de 729.630,23€ (acresci-
do de IVA à taxa legal em vigor);
• Autorizar o pagamento da nova ligação IP na es-
trada municipal 150, conforme requerido pela Jun-
ta de Freguesia de rebolosa, no valor de 323,50 €, 
com IVA incluído à taxa legal em vigor;
• Autorizar o pagamento da nova ligação IP na rua 
do Grilo, n.º 18, conforme requerido pela Junta de 
Freguesia de Aldeia do bispo, no valor de 745,04 €, 
com IVA incluído à taxa legal em vigor;
• Atribuir um apoio no valor de 16.900,00€ à Junta 
de Freguesia do Casteleiro para fazer face a despe-
sas com a realização de trabalhos de reconstrução 
de um muro de contenção de terras no Largo do 
Emigrante e que ameaça ruir;
• Atribuir um apoio no valor de 30.000,00€ à Junta 
de Freguesia de Vale de Espinho para fazer face a 
despesas com a realização de trabalhos de repa-
ração de estragos causados pelo mau tempo que 
ocorreu nesta freguesia;
• Autorizar a repartição de encargos do Forne- 
cimento de Energia Elétrica para as instalações a- 
limentadas em Média Tensão (MT), Baixa Tensão 
Especial (BTE), Baixa Tensão Normal (BTN) e Redes 
em Iluminação Pública (IP) da Câmara Municipal 
de Sabugal e submeter à Assembleia municipal 
para aprovação;
• Aprovar o protocolo de colaboração com o Sport-
ing Club do Sabugal para realização do OCR FIRE-
mAn CHAllenGe – 11 e 12 de setembro, com 
um apoio equivalente ao limite de 1/3 do valor to-
tal-11.000,00€;
• Autorizar a celebração de Contratos Programas 
de Desenvolvimento Desportivo com: Sporting 
Clube do Sabugal, (54.750,00 €); Associação Cul-
tural e desportiva do Soito (27.500,00 €); Club 
Futsal Sabugal (43.583,00 €);
• Autorizar a emissão de cartões sociais, assim 
como o acesso ao conjunto de benefícios ine- 
rentes ao mesmo, para os requerentes com pro-
cesso deferido;
• Deferir o pedido de apoio no âmbito do protocolo 

aTas
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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 PiNHa-
RaNda gomes
Tel. 271 752 230
cejpg@cm-sabugal.pt
 
CeNTRo de NegóCios TRaNsFRoN-
TeiRiÇo do soiTo
Tel. 271 606 066
centro.negocios.transfronteirico@
cm-sabugal.pt 
 
CeNTRo de saÚde do sabUgal
TEL. 271 753 318
 
eCoCeNTRo de sabUgal
TEL. 271 751 040
 
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
 
TeRmas do CRó
TEL. 271 589 000
geral@termasdocro.com
 
TURismo
TEL. 800 262 788 (número verde)
visit@cm-sabugal.pt

Guarda a Capital Europeia da Cultura;
• Aprovar a proposta de cedência ao domínio público de 
uma área 213,00 m2;
• Aprovar a proposta de classificação de Cipreste (Cupres-
sus lusitanica) com interesse municipal localizado no es-
paço exterior junto ao museu do Sabugal;
• Aprovar a Prestação de Contas de 2020 e Aplicação dos 
Resultados Líquidos;
• Autorizar a celebração de contrato Interadministrativo de 
Delegação de Competências entre o Município do Sabugal 
e a Junta de Freguesia de Alfaiates;
• Autorizar a celebração de contrato Interadministrativo de 
Delegação de Competências entre o Município do Sabugal 
e a Junta de Freguesia de Alfaiates;
• Autorizar a celebração de contrato Interadministrativo de 
Delegação de Competências entre o Município do Sabugal 
e a Junta de Freguesia de Quadrazais;
• Autorizar a celebração de contrato Interadministrativo de 
Delegação de Competências entre o Município do Sabugal e 
a união de Freguesias de Sabugal e Aldeia de Santo António;
• Aprovar a delimitação da Área de reabilitação urbana 
(Aru) e da operação de reabilitação urbana (oru) sis-
temática de Sortelha, orientada pelo Programa Estratégica 
de Reabilitação Urbana (PERU) de Sortelha;
• Aprovar a delimitação da Área de reabilitação urbana (Aru) 
e da Operação de Reabilitação Urbana (ORU) sistemática do 
Sabugal (Zona Antiga do Sabugal e Parque urbano) orienta-
da pelo Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) 
do Sabugal (Zona Antiga do Sabugal e Parque urbano);
• Aprovar a repartição de encargos da Aquisição de Contratos 
de Seguros para o Município do Sabugal.

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.

CoNTaCTos
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