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A Câmara Municipal do Sabugal deseja a todos
os sabugalenses um Santo Natal e um próspero Ano Novo,
repletos de Paz e Felicidade.
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EDITORIAL

Cooperação,
diálogo e abertura

C

aros Munícipes, amigas e amigos,

Como resultado das recentes eleições autárquicas, eu e a minha equipa tomámos posse nos novos órgãos
autárquicos para o mandato dos próximos quatro anos.

Pela primeira vez utilizo este espaço para vos
garantir, como tem sido nosso apanágio até
aqui, que estes serão quatro anos de cooperação, diálogo e abertura. Quatro anos de trabalho
conjunto, de colaboração ativa, de proximidade
e de entreajuda entre todos os sabugalenses.

Mas este será também um mandato de responsabilidade, onde prometemos todo o empenho
e total dedicação ao programa que vos apresentámos e que queremos cumprir em todas as
suas vertentes.

Valorizar o Sabugal é, necessariamente, valorizar as suas gentes e envolvê-las na construção
de um futuro que queremos melhor para todos,
melhorando a qualidade de vida das pessoas,
tornando o nosso território mais atrativo para visitar, para investir e para viver.

É fundamental criarmos a força, a dinâmica,
para estimular uma recuperação pujante entre
agentes económicos, culturais, sociais e desportivos.

Valorizar o Sabugal é,
necessariamente, valorizar as suas
gentes e envolvê-las na construção
de um futuro que queremos melhor
para todos, melhorando a qualidade
de vida das pessoas, tornando o
nosso território mais atrativo para
visitar, para investir e para viver.
Mas não nos iludimos. Sabemos que os objetivos
a que este Executivo se propõe só são alcançáveis se pudermos contar com a imprescindível
colaboração de todos e cada sabugalense.

Gostaria também de aproveitar o período em
que nos encontramos para, convosco, celebrar
a possibilidade de podermos voltar a festejar
um Natal mais próximo daquilo a que sempre
nos habituámos.

Uma época de festividades onde, ainda que
com as devidas cautelas, podemos voltar a
abraçar quem mais amamos e a honrar as tradições que nos definem.

A todos um Santo Natal e um feliz Ano Novo.

VÍTOR PROENÇA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO SABUGAL

A enorme competência daqueles que me
acompanharão nos próximos quatro anos é
amplamente reconhecida, com provas dadas.
O sucesso do meu mandato será, assim, proporcional aos valorosos contributos desta equipa.
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O MAIOR PRESÉPIO NATURAL…

Sabugal Presépio regressa para dar
esperança e alegria ao Natal

A

tradição da quadra natalícia volta
cio e a surpreenderem os sentidos com a
ao Centro Histórico do Sabugal
recriação de diversas cenas Bíblicas, como
com a recriação do “maior preséa tradicional Natividade.
pio natural do país”, presente até
ao dia 9 de janeiro. Através desFoi inaugurado no dia 7 de dezembro com
ta iniciativa, o Município prea parada de Natal, um contende dar força às tradições,
certo do cantor lírico Carlos
incutindo valores de partilha, “Os sabugalenses
Guilherme e da fadista Terede compaixão e de esperan- e visitantes são
sa Tapadas, acompanhados
ça, que mais do que nunca,
ao piano por Pedro Vieira de
ganham um sentido especial. convidados
Almeida, e o acender das lua abraçarem o
zes natalícias que iluminam o
Marca identitária do conce- espírito natalício
Sabugal.
lho, o presépio ocupa 1.100
e a surpreenderem
metros quadrados e é consO ‘Sabugal Presépio’ apretruído à escala normal, uti- os sentidos”
senta um programa de anilizando elementos naturais,
mações dinâmico e com inicomo troncos de castanheiros, heras e
ciativas diversas tais como: a exposição de
musgos, para transmitir uma perceção tão
sensibilização ambiental, ‘Estrelas de Natal
real quanto possível, traduzindo-se numa
brilham no Sabugal’, uma mostra de traexperiência imersiva imperdível e única em
balhos da Comunidade Escolar e IPSS do
Portugal. Os sabugalenses e visitantes são
concelho, presente na Rua 5 de Outubro;
convidados a abraçarem o espírito natalío Mercadinho de Natal, uma exposição e

8 | BOLETIM MUNICIPAL JAN-FEV-MAR’22

ACONTECE
NO SABUGAL

venda de produtos e de artesanato local
junto ao Castelo de Cinco Quinas, com
edição complementar online, na plataforma ‘SmartFarmer’; aos fins de semana e feriados, o espaço dedicado aos mais novos
tem uma programação cheia de surpresas
(oficinas de origami, pinturas faciais, cinema de sombras, atuações musicais, entre
outras); e o Concurso de ‘Montras de Natal’, uma iniciativa promovida pelo Município e a ADES – Associação Empresarial do
Sabugal para dinamizar e revitalizar o comércio local, destacando o espírito criativo
dos comerciantes, sob a temática central
dos elementos naturais.
Para dar as boas-vindas a 2022, as cinco
vilas medievais – Alfaiates, Sabugal, Sortelha, Vila do Touro e Vilar Maior – iluminam-se com espetáculos pirotécnicos.
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COMEMORAÇÕES DO DIA DO CONCELHO

Condecoração do Brigadeiro-General
António Manuel de Oliveira Bogas e entrega
de viatura à GNR

O

Município do Sabugal celebrou,
no dia 10 de novembro, os 725
anos da confirmação do foral do
Sabugal por D. Dinis, em 1296,
com um programa de comemorações repleto de simbolismo e orgulho.
O dia começou com o tradicional hastear
das bandeiras do Município do Sabugal, de
Portugal e da União Europeia, ao som do
Hino Nacional e perante Guarda de Honra,
formada por elementos das Corporações
das Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários do Sabugal e do Soito.
Depois seguiu-se a assinatura de um protocolo e cedência de uma viatura à GNR
– Comando Territorial da Guarda, destinada ao policiamento de proximidade e no
âmbito dos programas especiais ‘Escola
Segura’ e ‘Programa Apoio 65 – Idoso em
Segurança’.
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Durante a cerimónia
foi atribuída a Medalha
de Mérito Cívico ao
Brigadeiro-General,
António Manuel de
Oliveira Bogas.

As comemorações continuaram no Auditório Municipal, com a intervenção oficial
do Presidente da Câmara Municipal, Vítor
Proença, e da condecoração dos “rostos
do concelho”, os trabalhadores da autarquia com 15, 25 e 35 anos de serviço efetivo no Município, e dos votos de louvor a
trabalhadores aposentados.
Durante a cerimónia foi atribuída a Medalha de Mérito Cívico ao Brigadeiro-General, António Manuel de Oliveira Bogas,
com a presença da família, que destacou o
particular significado desta condecoração,
classificando-a como especial, por ser na
sua terra e perante as suas gentes. O encerramento das comemorações do Dia do
Concelho foi marcado por novo momento musical, interpretado pelos professores
Edgar Petejo e Miguel Santos.
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CERIMÓNIA TOMADA DE POSSE

Novos Órgãos Autárquicos
2021/25

D

ecorreu a 14 de outubro, no Auditório Municipal, a cerimónia de
instalação dos novos Órgãos da
Autarquia do Sabugal, durante a qual tomaram posse os membros da
Câmara e da Assembleia Municipal. Na
cerimónia, o empossado Presidente da
Câmara da Municipal do Sabugal, Vítor
Proença, destacou no seu discurso o compromisso do seu Executivo e as linhas estratégicas de atuação:

tório através de três eixos estratégicos de
ação e implementação de medidas que:

“(…) Fomos eleitos para um mandato de
quatro anos. Trabalho que nos comprometemos a levar a cargo com empenho
total, dedicação e grande determinação.
Apresentámos aos eleitores um programa
realista, o compromisso com o Sabugal e
as suas gentes. Assumimos como missão
a valorização das pessoas e do território na sua vertente externa assente numa
orientação política estável e estruturada,
numa definição objetiva de prioridades e
de ações, e num planeamento rigoroso de
intervenção e de políticas públicas inteligentes que deem uma resposta estratégica às necessidades das pessoas e do terri-

- Estimulem os agentes económicos, culturais, sociais, desportivos e recreativos a
implementar atividades e iniciativas nas
suas áreas de intervenção.
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- Melhorem a qualidade de vida das pessoas, valorizem e promovam os nossos recursos endógenos, garantam a atratividade e a sustentabilidade do meio ambiente.
- Promovam o território externamente,
assegurando a qualificação do Sabugal
como um destino a visitar, propício para viver, para investir e para desfrutar.

Assumimos a responsabilidade de levar a
cabo um programa abrangente de proximidade com os sabugalenses, de valorizar
as atividades do território que contenham
o despovoamento, criando emprego,
atraindo investidores e fixando população.
Sabemos que os desafios são enormes,
mas temos a determinação necessária e
os sabugalenses podem contar connosco!
(…)”

ACONTECE
NO SABUGAL

REFERÊNCIA
GASTRONÓMICA

Pastel de castanha
“Quinas” nas bocas
do mundo

PATRIMÓNIO E HISTÓRIA

Duas estelas com 3.000
anos reproduzidas com
técnicas e utensílios
milenares

Cinco anos depois da sua
criação, e no seguimento
de um desafio lançado ao
chef Rui Cerveira, o pastel de castanha “Quinas” é
confecionado por quatro
produtores do Sabugal e
uma referência gastronómica no concelho. Procurado por residentes, nacionais e estrangeiros, esta
iguaria é um “embaixador
gastronómico”, com uma
comercialização ao longo
do ano, mas que tem o seu
auge na altura do outono.

I

nvestigadores do Departamento de Arqueologia da
Universidade de Friburgo, na Alemanha, participaram
num projeto de arqueologia experimental para reproduzir o processo de fabrico de duas estelas da Idade
do Bronze Final, com três mil anos. Esta iniciativa provou
que este era um trabalho moroso, de dedicação e de bastante carinho por parte das pessoas envolvidas. O projeto foi desenvolvido na aldeia de Baraçal, com o apoio da
Câmara Municipal do Sabugal, no âmbito de uma parceria
com a Universidade de Friburgo e com a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. De destacar que o município é, a nível nacional, aquele que tem maior número de
“estelas de guerreiro”.
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Muralhas com História… à guisa da lembrança

H

á tradições que nem a pandemia
consegue travar. Quem conhece
os sabugalenses sabe do orgulho
que têm nas suas vilas medievais
e em honrar o seu legado histórico e cultural. Ainda que a celebração tenha sido mais
contida, o Município não deixou de assinalar as datas para as quais estava previsto
o evento – 17 a 19 de setembro. Para isso,
ainda que sem mercadores, taberneiros,
saltimbancos ou trovadores, Sortelha foi
engalanada para recordar que o ‘Muralhas
com História’ voltará em força para, em
2022, celebrar a sua décima edição.
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Quem por aqueles dias se passeou por
Sortelha pôde apreciar a decoração das
ruas panejadas à maneira medieval e deixar-se encantar por uma exposição de armas e um acampamento militar com vivências. É certo que nada pode substituir a
sensação de ver Sortelha cheia de gente, a
celebrar uma cultura medieval que nos diz
tanto. A celebração serviu para nos recordar que dias melhores virão. Cuidado com
os saltimbancos!

CULTURA
SABUGAL

ARTE E CULTURA

Exposição de
pintura ‘Terra’

A
PROMOÇÃO DA LEITURA

Clube de Leitura no
Sabugal regressa à
atividade

sala de exposições temporárias
do Museu do Sabugal recebeu
a exposição ‘Terra’ – Fragmentos
de uma visão imaginária sobre
o planeta Terra, da artista plástica Alexandra Samora. Apaixonada pelas
artes e pelo nosso planeta, a artista quis
transportar a sua realidade para a arte, expondo os seus sentimentos de uma forma
livre, onde o limite da imaginação está em
quem observa.

A

Biblioteca Municipal do Sabugal
retomou as atividades do Clube
de Leitura. Com início em 2018,
este projeto tem como objetivo
promover hábitos de leitura saudáveis e proporcionar aos seus participantes momentos de aprendizagem e de
confraternização, juntamente com a procura de uma melhor qualidade de vida, de
um envelhecimento ativo e do combate
ao isolamento social. Das novidades apresentadas destacam-se as sessões quinzenais, exceto nos meses de interrupção das
atividades letivas, e a proposta de maior
diversidade, quer no formato como nas temáticas (apresentações de livros, tertúlias,
exposições temporárias, oficinas, chás literários, etc.). O Clube de Leitura do Sabugal tem entrada livre, mediante inscrição
prévia.
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AÇÃO SOCIAL
SABUGAL

AUMENTAR NÍVEIS DE LITERACIA ESCOLAR

Livro ‘A Raposa
Fabulosa’ com
apresentação no
Sabugal

O

escritor Pedro Seromenho, o
ilustrador Sebastião Peixoto e a
narradora Estefânia estiveram
no Sabugal para apresentarem
o livro ‘A raposa fabulosa’, uma
obra infantil inspirada na Serra da Estrela,
na sua mística e nas personagens que a
habitam e enriquecem, tais como corvos,
raposas e lobos. Com o objetivo de aumentar os níveis de literacia junto do público escolar, este é um projeto que percorre
as Bibliotecas da Rede Intermunicipal das
Bibliotecas das Beiras e Serra da Estrela,
nomeadamente a Biblioteca Municipal do
Sabugal, e é promovido pela CIM Beiras e
Serra da Estrela, com o apoio do Município
do Sabugal.
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Uma obra infantil
inspirada na Serra da
Estrela, na sua mística e
nas personagens que a
habitam e enriquecem.

AÇÃO SOCIAL
SABUGAL

ESCOLA VIRTUAL

Município garante
acesso gratuito à
plataforma Escola
Virtual

A
PROMOÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL

Peça ‘Íris Maravilha’
promove
alimentação
saudável nas
escolas do Sabugal

té ao final do ano letivo 2022/2023
professores, alunos do 1.º, 2.º e 3.º
ciclos, ensino secundário e profissional das escolas do concelho, assim como os encarregados de educação, verão garantido o acesso gratuito
à plataforma Escola Virtual, bem como a
todos os conteúdos adaptados ao seu ano
de escolaridade. Esta iniciativa está incluída no Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), associada ao Projeto ‘Educa + Sabugal’.

A

peça de teatro ‘Íris Maravilha’ percorreu os estabelecimentos de
ensino pré-escolar e de 1.º ciclo
do concelho com o objetivo de
promover uma melhor educação
alimentar e ambiental. Para isso foram partilhadas com as crianças mensagens sobre
atitudes e comportamentos alimentares
saudáveis e de desenvolvimento de literacia ambiental. Em declarações no local,
a Vice-Presidente da Câmara Municipal do
Sabugal, Sílvia Nabais, explicou que esta
é uma das muitas iniciativas promovidas
pela autarquia para a promoção de boas
práticas alimentares, entre as quais estão
os projetos Fruta Escolar e o Semáforo Alimentar, este último uma iniciativa do Centro de Saúde.
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AÇÃO SOCIAL
SABUGAL

‘EDUCA + SABUGAL’

Academia Pais
Felizes no Sabugal

I
ROBÓTICA E COMPORTAMENTOS

Promover o
contacto dos
alunos com novas
experiências e
aprendizagens

I

ntegrada na iniciativa ‘Noite Europeia
dos Investigadores’, o Sabugal recebeu o workshop de introdução à robótica ‘A vida selvagem dos robôs’,
um projeto dinamizado pela Plataforma de Ciência Aberta. Nesta atividade, as
crianças tiveram oportunidade de brincar e
interagir com pequenos robôs capazes de
responder a diversos estímulos externos,
como luminosidade e presença de objetos
físicos, ao mesmo tempo que foram compreendendo as regras que estão na base
do comportamento humano.

18 | BOLETIM MUNICIPAL JAN-FEV-MAR’22

niciou-se no dia 9 de outubro, na Biblioteca Municipal do Sabugal, a Academia Pais Felizes, uma iniciativa promovida pelo Município do Sabugal e
a Diálogo Essencial – Centro Psicoterapêutico do Sabugal que vai decorrer
mensalmente até ao próximo mês de abril.
O primeiro módulo incidiu nos mitos versus realidade na educação e na gestão de
ansiedades e medos em ambiente escolar,
tendo os participantes – pais e encarregados de educação – tido oportunidade de
refletir e debater sobre o tema. Esta atividade surge no âmbito do Plano Integrado e
Inovador de Combate ao Insucesso Escolar
(PIICIE), associada ao Projeto ‘Educa + Sabugal’.

AÇÃO SOCIAL
SABUGAL

SUPORTE FAMILIAR

Medidas de apoio
direto às famílias

N

o contexto das medidas de
apoio direto às famílias o Município do Sabugal assegura, no
decorrer do presente ano letivo,
o transporte escolar a todos os alunos da
educação pré-escolar até ao 12.º ano, em
situações em que a área de residência se
localize a mais três quilómetros do estabelecimento de ensino. Paralelamente, continuou a comparticipar o serviço de almoço e
prolongamento de horário para crianças do
pré-escolar e do 1.º ciclo.
A autarquia continuou ainda a facultar fichas
de trabalho a todos os alunos do 1.º ciclo no
concelho e o material escolar aos alunos
beneficiários do 1.º e 2.º escalões de abono de família, estando ainda garantido um
apoio mensal à resposta social de creche,
sob a forma de desconto na mensalidade.
Face aos alunos que ingressaram ou frequentam o ensino superior, foram também
aprovados apoios diretos às famílias com
dificuldades económicas, numa ótica de facilitação do processo educativo e de reconhecimento do sucesso escolar.

EDUCAÇÃO E CULTURA

‘Arte para a Infância’
leva crianças numa
viagem sensorial

D

ecorreu no Auditório da Santa
Casa da Misericórdia do Soito, o
espetáculo ‘Arte para a Infância’,
no âmbito do Ciclo de Animação
das Termas Centro. Nestas duas sessões, a
Companhia de Música Teatral, responsável
pelo projeto, levou as crianças do Jardim de
Infância do Soito por uma viagem sensorial
pelo ‘Jardim da Música’, através de diversos
recursos comunicacionais, numa experiência que despertou os sentidos dos mais pequenos. Esta iniciativa foi promovida pelas
Termas Centro, que integra na sua rede a
estância termal do Cró, em parceria com a
Câmara Municipal do Sabugal.
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AMBIENTE
SABUGAL

VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL

Naturcôa, evento de fotografia de natureza

O

evento Naturcôa
– Imagem, Natureza e Património regressou ao
Município do Sabugal, dois
anos depois da edição
inaugural em 2019, com
conferências, oficinas, um
ciclo de cinema e um passeio pelo concelho.
Promovido pelo Município,
o Naturcôa procura ser
uma bandeira de promoção do património natural/
cultural, refletindo na sua
organização uma consciência ecológica e de ligação à natureza e, numa
lógica de sustentabilidade
ambiental, partilhar, problematizar, e valorizar as
grandes riquezas naturais
e culturais do concelho.
Na programação, destacaram-se diversas iniciativas impactantes como:
quatro oficinas temáticas
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sobre iniciação à identificação de aves (com Ricardo Brandão), fotografia de
paisagem em monocromático (com José L. Diniz),
da natureza ao prato (Anabela Paula, Isabel Passos
e Rui Cerveira) e, para o
público infantil, uma introdução à biodiversidade
(Pedro Prata); um ciclo
de conferências, com seis
especialistas em diferentes temáticas (do desenvolvimento sustentável à
fotografia subaquática ou
astrofotografia); o ciclo de
cinema, com a exibição
de dois filmes e conversa
com os realizadores: Cavalos de Guerra, de João Rodrigues, e Malcata – Conto
de uma serra solitária, de
Miguel Costa e Ricardo
Guerreiro; e um passeio
fotográfico pelo concelho
encerra o evento, com minipalestras e orientação

por parte dos oradores. Ao
longo de todo o evento, o
Museu Municipal do Sabugal teve em exposição
uma mostra do trabalho
fotográfico dos especialistas convidados.

AMBIENTE
SABUGAL

REORDENAMENTO E GESTÃO DA PAISAGEM

Primeira reunião de
acompanhamento
sobre a Serra da
Malcata

O

BALCÃO ÚNICO DO PRÉDIO

Município do
Sabugal adere ao
Balcão Único do
Prédio

Sabugal recebeu a primeira
reunião de acompanhamento
do Programa de Reordenamento e Gestão da Paisagem (PRGP)
da Serra da Malcata que contou com a
presença dos Presidentes das Câmaras
Municipais do Sabugal e de Penamacor,
Vítor Proença e António Luís Beites, respetivamente, da Diretora-Geral do Território,
Fernanda do Carmo, da Diretora Regional
do Centro do Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas, Fátima Araújo
Reis, e de outras entidades ligadas ao projeto. O PRGP da Serra da Malcata inclui diversas freguesias do concelho do Sabugal,
mas também de Penamacor e da Guarda,
dando assim uma dimensão territorial que
permite planear e programar a transformação da paisagem em territórios vulneráveis, visando transformá-la em multifuncional e resiliente, e com novas atividades
económicas associadas.

C

om a adesão do Município do
Sabugal ao Balcão Único do
Prédio (BUPi), os sabugalenses
podem agora registar os terrenos de que são titulares, através do Procedimento de Representação Gráfica Georreferenciada. Este cadastro simplificado
tanto pode ser efetuado no site https://
bupi.gov.pt/ ou no balcão de atendimento BUPi em funcionamento, desde 22 de
novembro, em frente ao edifício da Câmara Municipal do Sabugal, no Largo de São
Tiago n.º 1.
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VALORIZAÇÃO DA FILEIRA DA CASTANHA

Os castanheiros
no Sabugal falam

O

Município, em parceria com o laboratório colaborativo Innov-PlantProtect, instalou sensores em soutos do concelho, nomeadamente
nos Fóios e no Soito, e lançou um programa
educativo de valorização do castanheiro, no
âmbito do projeto ‘Educar para conhecer, proteger e monitorizar os castanheiros através da
tecnologia IoT (Internet das Coisas)’.

MAPAS NATUREZA

Descobrir a Serra
da Malcata

S

ob o lema ‘paisagens em vez de
paredes’, decorreu nos dias 1 e
2 de outubro o Mapas Natureza
- Serra da Malcata. Percorrendo
10 áreas naturais classificadas do Centro
de Portugal e promovido pela Destinature - Agência para o Desenvolvimento do
Turismo de Natureza, o Mapas Natureza
surgiu como uma proposta cultural arrojada num formato bem diferente do habitual
nos territórios do interior. Pensado como
um evento capaz de reaproximar cultura e
pessoas, em plena pandemia de Covid-19,
a organização do evento contou com a
colaboração do Município do Sabugal e a
participação direta de habitantes do nosso
território.
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‘SABUGAL, FONTE DE ENERGIA NATURAL’

ENERTECH – Feira das Tecnologias
para a Energia

D

epois de uma interrupção forçada em 2020, a ENERTECH – Feira
das Tecnologias para a Energia
regressou ao Pavilhão Multiusos
ExpoSabugal. Esta pretende dar
a conhecer o que de melhor se produz
na área das energias, da sustentabilidade ambiental e da inovação tecnológica,
assumindo-se como um catalisador de
negócios e de parcerias estratégicas, mas
também um local a pensar em toda a família, com um conjunto diversificado de
iniciativas para todas as idades.
Centrada no tema ‘Desafios da transição
energética’, que serviu de mote à principal conferência da ENERTECH, de realçar
a excelência das comunicações que enriqueceram o programa da Feira, que teve
também como destaque as conferências
‘Serviços de Ecossistemas e Sustentabilidade’, ‘Biomassa e Gestão Florestal’ e ‘Cadeias Curtas e Mercados Digitais’.
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Direcionada para o setor das energias renováveis, tecnologias e eficiência energética, a ENERTECH de 2021 contou com
mais de 50 expositores. Durante o evento
houve também demonstrações de equipamentos, ‘workshops’ de sensibilização
ambiental e um espaço de divulgação
científica, bem como um mercado da terra ‘made in Sabugal’, momentos musicais,
caminhada, entre outras atividades.
A organização da ENERTECH foi da responsabilidade do Município do Sabugal,
em parceria com a ADES – Associação
Empresarial do Sabugal, ENERAREA –
Agência Regional de Energia e Ambiente
do Interior, Institutos Politécnicos de Castelo Branco e da Guarda e Universidade
da Beira Interior.

Um catalisador
de negócios e de
parcerias estratégicas,
mas também um local
a pensar em toda a
família, com um conjunto
diversificado de iniciativas
para todas as idades.
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ENTREVISTA A

António dos
Santos Robalo
Presidente da Câmara
Municipal do Sabugal,
eleito em 2009, 2013 e
2017.

BREVE NOTA
BIOGRÁFICA/
CURIOSIDADES
É natural da Ruvina.
Frequentou a Escola
Primária da Ruvina,
Outeiro de S. Miguel,
Liceu Nacional da
Guarda, Faculdade de
Ciências e Tecnologia
da Universidade de
Coimbra (Licenciatura
em Engenharia
Eletrotécnica). Ocupa
os tempos livres com
a família e a cuidar das
árvores e dos animais
da sua pequena
quinta. Gosta de viajar
(conhecer histórias,
pessoas e lugares), bem
como acompanhar as
evoluções da Ciência e
Tecnologia e das suas
aplicações na melhoria
da qualidade de vida e
conforto das pessoas.
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1.

Agora que
terminou o
seu terceiro e
último mandato,
que balanço faz do seu
tempo como Presidente
da C.M. Sabugal? Tem
alguma recordação do
seu tempo enquanto
Presidente da Câmara
que o tenha marcado
particularmente?
Não serei eu a melhor
pessoa para julgar a minha prestação enquanto Presidente da Câmara
Municipal do Sabugal. Foi
um privilégio servir o meu
concelho e poder trabalhar
com equipas maravilhosas
quer nos vários executivos
eleitos, quer nos profissionais dedicados, que com
enorme lealdade e dedicação ajudaram a construir
um concelho melhor. Os
resultados do nosso trabalho, o impacto das nossas
opções cabe a outros julgar. Posso apenas garantir
que ao longo destes anos,

como Presidente, e todo o
percurso anterior como Vereador, fui extremamente
dedicado, zeloso e preocupado no exercício dos cargos.
O quadro de competências
dos municípios é abrangente, o bom funcionamento dos serviços municipais e as responsabilidades
de gestão são enormes.
Cruzamo-nos diariamente
com as vidas das pessoas,
dos seus projetos, dos seus
sonhos e somos chamados
em cada momento a decidir. A gestão corrente da
Câmara, parecendo tarefa
fácil, exige grandes doses
de bom senso e moderação.
Quanto aos novos desafios, às novas oportunidades, à definição de objetivos e ao delinear das
melhores estratégias para
alcançar o sucesso nunca
são obra de um homem
só. Por isso, é tão importante ter boas equipas e
bons colaboradores.

ENTREVISTA
SABUGAL

Nunca fui um político de escola, nunca “joguei”
estrategicamente pela obtenção de lugares,
nunca pretendi ser um político profissional.
Entendo a política como serviço público, a
bem das pessoas, dos territórios e do seu
desenvolvimento.
Deixemos que o tempo
julgue a ação dos homens,
na certeza, porém, de que
as histórias dificilmente se
repetem.
Recordações, histórias, levo
muitas! Histórias de pessoas, lugares, factos marcantes, naturalmente!
A abertura do Balneário
Termal do Cró foi momento
alto. Era uma ambição com
30 anos, sucessivamente
adiada. Creio que este projeto continua em construção e apesar de todos os
esforços ainda não conseguimos encontrar o rumo
certo. Os sabugalenses, os
amigos do Sabugal devem
acarinhar muito mais este
projeto.

2.

O que o levou
a dedicar-se à
causa pública,
sabendo que a
educação é uma paixão
sua? E o que aprendeu o
professor António Robalo
enquanto Presidente da
Câmara?

É verdade! O Soito, o Colégio do Soito, os professores, os alunos, os funcionários, os pais foram um
marco muito importante
da minha vida. Infelizmente tudo isto não passa de
boas recordações, abaladas pela cegueira com
que o poder central gere
os territórios periféricos e
demograficamente decadentes.
A política, a causa pública aparece na minha vida
por acaso. Ajusta-se aqui
perfeitamente a frase “sou
eu e a minha circunstância”. Colaborei na Junta
de Freguesia da minha aldeia natal, e fui convidado
pelo Eng. António Morgado para integrar o projeto
da candidatura à Câmara
Municipal, em dezembro
de 1997. O resto da história todos conhecem; tudo
chegou por adição e oportunidade. Nunca fui um
político de escola, nunca
“joguei” estrategicamente pela obtenção de lugares, nunca pretendi ser

um político profissional.
Entendo a política como
serviço público, a bem das
pessoas, dos territórios e
do seu desenvolvimento. Entendo os lugares de
eleição como um privilégio que nos concedem
por algum tempo, sempre resultado do mérito e
do reconhecimento. Após
a eleição, consumada a
tomada posse, temos a
enorme responsabilidade
de humildemente servir,
na convicção de que fazemos tudo para não defraudar a confiança que
em nós depositam. Estou
convicto de que contribuí
assim para a credibilização
da ação política. Não gosto da política espetáculo,
embora saiba que muitos
ganham fama com ela!
Não gosto do exercício
“foguetório” dos cargos,
que criam ilusão e provocam visões transfiguradas
da realidade.
Quando exercemos um
cargo como o de Presidente da Câmara, temos
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a responsabilidade enorme de bem gerir recursos
públicos e prestar contas
pela sua utilização. Deixo
uma Câmara com credibilidade, porque respeita os
seus compromissos, deixo
um concelho referência a
nível regional, com excelente imagem externa.
Aprendi muito, aliás, estamos sempre a aprender.
Conheço melhor as pessoas, o meu concelho.
Conheço as limitações ao
desenvolvimento, as condicionantes, as vicissitudes, as utopias, o possível,
o impossível. Fiz muitos
amigos. Foi uma experiência única.

3.

O António
Robalo é um
homem da
terra. O que é
para si o Sabugal?
O Sabugal é um território
com enormes potencialidades, mas vale muito
mais pelas suas gentes,
aqueles que aqui vivem
o seu quotidiano, e todos
aqueles que mantêm as
suas ligações, pela terra,
pela família, pelos amigos, pelo coração e pela
razão.
A dimensão geográfica e
a localização fronteiriça,
a sua história, as suas tradições fazem do Sabugal
uma terra ímpar.
A Raia, o Côa, a Malcata,
os Castelos, as tradições
únicas são referências que
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nos guiam. A alma das
nossas gentes, o coração
partido pelos quatro cantos do mundo, devem ser
motivação suficiente para
nos projetar num futuro de
esperança.
Infelizmente, sozinhos pouco mais podemos fazer que
alimentar a alma e exaltar
a enorme autoestima. Só
unidos nos podemos impor! O poder central teima
em gerir falsas expectativas, acenar com bandeiras,
iludir-nos com discursos
e esvaziar serviços públicos; não há planeamento
eficaz do território, não se
tira verdadeiro partido das
vocações económicas do
território. Gere-se o litoral
povoado como se gere o
interior despovoado. Continuam a cometer-se os
mesmos erros. Não se vislumbra inversão deste estado de coisas.
Mas não podemos baixar
os braços. As transições
energéticas, digitais e climáticas podem provocar
alterações demográficas
relevantes e nós devemos
estar preparados para responder aos novos desafios
societários que se avizinham. A procura de novas
formas de vida, ligadas ao
campo, à natureza, a mudança de mentalidades e
da maneira de conceber a
felicidade podem provocar fluxos demográficos, e
nós devemos estar preparados.

A preservação dos nossos
valores rurais, das nossas
tradições, da nossa história, do nosso passado
serão trunfos importantes
para o futuro.

4.

Que desafios
abraçará no
futuro? E quem
o inspira no
seu trabalho, no seu dia
a dia?
A minha idade ainda não
me permite a retirada da
vida profissional ativa. Ainda não ganhei esse direito!
Vou ter de me adaptar e
assumir novos desafios. Antes da vida autárquica era
professor e diretor numa
escola que o governo central (geringonça) fez o favor
de mandar encerrar. Não
tenho nada de concreto no
horizonte, mas acredito nas
minhas capacidades e facilidade de adaptação a uma
nova vida.
Não tenho nenhuma fonte
de inspiração especial, pelo
menos referência pública.
Há com certeza políticos
muito honestos, gente que
não vacila ao sabor de interesses vários, gente que
se disponibiliza desinteressadamente para colocar as
suas capacidades ao serviço
do bem comum, ao serviço
dos superiores interesses de
quem os elege. Felizmente ainda existe gente assim.
E nós conhecemos alguns.
Não devemos meter todos
no mesmo saco.
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Cada um de nós é o resultado de saberes e experiências acumuladas. Eu
tento aproveitar o lado positivo das mesmas. Como
filho de lutadores (emigrantes), desde muito jovem
assumi responsabilidades
e aprendi muito com os insucessos. Tenho como referência de luta e trabalho
os meus pais. Desde cedo
aprendi, como muitos dos
nossos conterrâneos, que
o trabalho, empenho e uma
pontinha de sorte são essenciais para o sucesso.

5.

Agora que nos
aproximamos
da quadra
natalícia, que
mensagem quer deixar
aos sabugalenses?
O Natal é naturalmente família, festa, reencontro. É
sempre momento de recomeçar, momento de esperança renovada, prelúdio de
novo ano, que pretendemos
sempre melhor que o agora
terminado. Apesar de toda a
contenção que nos é pedida pela situação pandémica
que vivemos, vamos sempre encontrar formas alternativas de interagir e celebrar a tradição da época
festiva. Para todos um bom
Natal e desejos de próspero
Ano Novo. E não se esqueçam duma visita ao maior
Presépio Natural de Portugal, junto ao Castelo do Sabugal.

O Sabugal é um
território com enormes
potencialidades, mas
vale muito mais pelas
suas gentes, aqueles
que aqui vivem o seu
quotidiano, e todos
aqueles que mantêm
as suas ligações.

Abraço.
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Resumo de Atas 2021
Câmara Municipal | setembro - novembro
ATA N.º 21/2021, DE 15 DE SETEMBRO

ATA N.º 22/2021, DE 29 DE SETEMBRO

DELIBERADO:
• Ratificar o despacho exarado pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara referente a despesas com a aquisição de um terreno para alargamento do cemitério
de Quadrazais, no valor de 5.000,00€, requerido pela
Junta de Freguesia de Quadrazais;
• Ratificar o despacho exarado pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara referente ao 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
reconhecimento do interesse público;
• Ratificar o despacho exarado pelo Senhor Presidente
da Câmara referente à Aquisição de Serviço Público
de Transporte Rodoviário de Passageiros no Concelho
do Sabugal – Relatório final;
• Ratificar o despacho exarado pelo Senhor Presidente
da Câmara sobre o programa de expansão e desenvolvimento da educação pré-escolar (componente de
apoio à família, através de almoço e prolongamento
de horário);
• Ratificar o despacho exarado pelo Senhor Presidente
da Câmara sobre o apoio às famílias com crianças na
valência de creche – ano letivo 2021-2022;
• Ratificar o despacho exarado pelo Senhor Presidente
da Câmara sobre o programa de generalização do fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1.º ciclo, protocolo com instituições – ano letivo 2021/2022;
• Autorizar o pagamento de 295,74€ à aluna Beatriz
Oliveira Moedas (estágio curricular), correspondente
ao subsídio de alimentação;
• Aprovar a adenda ao Protocolo com Associação Dignitude – Programa abem: Rede Solidária do Medicamento, com um acréscimo de mais 10 beneficiários e
uma despesa correspondente de 1.000,00€, e a renovação de 10 cartões, aos quais corresponde uma
despesa de 1.000,00€;
• Aprovar os critérios referentes aos apoios pontuais a
alunos do Ensino Superior;
• Deferir o pedido de apoio, no valor de 1.000,00€,
para realização de evento digital global no concelho
do Sabugal;
• Aprovar o protocolo de colaboração entre o Laboratório Associado InnovPlantProtect – Associação e a
Câmara Municipal do Sabugal.

DELIBERADO:
• Aprovar o contrato de comodato com a Guarda Nacional Republicana.
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ATA N.º 23/2021, DE 13 DE OUTUBRO
DELIBERADO:
• Emitir parecer favorável às escalas de turnos das farmácias do concelho do Sabugal para o ano civil de
2022;
• Autorizar a renovação dos cartões sociais, assim
como o acesso ao conjunto de benefícios inerentes
ao mesmo para os requerentes;
• Autorizar a renovação dos cartões do Programa
Abem: Rede Solidária do Medicamento;
• Autorizar a emissão dos cartões do Programa Abem:
Rede Solidária do Medicamento;
• Deferir o pedido de cedência da fração M do CNT
requerido por Nuno Fernandes da Empresa Trans
Speed, Lda.

ATA N.º 24/2021, DE 15 DE OUTUBRO
DELIBERADO:
• Realizar as reuniões do executivo quinzenalmente,
às quartas-feiras, com início às 10 horas e que a 1.ª
reunião de cada mês seja pública;
• Aprovar o Regimento do Funcionamento das Reuniões de Câmara;
• Delegar no Senhor Presidente da Câmara várias
competências;
• Aprovar a proposta de nomeação de mais dois Vereadores a Tempo Inteiro.

ATA N.º 25/2021, DE 27 DE OUTUBRO
DELIBERADO:
• Aprovar a proposta de voto de louvor a Maria Ribeiro
pela medalha de ouro no Campeonato da Europa inserido no Open European Tri-Games 2021;
• Aprovar a proposta de congratulação às Aldeias Históricas de Portugal pela eleição de Melhor Filme de
Turismo do Mundo, na maior competição de filmes de
turismo à escala mundial, “World’s Best Tourism Film
Awards – CIFFT Circuit”;
• Ratificar o despacho exarado pelo Senhor Presidente
da Câmara no qual aprova a alteração dos Preços das
Termas do Cró;
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• Ratificar o despacho exarado pelo Senhor Presidente
da Câmara no qual autoriza a atribuição de apoio no
valor de 10.000,00€, requerido pela Associação de
Freguesias da Raia Sabugalense para fazer face às
despesas com a Feira dos Santos;
• Nomear os representantes da Câmara Municipal
para integrar a Comissão de Toponímia Municipal;
• Alterar os Titulares das Contas Bancárias do Município do Sabugal;
• Autorizar a adesão do Município do Sabugal à Tarifa
Social de Água e apresentar a proposta de adesão à
Assembleia Municipal;
• Manter as taxas (Taxa do Imposto Municipal sobre
Imóveis – prédios urbanos) no valor mínimo: Prédios
Urbanos – 0,3%; aprovar a redução da taxa da seguinte forma:
Número de dependentes
a cargo

Dedução
fixa em €

1

20

2

40

3

70

Aprovar a majoração de 30% para prédios urbanos degradados;
Aprovar a majoração do dobro da taxa aplicável aos
prédios rústicos com áreas florestais que se encontrem em situação de abandono; submeter o assunto à
Assembleia Municipal;
• Prescindir da participação de IRS para o ano de 2022
devendo a proposta ser remetida à Assembleia Municipal para aprovação;
• Manter a taxa (Taxa Municipal de Direito de Passagem a aplicar para o ano de 2022) em vigor de 0%,
devendo o assunto ser submetido à Assembleia Municipal;
• Aprovar a 21.ª Alteração Orçamental e 21.ª Alteração
às Grandes Opções do Plano 2021-2026;
• Aprovar o Projeto/abertura do procedimento pré-contratual da empreitada referente à Recuperação
das Margens do Côa entre Pontes – 2ª fase (Praia Fluvial);
• Aprovar a proposta de orçamento da ampliação de
rede IP na Rua do Barrocal, conforme requerido pela
Junta de Freguesia de Aldeia Velha;
• Aprovar a proposta de orçamento da ampliação de
rede IP na Rua da Estrada, conforme requerido pela
Junta de Freguesia de Casteleiro;
• Aprovar a proposta de orçamento da ampliação de
rede IP na Rua do Caramelo, conforme requerido pela
Junta de Freguesia de Casteleiro;
• Aprovar o pedido de apoio para aquisição de fichas
de trabalho de aluna a frequentar o 7.º ano;
• Aprovar a Adenda ao Protocolo celebrado entre o
Município do Sabugal e a Santa Casa da Misericórdia

do Sabugal;
• Autorizar a emissão dos cartões do Programa Abem:
Rede Solidária do Medicamento;
• Aprovar o pedido de apoio social - munícipe residente na freguesia de Cerdeira;
• Aprovar o pedido de apoio social - munícipe residente na freguesia de Malcata;
• Aprovar a Minuta do contrato de comparticipação
para acompanhamento Técnico da Estratégia Local
de Habitação;
• Deferir o pedido de cedência de espaço para instalação de empresa Mathieu &Tiago, Lda;
• Nomear os elementos da estrutura da Comissão Sabugal Invest;
• Aprovar a Fixação de Preço Merchandising Naturcôa
– T-shirt Lince da Malcata;
• Nomear como representante da Câmara para integrar a Presidência da Direção da Pró-Raia, o Senhor
Presidente da Câmara, Vítor Manuel Dias Proença.

ATA N.º 26/2021, DE 10 DE NOVEMBRO
DELIBERADO:
• Tomar conhecimento da situação económico-financeira a 30 de junho de 2021 devendo o assunto ser
submetido à Assembleia Municipal;
• Aprovar o relatório final bem como a minuta do contrato de empreitada – Requalificação do acesso sul da
cidade do Sabugal (E.N. 233 e E.M. 542) – Fase 1;
• Aprovar a informação final/adjudicação – Concurso
Público para aquisição de apólices de seguros;
• Aprovar e declarar a 1.ª Correção Material à Alteração da Revisão do Plano Diretor Municipal do Sabugal;
comunicar à Assembleia Municipal e transmitir à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Centro o conteúdo do presente procedimento de
correção material e publicar a correção material na II
série do Diário da República;
• Aprovar a correção do cabimento prévio de encargos com base no índice de preços do consumidor
sem habitação;
• Atribuir um apoio no valor de 1.750,00€ para fazer
face a despesas com a realização da Feira Anual de
Santa Catarina – Rebolosa;
• Atribuir um apoio no valor de 38.531,50€ para fazer
face a despesas com a realização de trabalhos de pavimentação a cubos do caminho de acesso à ermida
da Senhora dos Prazeres em Aldeia Velha, conforme
requerido pela Junta de Freguesia de Aldeia Velha;
• Atribuir um apoio no valor de 14.930,00€ - apoio
habitacional requerido por munícipe residente na freguesia da Moita;
• Atribuir um apoio no valor de 2.862,69€ à Santa Casa
da Misericórdia do Sabugal e 929,22€ à Associação
Social e Cultural Os Vilaboenses (aplicação da matriz
de avaliação para apoios às IPSS - obras e equipa-
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mentos - análise de candidaturas);
• Autorizar a emissão de cartões sociais assim como o
acesso ao conjunto de benefícios inerentes ao mesmo para os requerentes com processo deferido;
• Aprovar a renovação de cartões – Programa abem:
Rede Solidária do Medicamento;
• Atribuir um apoio no valor de 5.000,00€ (50% após
aprovação e restantes 50% após envio de relatório de
execução) - evento cinófilo “Taça Nacional de Cria do
Pastor Alemão Clube de Portugal 2021”;
• Atribuir um apoio no valor de 1.500,00€ para o projeto de reprodução de réplicas das estelas de guerreiro
do Museu do Sabugal e Baraçal requerido pela Associação Cultural e Desportiva do Baraçal;
• Atribuir um apoio no valor de 61,86€ para liquidação da dívida de água - apoio pontual em situação de
emergência requerido por munícipe residente na localidade das Quintas de São Bartolomeu;
• Atribuir um apoio no valor de 146,32€ para pagamento da dívida de eletricidade - apoio pontual em
situação de emergência requerido por munícipe residente na localidade das Quintas de São Bartolomeu;
• Revogar as deliberações de Câmara de 14-10-2020 e
09-06-2021 e atribuir um apoio no valor de 10.000,00€
a cada instituição - Centro Social e Paroquial de Nossa
Senhora dos Milagres – Aldeia do Bispo e Irmandade
da Santa Casa da Misericórdia do Soito;
• Aprovar a minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar com a Fundação “Padre José Miguel” - Piscinas;
• Autorizar a renovação de cartões – Programa abem:
Rede Solidária do Medicamento;
• Atribuir um apoio no valor de 20.000,00€ para apoio
à realização de série televisiva Lusitânia, na Aldeia
Histórica de Sortelha, integrado no projeto da produtora Take it Easy, desenvolvido pelo realizador Frederico Serra para a RTP1;
• Atribuir um apoio no valor de 5.873,39€ - Protocolo
de cooperação para pagamento da CPN relativa ao
Provere iNature;
• Ratificar o despacho exarado pelo senhor Presidente
da Câmara referente ao procedimento de concessão
do Voto de Louvor no Dia do Concelho 2021;
• Aprovar a 3.ª Alteração Orçamental Modificativa (Revisão) ao Orçamento 2021 e às Grandes Opções do
Plano 2021-2026 devendo o assunto ser submetido à
aprovação da Assembleia Municipal.

Assembleia Municipal
MINUTA DA ATA N.º 4/2021, DE 09 DE
SETEMBRO
DELIBERADO:
• Aprovar a Minuta de Contrato Interadministrativo de
delegação de competências, com a União das Freguesias de Sabugal e Aldeia de Santo António, a Junta
de Freguesia de Aldeia Velha, a Junta de Freguesia de
Cerdeira, a Junta de Freguesia do Soito e a União de
Freguesias de Ruvina, Ruivós e Vale das Éguas, para
Apoio Auxiliar nas EB1 do Concelho do Sabugal e despesas inerentes – ano letivo 2021/2022;
• Aprovar a proposta de classificação do Centro Electroprodutor do Valverdinho como Empreendimento
de Caráter Estratégico;
• Aprovar a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) e da Operação de Reabilitação Urbana (ORU)
sistemática de Soito, orientada pelo Programa Estratégica de Reabilitação Urbana (PERU) de Soito;
• Aprovar a repartição de encargos do fornecimento
de energia elétrica para as instalações alimentadas
em Média Tensão (MT), Baixa Tensão Especial (BTE),
Baixa Tensão Normal (BTN) e Redes em Iluminação
Pública (IP) da Câmara Municipal do Sabugal;
• Aprovar a atribuição da Medalha de Mérito Cívico do
Município do Sabugal a António Manuel de Oliveira
Bogas.

MINUTA DA ATA N.º 5/2021, DE 26 DE
NOVEMBRO
DELIBERADO:
• Manter as taxas (Taxa do Imposto Municipal sobre
Imóveis – prédios urbanos) no valor mínimo: Prédios
Urbanos – 0,3%; aprovar a redução da taxa da seguinte forma:
Número de dependentes
a cargo

Dedução
fixa em €

1

20

2

40

3

70

• Aprovar a majoração de 30% para prédios urbanos
degradados;
• Aprovar a majoração do dobro da taxa aplicável aos
prédios rústicos com áreas florestais que se encontrem em situação de abandono;
• Prescindir da participação de IRS (até 5%) para o ano
de 2022;
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• Manter a taxa em vigor de 0% - Taxa Municipal de
Direito de Passagem a aplicar para o ano de 2022;
• Aderir ao Regime de Tarifa Social;
• Aprovar a 1.ª Correção Material à Alteração da Revisão do Plano Diretor Municipal do Sabugal;
• Aprovar a 3.ª Alteração Modificativa (Revisão) ao Orçamento para 2021 e Grandes Opções do Plano 20212026;
• Tomar conhecimento da situação económico-financeira a 30 de junho de 2021;
• Aprovar o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil;
• Nomear 5 representantes das Juntas de Freguesia
para integrar a Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios até ao dia 31-12-2021;
• Nomear 2 representantes das Juntas de Freguesia
para integrar a Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais;
• Nomear os membros para integrar a Assembleia Intermunicipal CIM Beiras e Serra da Estrela;
• Nomear os Representantes para integrar a Comissão
Municipal de Toponímia;
• Nomear o Presidente da Junta de Freguesia que representará as Freguesias do Concelho no Conselho
Municipal de Educação;
• Nomear o Representante para integrar o Conselho
Cinegético Municipal;
• Nomear os membros da Assembleia para integrar o
Conselho Municipal da Juventude;
• Nomear o Representante das Juntas de Freguesia
para integrar a ANAFRE – Associação Nacional de
Freguesias;
• Nomear o Representante das Juntas de Freguesia
para integrar a ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses.

BIBLIOTECA MUNICIPAL (CENTRO DR.
JOSÉ DIAMANTINO DOS SANTOS)
TEL. 271 752 230
biblioteca.municipal@cm-sabugal.pt
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO
SABUGAL
TEL. 271 753 415
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO
SOITO
TEL. 271 601 015
CÂMARA MUNICIPAL DO SABUGAL
TEL. 271 751 040
geral@cm-sabugal.pt
CENTRO CÍVICO NASCENTE DO CÔA
TEL. 271 491 066
jf-foios@sabugal.pt
CENTRO DE ESTUDOS JESUÉ PINHARANDA GOMES
TEL. 271 752 230
cejpg@cm-sabugal.pt
CENTRO DE NEGÓCIOS TRANSFRONTEIRIÇO DO SOITO
TEL. 271 606 066
centro.negocios.transfronteirico@
cm-sabugal.pt
CENTRO DE SAÚDE DO SABUGAL
TEL. 271 753 318
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

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

TERMAS DO CRÓ
TEL. 271 589 000
geral@termasdocro.com
TURISMO
TEL. 800 262 788 (número verde)
visit@cm-sabugal.pt
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