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A Câmara Municipal do Sabugal disponibiliza o portal ‘A minha 
Rua’, que permite aos cidadãos reportar as mais variadas 
situações relativas a espaços públicos, desde a iluminação, 
jardins, passando por veículos abandonados ou a recolha de 
eletrodomésticos danificados. Com fotografia ou apenas em 
texto, todos os relatos são encaminhados para a Autarquia, 
que lhe dará conhecimento sobre o processo e eventual 
resolução do problema.
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EDITORIAL

aros Munícipes, 
amigas e amigos,

Agora que 2022 se 
aproxima do fim, é tempo de 
olharmos e trabalharmos jun-
tos para garantirmos o Nosso 
Futuro a curto, médio e longo 
prazo.

A curto prazo, porque a Terra 
e as gerações futuras não po-
dem esperar, importa pensar 
na defesa do meio ambien-
te. E devemos começar pelo 
que nos toca, a do Sabugal. 

À seca extrema que se tem 
vivido, o Município respon-
deu com a revisão do Plano 
de Contingência, centrado na 
organização da rede de abas-
tecimento de água secun-
dária para apoiar a atividade 
agropecuária e organizar a 
rede logística de combate a 
incêndios. Aos agricultores 
afetados pelos incêndios, 
ajudámos no levantamento 
dos prejuízos para a recons-
tituição ou reposição do po-
tencial produtivo das explo-
rações agrícolas danificadas.

Aos mais jovens, porque eles 
são o futuro, em conjunto 
com o projeto de educação 
ambiental SEEDS, oferece-
remos atividades, dirigidas 
aos alunos do 8.º ano, de va-
lorização dos recursos en-
dógenos do território e das 
atividades económicas eco-
logicamente sustentáveis, 
que daí podem surgir.

Falar de um futuro a médio e 
longo prazo implica também 
falar de investimento e de no-
vas formas de o atrair, bem 
como de promover o nosso 

C Território. Investir na qualida-
de de vida dos “nossos” é a 
nossa prioridade. Para isso, 
este Executivo Municipal em-
pregará 6M€ em obras de re-
qualificação da cidade, com 
os quais se melhorará aces-
sos e circulação, requalificar-
-se-á a praia fluvial do Sabu-
gal e se criará o Smart Work 
Center no Parque Industrial.

Foi também a pensar nos 
“nossos” que formalizámos a 
adesão à Rede de Apoio Ao 
Investidor da Diáspora para 
atrair investimento para o Sa-
bugal, enquanto apoiamos 
os emigrantes e lusodescen-
dentes sabugalenses espa-
lhados pelo mundo.

Pensar no futuro é também 
encontrar novas formas de 
promover o que é nosso. 
Na Feira do Touro e do Ca-
valo apresentámos a marca 
ALGU DO SABUGAL, com a 
qual se pretende, enquanto 
motor agregador das várias 
atividades económicas do 
Município, atrair investimen-
to, conhecimento, turismo e 
pessoas, contribuindo para 
a afirmação do Sabugal no 
contexto nacional.

Olhemos, por isso, para 2023 
como um ano em que con-
tinuaremos, como tem sido 
nosso hábito, a caminhar se-
guramente para um futuro 
melhor.

Presidente
Vítor Manuel Dias Proença 
• Gabinete de Apoio à Presidência

• Gabinete de Assessoria Técnica e Promo-
ção do Investimento

• Gabinete Municipal de Proteção Civil

• Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia

• Gabinete Sanitário e de Veterinária

• Divisão Financeira

• Divisão de Obras e Serviços Municipais:

- Serviço de Obras, Empreitadas e Vias de 
Comunicação

Vice-Presidente
Sílvia Gonçalves Nabais
• Divisão Administrativa e de Recursos Hu-

manos

• Divisão de Planeamento, Urbanismo e Or-
denamento do Território

• Divisão de Desenvolvimento Social e Qua-
lidade de Vida:

- Serviço de Educação e Ação Social

Vereador
Amadeu Paula Neves
• Divisão de Desenvolvimento Social e Qua-

lidade de Vida:

- Serviço de Cultura, Desporto e Associa-
tivismo

• Serviço de Promoção e Desenvolvimento 
Económico

Vereador
Paulo José Nabais da Cruz
• Divisão de Obras e Serviços Municipais:

- Serviço de Ambiente, Salubridade e 
Abastecimento Público

- Serviço de Manutenção de Edifícios, 
Equipamentos e Espaços Públicos

Vereador
Victor Manuel Pissara Cavaleiro

Vereador
Isabel Ferreira Lavrador

Vereador
Pedro Emanuel Ambrósio 
Figueiredo

CÂMARA MUNICIPAL

VÍTOR PROENÇA 
PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DO SABUGAL
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oram 13 as localidades do Sabu-
gal que este ano puderam voltar 
a organizar as diferentes ativida-
des ligadas à paixão tauromáqui-

ca, com a realização de Capeias Arraianas, 
touradas, “vaca da aguardente”, capeias 
noturnas, largadas e garraiadas. Um dos 
momentos altos desta tradição foi a reali-
zação do festival “Ó Forcão Rapazes!”, no 
Soito, com a participação de Forcalhos, 

Entusiasmo e fervor marcam o regresso 
da temporada das Capeias

TRADIÇÕES DA RAIA SABUGALENSE

F

8
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Aldeia do Bispo, Soito, Ozendo, Lageosa, 
Alfaiates, Aldeia Velha, Aldeia da Ponte e 
Fóios, e a homenagem a José Gusmão, An-
tónio Chorão e José Oliveira Manso, organi-
zadores do I Concurso “Ó Forcão Rapazes!”. 
O Município associou-se à organização do 
evento, assumindo a importância de valori-
zar a Capeia, a mais identitária das expres-
sões da cultura da raia sabugalense.
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Vistoria das 
fronteiras 
luso-espanholas 

COOPERAÇÃO ENTRE TERRITÓRIOS

ale de Espinho recebeu a cerimó-
nia de Assinatura das Atas que re-
conhecem a correta identificação 
das fronteiras luso-espanholas e 

a respetiva disposição dos marcos. Este ato 
transfronteiriço contou com a presença do 
Presidente e da Vice-Presidente da Câmara 
Municipal do Sabugal, Vítor Proença e Sílvia 
Nabais, do Alcaide de Alamedilla, Juan Ma-
nuel Sánchez Sánchez, de Albergueria de 
Argañan, Manuel Martins Galan, de Casillas 
de Flores, José Eloy Alfonso Baile, de Navas-
frias, Esteban Alfonso González, de Valverde 
del Fresno, Amalio José Robledo Rojo, assim 
como dos respetivos secretários e, ainda, 
do Presidente da Mancomunidad de Alto 
Águeda, Julián Fandiño Iglesias. Estiveram 
também presentes o Presidente da Junta de 
Freguesia de Aldeia do Bispo, Aníbal Man-
so Mariano, de Aldeia da Ponte, António 
Simões, dos Fóios, Jacques Henriques, de 
Vale de Espinho, Domingos Malhadas, de 
Aldeia da Ribeira, Vilar Maior e Badamalos, 
António Cunha, e da Lageosa e Forcalhos, 
João Nunes.

V

Inauguração de 
photopoint na 
fronteira de Vilar 
Formoso 

RECEÇÃO AOS EMIGRANTES

Presidente Vítor Proença partici-
pou na ação de boas-vindas aos 
emigrantes, em Vilar Formoso, 
onde foi inaugurado um marco 

que permite aos emigrantes assinalar sim-
bolicamente o seu regresso a Portugal. Esta 
foi uma das ações da campanha promovida 
pela Territórios do Côa – Associação de De-
senvolvimento Regional, em parceria com o 
Município e outras entidades.

O
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Feira do Touro e do Cavalo foi o 
palco da apresentação da mar-
ca “Algu do Sabugal”, o “rosto” do 
novo projeto de dinamização da 

competitividade económica e de afirmação 
nacional do Concelho, que está a ser desen-
volvida pelo Município. Na ocasião, o Presi-
dente Vítor Proença realçou que este é um 
projeto que “estamos a construir para dina-
mizar a competitividade económica do Mu-
nicípio do Sabugal – ao apresentar-se como 

Novo projeto do Município 
para fazer crescer a Região 

A

10

ALGU DO SABUGAL
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um motor agregador das diferentes ativida-
des económicas do território e gerador de 
atração de investimento, inovação, turismo, 
pessoas, comércio e serviços – e afirmar o 
nosso Concelho no contexto nacional, para 
que entidades empresariais, visitantes e 
consumidores nos reconheçam como um 
lugar de oportunidades, de visita imperativa 
e uma origem segura e superior de produtos 
e bens de consumo.”
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Sabugal integra 
Rede de Apoio 
ao Investidor da 
Diáspora 

INOVAÇÃO E ECONOMIA

Município formalizou a adesão 
à Rede de Apoio ao Investidor 
da Diáspora, projeto do 
Programa Nacional de Apoio ao 

Investimento da Diáspora e que pretende 
atrair investimento para Portugal, enquanto 
apoia os emigrantes portugueses ou 
lusodescendentes. A cerimónia decorreu 
a 23 de junho, em Idanha-a-Nova, durante 
o I Fórum dos Gabinetes de Apoio aos 
Emigrantes e ao Investimento da Diáspora. 
De realçar que, desde 2003, o Município 
tem o Gabinete de Apoio ao Emigrante, 
onde presta um serviço de apoio aos 
emigrantes, residente ou não em Portugal, 
empreendedores e investidores.

O

Município emprega 
6 milhões de euros 
para requalificar a 
cidade  

OBRAS ESTRUTURANTES

elhorar a circulação e os 
acessos aos diferentes espaços 
da cidade são os grandes 
objetivos das quatro grandes 

intervenções que o Município vai realizar 
na cidade, no valor de seis milhões de 
euros, nomeadamente: a continuação da 
empreitada da Entrada sul, a Requalificação 
da Praia Fluvial da Devesa, nas margens 
do Rio Côa; a via ciclável, com a extensão 
de cerca de dois quilómetros, a criação do 
Smart Work Center – Centro Empresarial, 
a ser instalado no Parque Industrial, e 
Requalificação da Praça da República e 
Largo de S. Tiago.

M
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Escavações no Monte de São Cornélio 
PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO

s escavações arqueológicas no Monte de São 
Cornélio confirmaram a ocupação humana 
deste elevado relevo durante a Proto-história, 
com a escavação de três núcleos habitacio-

nais em diferentes socalcos do monte. Para além destes, 
foram identificados outros que só futuros trabalhos ar-
queológicos permitirão conhecer melhor. Estas escava-
ções arqueológicas realizam-se no âmbito do protocolo 
entre o Município e a Faculdade de Letras da Universi-
dade de Coimbra, sob coordenação de Marcos Osório 
e Paulo Pernadas, Arqueólogos Municipais, e de Raquel 
Vilaça, Professora da Faculdade de Letras, tendo este 
campo de trabalho contado com a participação de nove 
estudantes de Arqueologia da faculdade. O Presidente 
Vítor Proença louvou a importância destes trabalhos e 
da parceria para o conhecimento e preservação do rico 
e vasto património arqueológico municipal.

A

Colóquio “Pinharanda Gomes, Historiador 
do Pensamento Português”

BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL

o âmbito da exposição patente ao público, 
realizou-se na Biblioteca Nacional de Por-
tugal, em Lisboa, o Colóquio “Pinharanda 
Gomes: historiador do pensamento portu-

guês” sobre a vida e obra do maior historiador do pen-
samento português. No Colóquio, António Braz Teixei-
ra, Manuel Cândido Pimentel e Samuel Dimas falaram 
sobre “O que ainda não se disse sobre Pinharanda Go-
mes”, a que se seguiu a apresentação do livro, “Pen-
samento e Movimento”, de Pinharanda Gomes, com o 
prefácio de Elísio Gala e o posfácio de Abel Lacerda 
Botelho, e a terminar realizou-se uma visita guiada à 
mostra com os comissários Fabrizio Boscaglia e Rena-
to Epifânio.

N
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té 26 de novembro, o Sabugal 
recebe o Festival Sete Sóis Sete 
Luas, que assinala a sua 30.ª edi-
ção, com uma programação cen-

trada na diversidade cultural do mediter-
râneo e do mundo lusófono que animou e 
encantou. A 23 de julho, o Jardim do Auditó-
rio Municipal recebeu o espetáculo do gru-
po “7Sóis Tarrafal Orkestra”, com a participa-
ção de quatro músicos e da bailarina Deina 
da Ilha de Santiago, com um repertório de 
música tradicional em crioulo, marcado 
pelo ritmo do batuque e funaná. Nos dias 
30 e 31 de julho, o teatro de rua da compa-
nhia basca, “Deabru Beltzak”, animou a Rua 
5 de Outubro e o Largo da Fonte, recorren-
do a efeitos especiais e pirotecnia. O Largo 
da Fonte foi também o palco, a 10 de agos-
to, do concerto da “Med 7Sóis Orkestra”, um 
projeto musical multicultural formado por 
músicos cabo-verdianos, balcânicos, da 
Ilha de Reunião e da bacia mediterrânica. 
No início de setembro, o mestre Jean-Marie 
Frédéric e a Sociedade Filarmónica Ben-
dadense apresentaram dois concertos, na 
Bendada e no Sabugal, resultado dos labo-

Concertos, residência artística, 
teatro e arte urbana 

A

FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS

ratórios musicais. Por fim, foi inaugurado o 
mural alusivo à “Passarola”, símbolo do Fes-
tival e inspirado no livro “Memorial do Con-
vento”, de José Saramago, com a assinatura 
do artista plástico “Sept”, no circuito junto às 
margens do rio Côa, no Sabugal.

CULTURA
SABUGAL
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“Muralhas com História” volta a realizar-se 

X EDIÇÃO

pós um interregno de dois anos, 
o evento “Muralhas com História” 
regressou à Aldeia Histórica de 
Sortelha, naquela que é a X Edi-

ção, com a evocação do período histórico 
coincidente com a fundação medieval de 
Sortelha, no Reinado de D. Sancho II que, 
em 1228, outorga o foral para a fundação 
da vila e construção da muralha.

Promovida pelo Município do Sabugal, 
em parceria com as Aldeias Históricas de 
Portugal, Junta de Freguesia de Sortelha 
e Associações Locais, esta é uma viagem 
ao quotidiano medieval com recriação his-
tórica, mercado medieval, acampamento 
militar, ofícios e vivências, cetraria e ani-
mais da quinta, ritmos medievais, artes cir-
censes, torneios de armas a pé e a cavalo, 
jogos medievais, animação contínua “pera 
cá e pera lá” (acrobatas, malabaristas, mú-
sicos, personagens históricas e do imagi-
nário medieval deambulam pelo povoado) 

A

CULTURA
SABUGAL
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Estratégia de 
valorização, 
revitalização 
e promoção 
do património 
e do próprio 
território

e animação infantil (jogos 
medievais e acampamen-
to infantil).

Para o Município, esta re-
criação histórica é um 
projeto de oferta cultural 
enquadrado numa estra-
tégia de valorização, revi-
talização e promoção do 
património e do próprio 
território, com a intenção 
de possibilitar a todos o 
acesso a eventos deste 
tipo de expressão. O ce-
nário dentro das “Mura-
lhas com História” permite 
aproveitar o património, 
dando-lhe vida e criando 
um ambiente ímpar e de 
forte expressividade.

 

CULTURA
SABUGAL
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 “Lugares Legados” exalta legado 
material e imaterial da região 

MEMÓRIA COLETIVA

lfaiates e Vila do Touro recebe-
ram o espetáculo “Lugares Le-
gados”, dois momentos em que o 
público teve oportunidade de (re)

viver histórias pertencentes ao legado do 
território e das memórias dos rostos e das 

A

Comemoração dos 725 anos do foral 
outorgado por D. Dinis 

ASSOCIAÇÃO MURALHAS DE VILAR MAIOR 

Associação Muralhas de Vilar 
Maior, com o apoio da Câmara 
Municipal e da União de Fregue-
sias de Aldeia da Ribeira, Vilar 

Maior e Badamalos, assinalou os 725 anos 
da outorga de Foral a Vilar Maior por D. Di-
nis, com a organização de um Banquete 
Real, uma encenação histórica e um pro-
jeto comunitário que contou com a partici-
pação da comunidade.

A

pedras. Este projeto foi criado e produzido 
pela Saga Storica CRL, financiado pelo Fun-
do de Fomento Cultural, através do Progra-
ma Garantir Cultura, e contou com o apoio 
da Câmara Municipal e das Juntas de Fre-
guesia de Alfaiates e de Vila do Touro.

Créditos: Associação Muralhas de Vilar Maior
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Sabugal recebeu o XXVI Festival 
Internacional de Folclore, que 
contou com a participação do 
Grupo Etnográfico do Sabugal, 

Associação Etnográfica de Sortelha, entre 
outros grupos. O Presidente Vítor Proen-
ça, acompanhado pelo Vereador, Amadeu 
Neves, enalteceu a importância deste en-
contro, ao ser um momento de confrater-
nização e de partilha cultural. A Aldeia His-
tórica de Sortelha também recebeu o XX 
Festival  de Folclore de Sortelha.

XXVI Festival 
Internacional de 
Folclore no Sabugal 

CULTURA POPULAR

O
Praia Fluvial da Rapoula do Côa 
foi o palco da primeira edição 
do Him Dub Festival, um fes-
tival de música apoiado numa 

ideologia ecológica e na promoção dos 
produtos locais e desenvolvimento regio-
nal. Foram quatro dias de muita animação 
com a presença de dois palcos de músi-
ca, a realização de workshops, terapias, 
palestras e mostras de gastronomia, cul-
tura e arte.

Praia Fluvial da 
Rapoula do Côa recebe 
festival pioneiro

HIM DUB FESTIVAL

A

Créditos: Him Dub Festival
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Festival Cultural das Beiras promove 
memória coletiva do território 

CONVÍVIO DAS COMUNIDADES

Castelo do Sabugal recebeu dois 
espetáculos do Festival Cultu-
ral das Beiras, que visa afirmar a 
cultura identitária das Beiras, re-

forçando a visibilidade dos artistas e gru-
pos artístico-cultu-
rais locais. Em julho, 
a Escola de Música 
do Centro de Cultura 
Pedro Álvares Cabral, 
em parceria com o 
grupo Aquilo Teatro, 
o Grupo de Bombos 
do Rancho Folclóri-
co da Casa do Povo 
de Souto da Casa e 
o Projeto Jump, apre-
sentou o projeto ar-
tístico ”Cabrália 16º 
Sul, 39º Oeste”, cen-
trado na figura do na-
vegador Pedro Álvares Cabral e no perío-
do histórico de descoberta do Brasil. Em 
agosto, foi a vez do espetáculo “Da Beira 
com Amor”, com autoria da Histérico - As-

O

CULTURA
SABUGAL

sociação de Artes em parceria com Joana 
Ramos, Joana Carvalho, Leonor Soares, Ci-
neclube da Guarda e o Grupo Desportivo e 
Cultural Sobralense “Os Galitos da Serra”, 
que abordou os sentimentos, memórias e 

características distin-
tas da região da Beira 
Interior. Em setembro 
realizou-se a produ-
ção teatral “Identerio-
ridades”, recorrendo 
a multimédia e mú-
sica, que refletiu so-
bre a dupla dimensão 
do interior, do ponto 
de vista território e o 
nosso íntimo. O Sabu-
gal é líder do Festival 
Cultural das Beiras, 
que também integra 
Belmonte, Fundão, 

Covilhã e Guarda.
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Concelho do Sabugal, particu-
larmente a freguesia da Ben-
dada, recebeu entre os dias 16 
e 31 de julho o Bendada Music 

Festival. A sétima edição do certame, que 
contou com a direção artística de Inês 
Andrade, incluiu concertos para todos os 
gostos musicais, bem como um programa 

Evento cultural inclui concertos 
na Bendada e no Sabugal

BENDADA MUSIC FESTIVAL

O

Obras de Rui Coutinho no Museu do Sabugal
EXPOSIÇÃO DE PINTURA

exposição “A Fronteira”, pintura de 
Rui Coutinho, vai estar patente na 
sala de exposições temporárias 
do Museu do Sa-
bugal, até 30 de 

outubro e com entrada gra-
tuita. Esta mostra representa 
a aproximação do artista à 
fronteira no domínio pes-
soal: o público e o privado, 
de onde se desloca para a 

A

educativo para alunos de diversas idades, 
níveis e instrumentos, provenientes de vá-
rios cantos do mundo. O Presidente da Câ-
mara Municipal do Sabugal, Vítor Proença, 
congratulou-se com o sucesso do Festi-
val, garantindo também a continuidade do 
apoio do Município em edições futuras.

fronteira ideológica, cultural, política, terres-
tre e marítima. Natural da Cerdeira, Sabugal, 
e com residência em Santo Tirso, o pintor 

Rui Coutinho é licenciado em 
Artes Plásticas – Pintura pela 
Escola Superior de Belas-Ar-
tes do Porto, com Mestrado 
em Pintura pela Faculdade 
de Belas Artes do Porto. 

CULTURA
SABUGAL
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DESPORTO
SABUGAL

Concelho voltou a receber  uma 
prova de BTT do Troféu Race Na-
ture, onde os participantes tive-
ram oportunidade de explorar o 

território, que se assume como um destino 
ideal para o “turismo desportivo” e “turismo 
de natureza”. Na ocasião, o Presidente Ví-

O

20

DESPORTO
SABUGAL

Emoção, competição e natureza 
RACE NATURE

tor Proença destacou a importância destes 
eventos como “oportunidade para promo-
ver o território e as suas potencialidades 
ímpares”, garantindo ainda que a Câmara 
vai continuar a desenvolver e apoiar es-
tas atividades desportivas, sustentadas na 
marca “Sabugal Respira Desporto”. 
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DESPORTO
SABUGAL

equipa de Penalobo foi a vence-
dora do 18.º “Torneio de Futsal 
Inter-Freguesias do Concelho do 
Sabugal”, uma competição que 

consagrou o jogador Micael Fernandes 
(Penalobo) como Melhor Marcador e dis-
tinguiu as equipas de Sortelha e Bendada, 
com os prémios Fair Play e Melhor Defe-
sa, respetivamente. A edição deste ano 
contou com a participação de 15 equipas, 
numa prova que visa fomentar a prática 
desportiva da modalidade e promover o 
convívio entre freguesias do Concelho.

Penalobo 
sagra-se vencedor  

A

18.ª EDIÇÃO

Concelho recebeu a 3.ª etapa da 
Volta a Portugal de Juniores, que 
ligou o Sabugal a Penamacor, 
num percurso de 129,4 quilómetros. 

O pelotão com cerca de 150 corredores, 
representantes de 21 equipas de Portugal, 
Espanha e França, iniciou a prova no Largo 
da Fonte do Sabugal e passou ainda 
por Rendo, Vila Boa, Nave, Soito, Torre, 
Sabugal, Sortelha, Casteleiro e Terreiro das 
Bruxas.

16.ª Volta a Portugal 
de Juniores 

SABUGAL-PENAMACOR

O
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Convivência e confraternização 
marcam o verão 

envelhecimento saudável e ativo 
é uma das apostas do Município 
que assegurou a continuidade 
da oferta de atividades durante 

o verão. Por um lado, o Clube Sénior de 
Verão iniciou-se na Biblioteca Municipal, 
com a promoção de atividades lúdicas e 
artísticas, e manteve-se ativo até ao final 
de setembro. Por outro, o Clube de Leitu-
ra do Sabugal voltou a realizar o seu tra-

O

ATIVIDADES SENIORES

dicional Piquenique Literário à beira do rio 
Côa, na Zona Fluvial de Lazer do Sabugal, 
que marcou o fim de mais um ano letivo. 
Esta ocasião foi assinalada com a oferta de 
lembranças e pela presença da coordena-
dora do CLA do Sabugal, Amália Fonseca, 
e da Vice-Presidente da Câmara Municipal, 
Sílvia Nabais, que destacaram o empenho 
e dedicação dos participantes.

o âmbito das medidas de apoio direto às famí-
lias e tendo a Educação como eixo prioritário, o 
Município atribuiu fichas de trabalho a todos os 
alunos do 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico do 
Concelho.

Oferta de fichas de trabalhos 
aos alunos do 1.º e 2.º ciclos 

N

APOIAR O ENSINO
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s professores e alunos do 1.º, 2.º 
e 3.º ciclos, ensino secundário e 
profissional das escolas do Con-
celho, assim como os encarre-

gados de educação, vão continuar a ter o 
acesso grátis à plataforma digital Escola 
Virtual, durante o presente ano letivo. Esta 
é uma medida de apoio direto às famílias e 
de promoção do sucesso educativo, reali-
zada pelo Município, que, no anterior ano 
letivo, disponibilizou o mesmo acesso ao 
Agrupamento de Escolas do Sabugal e à 
Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca, 
com um valor de investimento de 22 mil 
euros, estando esta iniciativa incluída no 
Plano Integrado e Inovador de Combate 
ao Insucesso Escolar (PIICIE) “Educa + Sa-
bugal”.

Acesso gratuito 
à Escola Virtual 

ANO LETIVO 2022/23

O

O

Município apoia 
processo de 
candidatura 

Município disponibiliza apoio 
aos estudantes que pretendam 
ingressar no ensino superior, no-
meadamente, no preenchimen-

to da candidatura, submissão de requeri-
mento de bolsa de estudo, complemento 
de alojamento, entre outras informações. 
Este acompanhamento realiza-se no Cen-
tro Dr. José Diamantino dos Santos (edifício 
da Biblioteca Municipal), mediante marca-
ção, e está enquadrada no Plano Integra-
do e Inovador de Combate ao Insucesso 
Escolar (PIICIE) “Educa + Sabugal”.

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR
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s alunas da Universidade Sénior 
nas aulas de Expressão Plástica 
realizaram trabalhos criativos, 
que estiveram expostos no átrio 

da Biblioteca Municipal. A funcionar desde 
2010, a Universidade Sénior é um projeto 
do Município dirigido aos seniores do Con-
celho para fomentar o envelhecimento 
saudável, ao possibilitar a frequência de 
conjunto diversificado de disciplinas.

Santos Popular é 
tema de exposição 
da Universidade 
Sénior– Ação Social 

ENVELHECIMENTO ATIVO

A Câmara Municipal associou-se ao 
CLDS4G - Sabugal Ativo e promo-
veu uma tarde de atividades lúdi-
cas no Jardim do Auditório Muni-

cipal, assinalando o “Dia dos Avós”. Este foi 
um encontro intergeracional que contou 
com as alunas da Universidade Sénior e 
com as crianças inscritas nas “Férias Ati-
vas”.

Convívio e partilha 
de vivências entre 
novos e idosos 

A

DIA DOS AVÓS
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pesar da Organização das Nações Unidas assinalar o dia 
22 de março como o Dia Mundial da Água, em Portugal foi 
escolhida a data de 1 de outubro por coincidir com o ciclo 
hidrológico, tradicionalmente, o início de outubro era uma 

época em que as reservas hídricas atingiam o seu mínimo e, ao mesmo 
tempo, quando começa o período chuvoso do ano. Mas devido às 
alterações climáticas, tudo mudou, e este ano temos vivido numa 
situação de seca extrema. Importa, então, celebrar a data alertando 
para a importância deste recurso e sensibilizar para a necessidade de 
adotarmos comportamentos responsáveis na utilização da água. 

A água é também um elemento 
essencial para sustentabilidade dos 
ecossistemas naturais e, todos os 
anos desde 2019, realiza-se, no nosso 
Concelho, uma atividade dedicada 
à sustentabilidade ambiental onde 
podes tirar fotografias e apreciar 
a beleza do nosso património 
natural, o Naturcôa. Dentro desta 
iniciativa, todos os anos realiza-se o 
apadrinhamento de uma ave, este 
ano foi a vez da águia de asa redonda. 
Qual será a do próximo ano?
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Escola de Música do Centro de Cultura 
Pedro Álvares Cabral - Polo do Sabugal, 
em colaboração com o Município, pro-

moveu atividades para dinamizar o ensino da mú-
sica, dirigidas às crianças da creche, pré-escolar 
e 1.º ciclo do Concelho, centrando-se na divulga-
ção do som e da fisionomia dos diferentes instru-
mentos musicais e das suas famílias, adaptando 
a sua abordagem a cada faixa etária.

NOTÍCIAS
NO SABUGAL

Atividades musicais 
para os mais novos 

traQUINAS

A

3
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NOTÍCIAS
NO SABUGAL

4

o âmbito da Iniciativa de Inovação e 
Empreendedorismo Social “Comu-
nidades EKUIzadoras”, ao longo do 
mês de julho, foram promovidas vá-

rias ações de capacitação das diferentes áreas 
que envolvem a EKUI. Algumas destas ações 
foram transmitidas em livestream, no canal de 
Youtube.

Programa 
de Capacitação 
“Comunidades 
EKUIzadoras” 

EKUI

N

Mais alunos do Sabugal 
participam no projeto 

“ZÉTHOVEN – PLANTE UM MÚSICO” 

novo Grupo de Percussão do Sabugal 
participou num workshop na Covilhã 
com a oportunidade de ter contacto 
com diferentes instrumentos de 

percussão, integrado no projeto “Zéthoven 
- Plante um Músico” da Associação Cultural 
da Beira Interior, que conta com o apoio do 
Município. A aprendizagem musical continua 
durante o novo ano letivo, onde está incluída 
a participação no 2.º “Music Bus”, com visita ao 
Teatro Nacional de São Carlos, onde vão assistir 
a uma ópera.

O
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OUTUBRO
01 | SAB | Dia Mundial da Música
01 | SAB | Dia Nacional da Água
04 | TER | Dia Mundial do Animal
05 | QUA | Dia Mundial do Professor
07 | SEX | Dia Mundial do Sorriso
07 | SEX | Dia Nacional dos Castelos
16 | DOM | Dia Mundial da 
Alimentação
20 | QUI | Dia Mundial de Combate ao 
Bullying
24 | SEG | Dia da Biblioteca Escolar
31 | SEG | Dia das Bruxas - Halloween
31 | SEG | Dia Mundial da Poupança

Dias Festivos
NOVEMBRO
01 | TER | Dia de Todos os Santos/ 
Dia de Pão por Deus
05 | SÁB | Dia Mundial do Cinema
07 | SEG | Dia Internacional da 
Preguiça
11 | SEX | Dia de São Martinho
16 | QUA | Dia Nacional do Mar
17 | QUI | Dia Mundial da Criatividade
21 | SEG | Dia Mundial da Televisão
21 | SEG | Dia Mundial do Olá
24 | QUI | Dia Mundial da Ciência

DEZEMBRO
09 | SEX | Dia Nacional da Pessoa 
com Deficiência
11 | DOM | Dia Internacional da 
UNICEF 
11 | DOM | Dia Internacional  da 
Montanha
21 | QUA | Início do Inverno
Dia das Palavras Cruzadas
25 | DOM | Natal
31 | SAB | Véspera de Ano Novo

LIVROS
NO SABUGAL

5

O Unicórnio Alex, 
Idalina Lopes

“Afinal...o que é Magia? Somos 
todos e cada um de nós quando 
vivemos para alem de existir.”

Sugestões de 
leitura

LIVROS Dia do Concelho
No dia 10 de novembro comemoramos mais um Dia do Concelho, marcado 
pelos 726 anos da confirmação do foral do Sabugal, por D. Dinis, em 1296.

“Muitos foram os privilégios e favores concedidos pelos reis aos moradores do 
Sabugal.

Não falando nos outorgados por Fernando o Santo, de Castela, devemos 
mencionar os devidos a D. Deniz e seus sucessores.

No foral dado por D. Deniz, concedeu êste, como vimos, à vila, poder realizar-
se ali uma feira geral em cada ano, que devia durar quinze dias e ser franca, 
como a que havia antes disso.

ProÏbiu que alguém de fora da vila e seu 
termo envasilhasse vinho ou o vendesse 
enquanto ali houvesse o que lá fôra 
colhido.

D. Deniz ameaçou com ira de Deus e 
com a maldição os seus sucessores 
que não respeitassem o foro e bons 
costumes e carta por êle outorgada.

Como se viu, neste foral faz-se 
alusão a um foral anterior.”1

1 (Joaquim Manuel Correia, Memórias sobre o Concelho do Sabugal, 1946) 
retirado da página 114 do livro Memórias sobre o Concelho do Sabugal da 
autoria de Joaquim Manuel Correia
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Partimos

à aventura
PR5 - PENHA DO LOBO

PR6 - ROTA DOS CASTELEIROS

PR3 - NASCENTE DO COA

PR9- MOIRA 
ENCANTADA

PIMEAS

CAMINHO
HISTORICO

DE SORTELHA

´

PR1

VALE DO CESARAO

Percurso de 
Interpretação da 
Margem Esquerda 
da Albufeira do 
Sabugal

PR2

VILARESPR4 -

PR7

Ponto de Partida: Avenida de São Cristóvão 
(Lameiros), Soito

Ponto de Chegada: Praça Brás Garcia de 
Mascarenhas, Alfaiates

Distância total a percorrer: 15.9 km

Pontos de Partida/Chegada: Rua Principal, Penalobo
Distância total a percorrer: 10.76 km

Pontos de Partida/Chegada: Sortelha
Distância total a percorrer: 7.4 km

Pontos de Partida/Chegada: 
Termas do Cró

Distância total a percorrer: 16.8 km

Pontos de Partida/Chegada: Baraçal
Distância total a percorrer: 24,2 km

MEANDROS DO COA

~

Pontos de Partida/Chegada: Avenida Infante D. Henrique 
(Rotunda junto à Ponte – açude sobre o Rio Côa)

Distância total a percorrer: 10,3 Km

Pontos de Partida/Chegada: Largo da Praça, Fóios
Distância total a percorrer: 14,3 Km

Pontos de Partida/Chegada: Largo 
da Praça, Vilar Maior

Distância total a percorrer: 9,4 Km

´
PR8

TERMAS DO CRO

Ponto de Partida: Largo de S. António – Sortelha
Ponto de Chegada: Largo do Espírito Santo – Casteleiro
Distância total a percorrer: 5.85 km

PATRIMÓNIO
NO SABUGAL

6

Moira 
Encantada
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1. No Sabugal existem casta-
nheiros com mais de 500 anos, 
tão antigos como a descober-
ta do Brasil.

2. No Concelho 
existem cerca de 430 
hectares com povoa-
mento de castanheiro 
que leva a uma pro-
dução de mais de 470 
toneladas de casta-
nha.

3. O doce que faz as delícias 
do Sabugal é o Quinas, um 
pastel recheado com casta-
nha. Já comeste algum este 
ano?

4. O Sabugal tem 65 km do 
Rio Côa e é um dos rios mais 
bem preservado no país.

5. Cerca de 66% do 
território do Con-
celho é coberto por 
rede natura; e pre-
domina o carvalhal, 
para cada eucalipto 
existem 100 carva-
lhos.

6. O Concelho do Sabugal 
tem 26 mil hectares de área 
florestal.

7. Há mais de 100 espécies de 
cogumelos comestíveis espa-
lhados do nosso Concelho.

8. A Reserva Natural da Serra 
da Malcata ocupa 5% do Con-
celho e existe ainda o Sítio de 
Importância Comunitária da 
Malcata que ocupa 60,5% do 
território concelhio.

Sabias que...

PATRIMÓNIO
NO SABUGAL

Colónia Agrícola Martim Rei
A Colónia Agrícola Martim Rei foi criada pelo Estado 
Novo em 1936 e foi cedida à Câmara Municipal do 
Sabugal a partir de 1981. Na Colónia temos viveiros de 
produção de castanha e avelãs e podes ainda encontrar 
2 parques de criação de coelhos.

7

Partimos

à aventura
PR5 - PENHA DO LOBO

PR6 - ROTA DOS CASTELEIROS

PR3 - NASCENTE DO COA

PR9- MOIRA 
ENCANTADA

PIMEAS

CAMINHO
HISTORICO

DE SORTELHA

´

PR1

VALE DO CESARAO

Percurso de 
Interpretação da 
Margem Esquerda 
da Albufeira do 
Sabugal

PR2

VILARESPR4 -

PR7

Ponto de Partida: Avenida de São Cristóvão 
(Lameiros), Soito

Ponto de Chegada: Praça Brás Garcia de 
Mascarenhas, Alfaiates

Distância total a percorrer: 15.9 km

Pontos de Partida/Chegada: Rua Principal, Penalobo
Distância total a percorrer: 10.76 km

Pontos de Partida/Chegada: Sortelha
Distância total a percorrer: 7.4 km

Pontos de Partida/Chegada: 
Termas do Cró

Distância total a percorrer: 16.8 km

Pontos de Partida/Chegada: Baraçal
Distância total a percorrer: 24,2 km

MEANDROS DO COA

~

Pontos de Partida/Chegada: Avenida Infante D. Henrique 
(Rotunda junto à Ponte – açude sobre o Rio Côa)

Distância total a percorrer: 10,3 Km

Pontos de Partida/Chegada: Largo da Praça, Fóios
Distância total a percorrer: 14,3 Km

Pontos de Partida/Chegada: Largo 
da Praça, Vilar Maior

Distância total a percorrer: 9,4 Km

´
PR8

TERMAS DO CRO

Ponto de Partida: Largo de S. António – Sortelha
Ponto de Chegada: Largo do Espírito Santo – Casteleiro
Distância total a percorrer: 5.85 km

PIMEAS – PERCURSO DE INTERPRETAÇÃO 
DA MARGEM ESQUERDA DA ALBUFEIRA DO 
SABUGAL

• Este percurso está marcado com 30 
estações, associadas a vários valores naturais, 

patrimoniais e tradicionais, e cada uma com uma 
‘história diferente para contar’.

• Este percurso insere-se na Reserva Natural da Serra da 
Malcata. Sabias que esta reserva é a 1ª Reserva Natural em 
Portugal para a proteção do Lince Ibérico?

Aprende a sinalização dos
percursos antes da tua caminhada

®

®
® ®

SINALIZAÇÃO DOS PERCURSO PEDESTRES

Caminho 
certo

Caminho 
errado

Virar à 
esquerda

Virar à 
direita
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Na época festiva do Natal, o Centro Histórico do Sabugal é 
berço do ‘Sabugal Presépio – O Maior Presépio Natural…”. 

O presépio ocupa cerca de 1.100 metros quadrados e é 
construído com materiais recolhidos na natureza, como troncos 
de castanheiros, heras e musgos; esta recriação contempla 
diversas cenas bíblicas relacionadas com a Natividade, de forma 
que os visitantes se sintam como parte integrante do presépio.

8

DESCOBRE A SOMBRA 
CORRESPONDENTE

COPIA A FIGURA AO LADO

ATIVIDADES
NO SABUGAL

DESCOBRE AS 5 DIFERENCAS

PINTA A TEU 
GOSTO

PRESEPIO NATAL 

ESCREVE  UMA 
CARTA AO 
PAI NATAL COM 
OS TEUS 3 DESEJOS
MAIS IMPORTANTES

Ingredientes

200 g de açúcar mascavado
100 g de manteiga
1 c. de chá de bicarbonato de 
sódio
360 g de farinha sem fermento
1 ovo
2 c. de chá de gengibre em pó
1 c. de chá de canela em pó
3 c. de sopa de mel

Preparação de receita de bolachas de 
gengibre
Levar ao lume o açúcar mascavado 
com a manteiga e o mel até ficar bem 
misturado.
Entretanto, misturar a farinha, com o 
bicarbonato, a canela e o gengibre.
Bater os ovos e deitar a calda em 
fio, mexendo sempre. Juntar este 
preparado à massa e amassar, até ficar 
bem ligado.
Fazer uma bola com a massa, 
espalmar, envolver em filme alimentar 
e levar ao frio, de um dia para o outro.
Aquecer o forno a 180º e estender a 
massa, numa superfície enfarinhada, 
com a ajuda de um rolo e corta-la 
com a ajuda de cortantes, dando-lhe 
as formas desejadas. Levar ao forno 10 
minutos.
Retirar, deixar arrefecer e decorar com 
glacê.

Bolachinhas 
Junta a tua familia e prepara
biscoitos para o Natal
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AMBIENTE
SABUGAL

Município vai colaborar com o 
projeto de educação ambiental 
SEEDS – Sementes Empreen-
dedoras para o Desenvolvimen-

to Sustentável, da Keep Association, para 
valorizar os recursos endógenos do Sa-
bugal (diversidade agrícola e selvagem) e 
as atividades que destes poderão resultar. 
O projeto assenta na sensibilização para a 
necessidade de abrandar a perda de es-
pécies vegetais endógenas nacionais junto 
dos estudantes do 8.º ano, através da im-
plementação de ações ambientalmente 
responsáveis e economicamente viáveis, 
da criação de um banco de sementes es-
colares e da realização de uma exposição 
sobre práticas agrícolas nas duas regiões 
da Rede Natura 2000 no Centro de Portu-
gal. Financiado pelo programa Erasmus+ 
e em parceria com o Agrupamento de Es-
colas do Sabugal, Agrupamento de Esco-
las de Góis e Societat Catalana d’Educa-
ció Ambiental, o envolvimento do Sabugal 
surgiu no seguimento do projeto Cultivar, 
do Centre for Functional Ecology - Scien-
ce for People & the Planet - Universidade 
de Coimbra, que será também o consultor 
científico do SEEDS.

Aposta na 
sensibilização 
para os recursos 
endógenos 

O

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

luz do presente quadro de seca severa, foi 
aprovada, em reunião de Câmara, a revi-
são do “Plano de Contingência para Água 
em situações de seca agrometeorológi-

ca extrema no Concelho do Sabugal”, disponível 
para consulta no website do Município. Assente 
nos pilares da prevenção, monitorização e con-
tingência, este Plano visa organizar uma rede de 
abastecimento de água secundária para apoiar a 
atividade agropecuária e organizar a rede logística 
de combate a incêndios florestais, através do apro-
veitamento de antigas infraestruturas de captação 
e disponibilização de água e da instalação de no-
vos pontos de abastecimento. Neste quadro, serão, 
também, promovidas ações de formação dirigidas 
tanto aos agricultores como à população e a ela-
boração de um guia de boas práticas.

Revisão do Plano de 
Contingência para Água 
em situações de seca 
extrema 

À

AÇÃO DO EXECUTIVO
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Declaração de 
prejuízos para os 
agricultores afetados

INCÊNDIOS RURAIS 2022

a sequência dos prejuízos nas 
explorações agrícolas causados 
pelos incêndios, o Município dis-
ponibiliza, a todos os agricultores 

afetados, o formulário de recolha e levan-
tamento dos dados relativos aos prejuízos. 
Este levantamento é necessário para a can-
didatura ao apoio 6.2.2. “Restabelecimento 
do Potencial Produtivo” do PDR 2020, que 
possibilita a reconstituição ou reposição do 
potencial produtivo das explorações agrí-
colas danificadas.

N

erante a atual situação de seca, o 
Presidente Vítor Proença acom-
panhou e tornou públicas as 
preocupações da população face 

às descargas de água que foram feitas da 
Barragem do Sabugal, com fins de produ-
ção de energia elétrica, classificando-as 
como uma situação “medonha, assustado-
ra e incompreensível”, exigindo informação 
por parte das autoridades. Estas descargas 
põem em causa, não só, o abastecimento 
público a cinco concelhos, como o abaste-
cimento dos aviões Canadair na operação 
de combate a incêndios. Neste âmbito, foi 
também reiterada a preocupação da Au-
tarquia em monitorizar diariamente a Albu-
feira, que estava a 45% da sua capacidade, 
tendo sido pedida solidariedade regional 
face a um recurso que é de todos.

Preocupação 
com as descargas 
da Barragem do 
Sabugal  

GESTÃO HÍDRICA

P
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O motivo desta 
nossa entrevista 
prende-se com 

o facto de o Rui estar 
envolvido em projetos 
de solidariedade com 
Liquiçá, em Timor-Leste, 
onde, ao que sabemos, 
tem desenvolvido 
uma ação significativa.  
Rui, fale-nos desses 
projetos, dessas ações de 
solidariedade.

Este projeto de solidarie-
dade tem, como ponto de 
partida, a necessidade de 
construir uma escola nas 
montanhas de Liquiçá, 
em Boebau / Manati, terra 
dos ascendentes do ami-
go Gaspar, onde mais de 
290 crianças em idade es-
colar não tinham acesso à 
educação. Depois de uma 
visita em 2016, decidimos 
pôr mãos à obra e a escola 
São Francisco de Assis “Paz 
e Bem” foi inaugurada em 
19 de março de 2018. Criá-
mos também um Programa 
de Apadrinhamento, com 
maior incidência nos bair-
ros pobres de Dili. Foram 

apadrinhadas mais de 50 
crianças e jovens, embora 
nem todos os apadrinha-
mentos estejam a funcionar 
como idealizámos. Foi tam-
bém construída uma casa 
de habitação para a “Famí-
lia Vitor”, ex-comandante 
guerrilheiro já falecido, que 
deixou uma descendência 
de 14 filhos, vivendo a viú-
va e os filhos mais novos 
uma situação de carência e 
pobreza extrema. A última 
ação de solidariedade foi 
a construção de uma casa 
residência para professo-
res, em Boebau, com con-
dições de habitabilidade, 
de modo a motivar profes-
sores e voluntários a lecio-
nar na Escola São Francisco 
de Assis.

Em novembro, a 
ASTIL vai levar a 
cabo, no Sabu-
gal, uma jornada 

de solidariedade para an-
gariação de apoios para a 
aquisição de uma viatura. 
Que projeto é esse?

Esta jornada de solidarie-
dade, à semelhança das 
já realizadas noutros anos, 
tem como objetivo sensi-
bilizar as gentes das nos-
sas terras para os valores 
solidários da colaboração 
e empenhamento em cau-
sas humanitárias em países 
mais necessitados, e con-
cretamente no país irmão 
Timor-Leste. Esta ação 
pretende também recolher 
fundos monetários que nos 

1.

Trabalhou no ensino 
cooperativo (Cooperativa 
de Educação e 
Reabilitação de Crianças 
da Moita e do Barreiro). 
Lecionou em diversas 
escolas do país: Barreiro, 
Lavradio, Sabugal, Pinhel, 
Manteigas, Celorico da 
Beira, Ribamar (Lourinhã). 
Formador na UEL (União 
de Escolas da Lourinhã). 
Foi dirigente associativo 
(Associação Cultural e 
Desportiva de Malcata), 
diretor das escolas 
“Apolon” e Academia 
de Música e Dança de 
Sabugal, organizador de 
encontros e festivais de 
acordeão no Sabugal, 
fundador e professor da 
Tuna Escolar de Ribamar, 
“fundador e “maestro” 
do Grupo Coral e de 
Cantigas do Sabugal.

BREVE NOTA 
BIOGRÁFICA/ 
CURIOSIDADES

Natural de Malcata/
Sabugal, fez estudos nos 
Seminários, com o curso 
de filosofia e teologia, 
estudou musicoterapia 
em Paris e licenciou-se 
na variante de Educação 
Musical pelo IPG da 
Guarda. 

ENTREVISTA A
Rui Manuel Fernandes 
Chamusco,
cofundador da ASTIL e 
promotor do Projeto de 
Solidariedade em Timor- 
-Leste 

2.
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um projeto de ocupação 
e valorização das famílias 
dos alunos através de uma 
oficina de artesanato, que 
permita aprender, ensinar 
e produzir artigos para uma 
possível comercialização. E 
por último, que talvez seja 
o primeiro, diligenciar jun-
to do Município de Liquiçá 
para que a estrada (cami-
nho) que nos dá acesso a 
Boebau seja intervencio-
nado, de modo a facilitar as 
deslocações Liquiçá - Boe-
bau / Boebau - Liquiçá.

O que o move? 
Qual a sua mo-
tivação? Donde 
lhe vem, Rui, 

este empenho solidário 
de ajuda ao próximo, 
ainda que neste caso, 
distante?

Três perguntas, a que ten-
tarei responder sucinta-
mente.
O que me move? A von-
tade de fazer o bem e de 
ser útil a alguém. Desde 
sempre que a ajuda aos 
mais frágeis me motivou. 
Talvez por predisposição 
genética, reforçada por 
uma formação franciscana. 
São princípios orientadores 
que me têm dado a força 
necessária ao longo de to-
dos estes anos. O facto de 
ter escolhido Timor-Leste 
é circunstancial. Podia ter 
sido qualquer outro país. 
Mas há coincidências que 
nos levam a tomar deter-
minadas opções. Desde o 

4.

permitam adquirir um meio 
de transporte (uma pic-up) 
para serviço da escola. Os 
caminhos que ligam Liqui-
çá a Boebau são dificíli-
mos, e os transportes em 
motor e anguna (camio-
nete de caixa aberta para 
passageiros, mercadorias 
e animais) muito violentos. 
Para percorrermos mais ou 
menos 15Km necessitamos 
de duas horas e meia a três 
horas. Como podemos mo-
tivar professores para este 
projeto sem lhes proporcio-
nar um meio de transporte 
que, pelo menos ao fim de 
semana, lhes facilite as via-
gens a Liquiçá e a Dili? É ur-
gente darmos uma respos-
ta a este problema. Estou 
confiante que, depois de 
divulgado o programa des-
ta jornada encontraremos 
no nosso meio gente com 
vontade de participar: em-
presas, instituições, amigos 
e todos os que acham que 
vale a pena ajudar. 

O empenho do 
Rui com Timor 
certamente não 
termina aqui. 

Em que projetos para o 
futuro já está a pensar?

Com certeza que havemos 
de continuar. Há sempre 
coisas a fazer. Estou a pen-
sar em rentabilizarmos ao 
máximo as potencialida-
des do espaço “Escola São 
Francisco de Assis”.
Em sintonia com a ASTILMB 
(Associação de Amigos So-
lidários com Timor-Leste 
de Manati/Boebau), enti-
dade jurídica da qual de-
pende a ESFA (Escola São 
Francisco de Assis), esta-
mos empenhados em criar 
meios de sustentabilidade, 
nomeadamente na explo-
ração de um terreno agrí-
cola que permita angariar 
dividendos a curto, médio 
e longo prazo, mediante a 
venda dos produtos con-
seguidos. Também temos 

3.
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massacre do cemitério de 
Santa Cruz, em Dili, que 
estive envolvido e interes-
sado pela vida deste povo. 
Colóquios, angariação de 
fundos, apoio monetário a 
estudantes universitários, 
etc... Em 2015, na noite de 
Natal passada em Malcata, 
o timorense Gaspar Sobral 
falou-me da sua vontade 
de fazer alguma coisa pe-
las crianças de Boebau, 
que em 2002 tinha visitado. 
Aí tomámos a decisão: “OK! 
Eu alinho contigo. Vamos 
para a frente.” E, em fins de 
janeiro de 2016, começou a 
concretização deste proje-
to solidário.

Olhando para o 
seu passado de 
professor per-
cebemos uma 

constante: o entusiasmo 
em tudo em que se envol-

veu. Fale-nos do seu per-
curso como docente.

Como todos os professores 
tive um percurso itinerante, 
transitando por várias esco-
las do país, como professor 
de educação musical, no 
ensino público e no ensino 
privado/cooperativo.
Muitos são os colegas, 
professores e auxiliares 
da educação, e sobretu-
do alunos com quem tive 
o privilégio de conhecer e 
conviver. Talvez pela disci-
plina que eu lecionava - a 
música -, sempre tive um 
contato fácil com os meus 
alunos e parceiros. Por isso, 
sinto-me muito agrade-
cido aos alunos que, de-
pois de muitos anos, me 
reconhecem e me acari-
nham como alguém que 
não passou indiferente nas 
suas vidas. Eu tive sempre 
este lema: “Grande coisa é 

a poesia, a música e a dan-
ça. Mas, o melhor de to-
dos, são as crianças”. Todo 
o professor tem de gostar 
muito dos seus alunos e 
dar a vida por eles. Quero 
acrescentar que, também 
os adultos, estamos sem-
pre a aprender. E, daí, o 
meu envolvimento em ati-
vidades culturais nas diver-
sas associações do nosso 
concelho, nomeadamente 
atividades musicais: asso-
ciação cultural e despor-
tiva de Malcata; academia 
de música e dança do Sa-
bugal; grupo coral e can-
tares de Sabugal; encontro 
de acordeonistas; festivais 
de acordeão; música na 
universidade sénior.  No 
entanto, a partir de 2016, a 
prioridade da minha ação 
tem sido o projeto de soli-
dariedade em Timor-Leste. 
Assim a saúde mo permita, 
e até que Deus queira...

5.

Desde sempre 
que a ajuda aos 
mais frágeis me 
motivou.
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Eventos a não perder
Saiba mais em www.cm-sabugal.pt

UNIVERSIDADE SÉNIOR 
DO SABUGAL

A 1.ª edição do Festival de 
Música ‘Sons do Côa’ é uma 
organização conjunta do Mu-
nicípio do Sabugal e Asso-
ciação Cultural Oito Ecos.

SEGUNDA-FEIRA

03OUT. 
Biblioteca Municipal do Sabugal

02,09,16 e 
23OUT. 
SONS DO 
CÔA

SARAU DA UNIVERSIDADE 
SÉNIOR

SEXTA-FEIRA

14OUT. 
Auditório Municipal do Sabugal

O sarau vai passar em revista as 
várias disciplinas lecionadas ao 
longo deste ano letivo, contan-
do com a atuação do coro/
grupo de cavaquinhos da Uni-
versidade, apresentação de 
uma peça de teatro e demon-
stração de ginástica.

ESTIMULAR 
MAS COM AMOR
ENVELHECIMENTO 
POSITIVO

SEXTA-FEIRA

21OUT. | 09h00
Auditório Municipal do Sabugal

Promovido pela Câmara Mu-
nicipal do Sabugal, o Natur-
côa vai para a sua 3ª edição, 
nos dias 5 e 6 de novembro. 
O festival junta a Imagem, a 
Natureza e o Património num 
esforço de valorização e pro-
moção do vasto património 
natural e cultural que o terri-
tório tem para oferecer. 

NATURCÔA

05 e 06NOV. 

CLUBE DE LEITURA DO 
SABUGAL | 28ªSESSÃO - 
COMPREENDER A DISLEXIA 
AO LONGO DO TEMPO - 
ANGELINA BEDO RIBEIRO 
(CIMBSE)

SEGUNDA-FEIRA

17OUT. | 14h30
Biblioteca Municipal do Sabugal

28ª
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QUINTA-FEIRA

10NOV. 

QUINTA-FEIRA

10NOV.  21h30
ESPETÁCULO DE 
FLAMENCO
ANA GONZÁLEZ 
(ANDALUZIA)
SETE SÓIS SETE LUAS 
Ana González y Su Gente é 
um grupo bem representati-
vo do panorama atual do fla-
menco andaluz, que propor-
ciona uma noite excecional 
de dança e canto. Frescos e 
jovens, mas com qualidade 
bem amadurecida, os artis-
tas deste grupo, percorreram 
meio mundo integrando di-
ferentes companhias de Fla-
menco. Ana González iniciou 
a sua carreira em Cádiz, sua 

No dia 10 de novembro, o 
Concelho do Sabugal cele-
bra 726 anos da confirmação 
do foral do Sabugal, por D. 
Dinis, em 1296.
Para assinalar a efeméride, a 
Câmara Municipal do Sabugal 
delineou um programa que 
inclui Sessão Solene Come-
morativa, entre outros acon-
tecimentos.
Por tradição, o Dia do Conce-
lho constitui um espaço insti-
tucional de reconhecimento/
homenagem aos funcionários 
do Município e a individua-
lidades e entidades que se 
destacaram na sua área de 
intervenção.

TERÇA-FEIRA

15NOV. 
ENERTECH

Acontece no Sabugal a 6ª edi-
ção da Enertech - Feira das tec-
nologias para a Energia direcio-
nada para a àrea das energias 
renováveis, da sustentabilidade 
ambiental e da inovação tecno-
lógica.

QUARTA-FEIRA

09NOV.  
18h00-21h00
Auditório Municipal do Sabugal

WORKSHOP DE 
FLAMENCO COM ANA 
GONZÁLEZ 
SETE SÓIS SETE LUAS 
(Andaluzia): inscrição 
obrigatória – eventos.sabugal@
cm-sabugal.pt

JORNADA DE 
SOLIDARIEDADE 
(ASTIL)

Palestra sobre solidariedade.
Homenagem de reconhe-
cimento aos Benfeitores da 
ASTIL.
Apresentação do trabalho 
desenvolvido.
Momento musical.

SÁBADO

19NOV. | 15h00
Auditório Municipal do Sabugal

cidade natal, com apenas 8 
anos. 
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MASTER-CLASS DE 
ACORDEÃO DIATÓNICO 
COM O GRUPO 
KORRONTZI (PAÍS BASCO).

SETE SÓIS SETE LUAS
*Inscrição obrigatória:
eventos.sabugal@cm-sabugal.pt

SÁBADO

26NOV. | 
16h00-18H00
Auditório Municipal do Sabugal

O Centro Histórico do Sabu-
gal acolhe o evento ‘Sabugal 
Presépio’, através do qual o 
Município do Sabugal con-
vida residentes e visitantes a 
deixarem-se envolver pelo 
espírito natalício e a sur-
preenderem os sentidos com 
a recriação do Presépio de 
Belém. A recriação contem-
pla diversas cenas bíblicas re-
lacionadas com a ‘Natividade’,
desde a gruta de Belém onde 
nasceu Jesus, à chegada dos 
Reis Magos, entre outros ce-
nários, e é construída numa 
escala em que os visitantes 
se sentem parte integrante 
do mesmo.

SABUGAL PRESÉPIO

02DEZ. 
a 08 JAN

“Lugares Legados” é um es-
petáculo teatral que tem por 
matéria-prima o património 
material e imaterial de territó-
rios geográficos improváveis. 
É uma criação e produção 
Saga Storica CRL sendo um 
projeto financiado pelo Fundo 
de Fomento Cultural, através 
do Programa Garantir Cultura.

CLUBE DE LEITURA DO 
SABUGAL | 29ª SESSÃO -   
INTERCÂMBIO COM O CLUBE 
DE LEITURA DA MÊDA
(VIAGEM À MÊDA DOS 
PARTICIPANTES DO CLUBE 
DE LEITURA DO SABUGAL)

SEGUNDA-FEIRA

21NOV. | 15h00
Biblioteca Municipal do Sabugal

KORRONTZI (PAÍS BASCO): 

ESPETÁCULO
MUSICAL.
SETE SÓIS SETE LUAS

SÁBADO

26NOV. | 21H30
Auditório Municipal do Sabugal

Criado em 2004, este grupo 
é um caso único de notorie-
dade entre a nova música do 
País Basco. A tradicional triki-
tilari (concertina local) é asso-
ciada a arranjos originais que, 
por um lado, prestam home-
nagem à cultura popular bas-
ca, mas por outro a contami-
nam recorrendo a novos sons 
e instrumentos. 

CLUBE DE LEITURA DO 
SABUGAL | 30ª SESSÃO 
-  APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
AS MEMÓRIAS DO ROMEU – 
AMADEU CHAPEIRA

SEGUNDA-FEIRA

12DEZ. | 14h30
Biblioteca Municipal do Sabugal

“RUDOLFO E AS RENAS 
DO PAI NATAL”
CRI’ART ASSOCIAÇÃO

TERÇA-FEIRA

13DEZ.
10h00 e 14hoo
Auditório Municipal do Sabugal

“Rudolfo e as renas do Pai Na-
tal”: depois de muito tempo 
paradas, o Pai Natal acha que 
este ano as suas renas não 
conseguir ajudar na distribui-
ção dos presentes. Rudolfo, o 
líder da sua equipa de renas, 
decide provar ao Pai Natal que 
ainda estão capazes. Começa 

29ª

30ª
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teiro, Pauliana Pimentel, Fábio 
Cunha, Céu Guarda, António 
Bernardo, João Dias, Martim 
Ramos e Helena Gonçalves, 
resultantes das residências 
artísticas promovidas nos con-
celhos participantes. No Sa-
bugal, a residência artística foi 
realizada pela fotógrafa Hele-
na Gonçalves.

EXPOSIÇÃO “ARTE E 
TERRITÓRIO”

DEZ. 
Museu do Sabugal

“Arte e Território” é uma ex-
posição coletiva de fotografia 
contemporânea portuguesa 
que junta nove fotógrafos por-
tugueses a nove concelhos do 
interior, onde passaram 5 dias. 
Este desafio foi lançado pelo 
Jornal do Fundão com o apoio 
do Novo Banco e dos muni-
cipios de Belmonte, Castelo 
Branco, Covilhã, Fundão, Ida-
nha-a-Nova, Pampilhosa da 
Serra, Penamacor, Proença-a-
-Nova e Sabugal. Em exibição 
estarão trabalhos originais de 
Valter Vinagre, Rui Dias Mon-

a missão de salvar o Natal! O 
que ele não sabe, é que Ru-
fina, quer roubar o seu lugar. 
Será que Rudolfo vai conse-
guir salvar o Natal?
Pré-escolar e 1º Ciclo.

Créditos: Helena Gonçalves
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Dona Zezinha e 
As Memórias do 
Romeu

SUGESTÃO DE LEITURA 

ona Zezinha – A vida singular de 
uma professora, e As Memórias 
do Romeu são dois livros, recente-
mente editados entre nós, que nos 

falam, de forma muito intimista, do nosso 
passado recente e do que foram as vicissitu-
des da vida dos dois protagonistas.

Transversal às duas obras são as memórias 
de infância e da adolescência, a experiên-
cia da emigração clandestina, a chegada a 
França e os desafios enfrentados no país de 
acolhimento.

Ambos os livros interpelam as nossas re-
cordações fazendo-nos sentir parte de uma 
memória coletiva que nos confere uma 
identidade e um sentido de pertença às co-
munidades que partilham de um passado 
comum.

Amadeu Chapeira narra na primeira pessoa 
a sua história de vida; Altina Ribeiro narra a 
história da Dona Zezinha tal como ela a inter-
pretou dos testemunhos do Carlos Alexan-
dre, filho da protagonista do livro.

Duas biografias, com muito da história de 
cada um de nós, que vale a pena ler e reco-
mendar a leitura aos mais novos para melhor 
conhecerem a vida dos seus ascendentes.

D

Colónia Agrícola 
Martim Rei

CONHECER O CONCELHO

edida à Câmara Municipal do 
Sabugal desde 1981 para explo-
ração mais adequada às poten-
cialidades agrícolas, florestais 

ou pecuárias da região, a Colónia Agrícola 
tem vindo desde então a assegurar a pre-
servação e conservação do campo de va-
riedades de castanheiros (Castanea sativa), 
reprodução de castanheiros em viveiro, co-
mercialização dos produtos provenientes 
da quinta (Castanheiros (longal , martainha 
e judia), Castanha, Avelã), promover peran-
te os produtores de castanheiros a imple-
mentação de boas práticas culturais para a 
condução dos soutos, desenvolver estudos 
e ensaios técnicos com espécies agrícolas 
e florestais que tenham potencial produti-
vo mediante as nossas condições edafo-
-climáticas e criação de coelho bravo, da 
espécie Oryctolagus cuniculus algírus, em 
parques de criação para repovoamento das 
zonas de caça municipais cuja entidade 
gestora é o Município do Sabugal.

Mais informações: https://www.cm-sabugal.
pt/viveiro-da-colonia-agricola-martim-rei/

C
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Em muitos concelhos da Beira, e 
principalmente no do Sabugal, há o 
costume de os moços fazerem uma 
grande pilha de lenha e troncos in-

teiros de carvalhos e giestas em frente da 
igreja paroquial, pedindo-os aos vizinhos e 
tirando o que podem dos pátios, ou cor-
no aqui se chama, dos currais, onde todos 
os moradores têm provisão de lenha. Ár-
vores inteiras, umas vezes dadas, outras 
furtadas aos particulares, durante as noi-
tes que precedem o dia de Natal, (porque 
mesmo os mais escrupulosos não hesitam 
em auxiliar o furto para a fogueira do Me-
nino Deus) e que por vezes são pagas na 
cadeia, são amontoadas em enorme pilha, 
de mistura com vides e giestas para auxi-
liarem a combustão.

Mal sôa a meia-noite é lançado o fogo 
àquela porção de lenha, que não tarda em 
arder, elevando aos ares grandes labare-
das, de muitos metros de altura.

TRADIÇÃO

A fogueira do Natal

É curioso o espectáculo, que se torna mais 
interessante ainda com os prolongados 
repiques dos sinos nos campanários das 
aldeias:

Em volta do vastíssimo brazeiro, os moços 
gritam ou cantam, uns batem com vara-
páus nas tocas e trepólas em chamas, ou-
tros assam chouriças e murcelas e todos 
bebem vinho à farta. Ouvem-se pífanos e 
violas e pancadas nos madeiros para atear 
a combustão e, da fogueira, miríades de 
ardentes faulhas se elevam pelos ares, 
semelhando ouro em pó, crepitando sem 
cessar no grande escuro da noite.

Às janelas vêm todos os vizinhos, que 
nessa noite não se deitam, esperando a 
meia-noite na cozinha, contando histórias 
e, quando de casa não podem observar a 
fogueira, vão contemplá-la depois a cami-
nho da igreja, onde vai começar a missa do 
galo.”

Joaquim Manuel Correia, 1946, Memórias sobre o 
Concelho do Sabugal, Edição Fac-similada da Câma-
ra Municipal do Sabugal, pág. 61).
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ATA N.º 12/2022, DE 25 DE MAIO

Resumo de Atas 2022

DELIBERADO:
• Autorizar da isenção das taxas referentes às es-
planadas no Concelho do Sabugal no período com-
preendido entre 25-05-2022 até ao 31-12-2022;
• Aprovar a revisão da Norma de Controlo Interno;
• Atribuir um apoio no valor de 5.000,00€ ao Agru-
pamento de Escolas do Sabugal – Transferência de 
competências;
• Aprovar a ampliação de rede IP, no Largo das Eiras, 
17 PT, na freguesia de Vale de Espinho, no valor de 
697,41€;
• Aprovar a abertura do procedimento pré-contra-
tual da empreitada ‘Requalificação da Praça da Re-
pública e Largo de S. Tiago’, bem como a repartição 
de encargos e remeter à Assembleia Municipal para 
aprovação;
• Deferir os pedidos de atribuição de cartões refe-
rente a Dignitude – Programa abem: Rede Solidária 
do Medicamento;
• Aprovar um apoio social no valor de 15.000,00€, 
requerido por munícipe residente na freguesia da 
Bendada;
• Atribuir um apoio social no valor de 750,00€, re-
querido por munícipe residente na União de Fre-
guesias do Sabugal e Aldeia de Santo António;
• Autorizar a renovação dos cartões sociais assim 
como o acesso ao conjunto de benefícios inerentes 
ao mesmo para os requerentes;
• Autorizar a emissão de cartões sociais assim como 
o acesso ao conjunto de benefícios inerentes ao 
mesmo para os requerentes com processo deferi-
do;
• Atribuir um apoio financeiro/logístico e cedência 
de materiais para realização de festejos de S. João, 
requerido pela Associação de Mordomos S. João 
do Sabugal no valor de 25.000,00€;
• Atribuir um apoio financeiro/logístico e materiais 
promocionais para ações inseridas no Raid Cyclist 
Cadillac e Grupo Coral La Chorale L’Unicoeur d’Ar-
banas, requerido pela Associação pelo Futuro de 
Alfaiates, no valor de 3.000,00€;
• Aprovar o protocolo de colaboração para organi-
zação do ‘Festival Sete Sois Sete Luas 2022’ no Sa-
bugal, no valor de 30.980,00€;
• Aprovar o pedido de apoio financeiro para fazer 
face a obras de reparação e conservação do retá-
bulo mor da Igreja Paroquial de Quadrazais, reque-
rido pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia 
de Quadrazais, no valor de 5.000,00€;
• Atribuir 30,00€ por cada ponto, referente à apli-

Câmara Municipal | maio, junho, julho e agosto

cação dos fatores de ponderação – candidaturas ao 
apoio ao associativismo de acordo com o Plano de 
Atividades do ano 2022;
• Atribuir um apoio à atividade da Final do Campeo-
nato Nacional da 2.ª Divisão Masculina de Basquete-
bol no valor de 1.000,00€;
• Atribuir um apoio financeiro para obras de melhoria 
e ampliação salão de festas, requerido pela Asso-
ciação Juventude Pontense, no valor de 1.000,00€;
• Atribuir um apoio social no valor de 214,20€, reque-
rido por munícipe residente na freguesia da Moita;
• Revogar a deliberação de Câmara de 02-03-2022 
referente ao OCR Fireman Challenge;
• Aprovar a proposta de isenção de mensalidade de 
junho de 2022;
• Aprovar os protocolos de colaboração com as 
IPSS’s para apoio a refugiados ucranianos, no valor 
de 22.667,00€;
• Aprovar a proposta de fornecimento de coffee 
breaks, requerido pelo Clube Escape Livre supraci-
tada, no valor de 700,00€;
• Atribuir um apoio financeiro para instalação de uma 
barbearia no Sabugal, requerido por Renato Augus-
to Pestana, no valor de 3.777,00€;
• Atribuir um apoio no valor de 1.557,05€ referente 
ao valor da taxa municipal que se pretende isentar 
(taxa de alvará de obras de alteração e ampliação 
da unidade produção da Lactibar, requerido por Pro-
motores, Lactibar – Lacticínios do Sabugal);
• Aprovar o contrato programa para constituição da 
entidade gestora - AIGP Terras do Lince – Malcata;
• Autorizar a cedência de um espaço, através da ce-
lebração de contrato de comodato para instalação 
do jornal Cinco Quinas;
• Aprovar a proposta de minuta do Contrato Interad-
ministrativo de Delegação de Competências com a 
Junta de Freguesia, no valor de 7.882,00 €, devendo 
a proposta ser submetida à aprovação da Assem-
bleia Municipal.

ATA N.º 13/2022, DE 08 DE JUNHO

DELIBERADO:
• Ratificar o despacho exarado pelo Senhor Presi-
dente da Câmara sobre o adiantamento de verba 
referente ao protocolo de colaboração com a Asso-
ciação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do 
Soito;
• Aprovar o Regulamento para a concessão da ex-
ploração do Bar existente no espaço Entre Pontes;
• Aprovar a prorrogação do prazo de utilização do 
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empréstimo de 3.160.000,00€ contratado com o 
BPI, SA. Mais foi deliberado submeter o plano de 
amortização e pagamento de juros à Assembleia 
Municipal para aprovação;
• Atribuir um apoio social no valor de 244,21€, re-
querido por munícipe residente na União de Fre-
guesias do Sabugal e Aldeia de Santo António;
• Aprovar a celebração de protocolo de colabora-
ção com: Grupo Etnográfico do Sabugal: 5.500,00€; 
Associação Etnográfica de Sortelha: 5.500,00€;
• Autorizar a renovação dos cartões sociais assim 
como o acesso ao conjunto de benefícios inerentes 
ao mesmo para os requerentes;
• Autorizar a emissão de cartões sociais assim como 
o acesso ao conjunto de benefícios inerentes ao 
mesmo, para os requerentes com processo deferido;
• Atribuir um apoio social no valor de 660,00€, re-
querido por munícipe residente na União de Fre-
guesias do Sabugal e Aldeia de Santo António;
• Atribuir um apoio financeiro requerido pela Asso-
ciação Cultural e Desportiva do Soito, no valor de 
3.500,00€;
• Aprovar o Plano de Transportes Escolar Plano de 
Transportes Escolares do ano letivo 2022-2023;
• Deferir o pedido de cedência da Fração L, locali-
zada no CNT, requerido por Armindo Manuel Mar-
ques de Carvalho Oliveira;
• Aprovar a atualização do valor (acréscimo de 
704,00€+IVA) para colocação de lonas promocio-
nais do Concelho do Sabugal em galeras de ca-
mião da empresa Bi-Silque;
• Aprovar a proposta de pagamento de refeições a 
estagiária do Instituto Politécnico da Guarda, no va-
lor total de 275,50€.

ATA N.º 14/2022, DE 22 DE JUNHO

DELIBERADO:

• Autorizar a celebração do contrato de arrenda-
mento com a empresa Voltavançar- Transporte de 
Passageiros, Lda, para cedência de espaço - Bilhe-
teira - localizado na Central de Camionagem do 
Sabugal;
• Autorizar a celebração do contrato de comodato 
de vários prédios rústicos localizados na Colónia 
Agrícola Martim Rei, requerido pelo Clube de Caça 
e Pesca do Sabugal;
• Aprovar a celebração do protocolo com a Associa-
ção Territórios do Côa, no valor de 7.097,10€;
• Atribuir um apoio social no valor de 433,54€, re-
querido por munícipe residente na freguesia da 
Bendada;
• Deferir os pedidos de renovação de cartões - Dig-
nitude – Programa abem: Rede Solidária do Medi-
camento;

• Aprovar a celebração do protocolo Colaboração 
com a Associação Alvorada nas Beiras, no valor de 
12.500,00€;
• Aprovar a celebração do protocolo de Colabora-
ção com a Associação Hípica Amigos do Cavalo, no 
valor de 15.000,00€;
• Retificar a deliberação tomada em 20-01-2022 e 
aprovar os valores para os anos 2022 e 2023 (valor 
total de 8.000,00€), referente ao Protocolo Coope-
ração com o Centro de Ecologia, Recuperação e Vi-
gilância de Animais Selvagens (CERVAS);
• Aprovar a proposta de classificação de cedro dos 
himalaias como interesse municipal, localizado na 
freguesia de Aldeia do Bispo, devendo o assunto 
ser remetido à Assembleia Municipal para delibe-
ração;
• Aprovar a proposta de minuta do Contrato Inte-
radministrativo de Delegação de Competências 
com a Junta de Freguesia de Sortelha, no valor de 
7.500,00 €, devendo a proposta ser submetida à 
aprovação da Assembleia Municipal.

ATA N.º 15/2022, DE 06 DE JULHO

DELIBERADO:

• Ratificar o despacho exarado pelo Senhor Presi-
dente da Câmara referente ao pedido de apoio fi-
nanceiro para fazer face a despesas com a realiza-
ção do evento cultural denominado por III Feira do 
Touro e do Cavalo 2022, conforme requerido pela 
Junta de Freguesia de Soito, no valor de 15.000,00 
€;
• Autorizar a emissão de cartões sociais, assim 
como o acesso ao conjunto de benefícios ineren-
tes ao mesmo para os requerentes com processo 
deferido;
• Deferir o pedido de apoio requerido pela Esco-
la Regional Dr. José Dinis da Fonseca, no valor de 
2.100,00€, acrescido de IVA à taxa legal, referente 
à contratualização de serviço de transporte de alu-
nos do Sabugal-Aeroporto de Lisboa e do Aeropor-
to de Lisboa-Sabugal;
• Adquirir as fichas de trabalho aos alunos do 1.º 
ciclo do ensino básico, com uma estimativa de 
despesa de 8.669,89€ para o 1.º ciclo e 9.355,70 € 
para o 2.º ciclo (devendo as mesmas ser adquiridas 
obrigatoriamente nas papelarias locais – Soito e Sa-
bugal);
• Deferir o pedido de alteração de Fração V pela 
Fração P no CNT - Soito, requerido por Micael Caria;
• Deferir o pedido de apoio técnico e colaboração 
dos Serviços de Contratação do Município no se-
guimento da candidatura ‘Parque de Autocarava-
nas’, requerido pela Junta de Freguesia de Alfaiates;
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• Deferir o pedido de apoio técnico em procedimen-
to de contratação pública, requerido pela Junta de 
Freguesia de Aldeia do Bispo.

ATA N.º 16/2022, DE 20 DE JULHO

DELIBERADO:
• Revogar o contrato de comodato aprovado em 
Reunião de Câmara de 15-05-2015 e aprovar a ce-
lebração do contrato de comodato com a Junta de 
Freguesia de Aldeia da Ponte;
• Aprovar o plano Plano Anual de Feiras e Mercados 
do Concelho do Sabugal para o ano 2022;
• Aprovar a atribuição de material escolar aos alu-
nos subsidiados do 1.º ciclo (928,00€ para o esca-
lão A e 472,00€ para o escalão B);
• Aprovar a atribuição de cartões no âmbito da Dig-
nitude – Programa Abem: Rede Solidária do Medica-
mento;
• Aprovar a celebração do protocolo de Colaboração 
com o Clube Terras do Côa, no valor de 3.000,00€;
• Aprovar o apoio para a realização do XXXV Festival 
“Ó Forcão Rapazes”, requerido pela Associação Mo-
cidade de Aldeia do Bispo, no valor de 5.000,00€;
• Atribuir um apoio à Modalidade de Atletismo re-
querido pelo Núcleo Sportinguista do Concelho do 
Sabugal, no valor de 600,00€;
• Atribuir um apoio social no valor de 750,00€ re-
querido por munícipe residente na cidade do Sa-
bugal;
• Atribuir um apoio social no valor de 229,50€ re-
querido por munícipe residente na freguesia de 
Vale de Espinho;
• Autorizar a emissão de cartões sociais assim como 
o acesso ao conjunto de benefícios inerentes ao 
mesmo para os requerentes com processo deferi-
do;
• Autorizar a renovação dos cartões sociais assim 
como o acesso ao conjunto de benefícios inerentes 
ao mesmo para os requerentes;
• Atribuir um apoio às associações participantes no 
XVIII Interfreguesias, no valor total de 7.940,00€;
• Tomar conhecimento da proposta de plano de Co-
gestão RNSM para 2022-2024;
• Aprovar a revisão do Plano de Contingência para 
Água em situações de seca Agrometeorologia Ex-
trema do Concelho do Sabugal 2022;
• Aprovar a celebração de protocolo com a Entida-
de gestora AIGP – Terras do Lince de Malcata com 
a Opaflôr, no valor de 15.000,00€;
• Aprovar a proposta de minuta do Contrato Interad-
ministrativo de Delegação de Competências com 
a Junta de Freguesia de Rapoula do Côa, no valor 
de 6.500,00€, devendo a proposta ser submetida à 
aprovação da Assembleia Municipal;
• Aprovar a proposta de minuta do Contrato Interadmi-

nistrativo de Delegação de Competências com a União 
de Freguesias de Aldeia da Ribeira, Vilar Maior e Ba-
damalos, no valor de 1.000,00€, devendo a proposta 
ser submetida à aprovação da Assembleia Municipal;
• Aprovar a proposta de minuta do Contrato Inte-
radministrativo de Delegação de Competências 
com a Junta de Freguesia de Quadrazais, no valor 
de 6.000,00€, devendo a proposta ser submetida à 
aprovação da Assembleia Municipal;
• Suspender o pacote de medidas “Sabugal Solidá-
rio”, âmbito do COVID-19, aprovado a 30 de março 
de 2022, uma vez que não se verifica a situação de 
alerta no país, mantendo-se apenas o apoio nas 
despesas com alimentação, no caso de surgimento 
de surto numa IPSS. 

ATA N.º 17/2022, DE 03 DE AGOSTO

DELIBERADO:
• Aprovar a aquisição de gás natural por um perío-
do de 12 meses com previsão plurianual, cujo preço 
base não deverá exceder 379.899,63€, acrescido 
de IVA à taxa em vigor, bem como aprovar a reparti-
ção de encargos e remeter à Assembleia Municipal 
para ratificação;
• Atribuir um apoio financeiro para realização de 
corrida de touros, requerido pela Associação Cul-
tura e Beneficência Amigos de Aldeia da Ponte, no 
valor de 1.500,00€;
• Concordar com a metodologia adotada nos anos an-
teriores referente ao programa de generalização do 
fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1.º 
Ciclo (consultar tabela disponível no site do Municipio)

• Atribuir um apoio social no valor de 660,00€ a 
munícipe residente na cidade do Sabugal;
• Aprovar a adenda ao protocolo celebrado com a 
Santa Casa da Misericórdia do Sabugal – Apoio aos 
Refugiados Ucranianos, no valor de 9.300,00€;
• Aprovar a abertura de novo procedimento concursal 
da prestação de serviços de apoio e gestão do Bal-
neário Termal do Cró, através de um concurso limitado 
por prévia qualificação, no valor de 1.440.000,00€ por 
36 meses, bem como aprovar a repartição de encar-
gos e remeter à Assembleia Municipal para ratificação;
• Aprovar o pedido de apoio financeiro para fazer 
face a despesas com a realização do evento cul-
tural denominado por Festival de Acordeão e To-
cadores de Realejo 2022, requerido pela Junta de 
Freguesia de Rebolosa, no valor de 1.500,00€;
• Atribuir um apoio para fazer face a despesas com 
a pavimentação a cubos e respetivos remates do 
caminho de acesso à praia fluvial do Seixo do Côa, 
requerido pela União de Freguesias de Seixo do 
Côa e Vale Longo, no valor de 14.111,40€.
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ATA N.º 18/2022, DE 17 DE AGOSTO

DELIBERADO:
• Aprovar o voto de solidariedade e conforto para com 
a Câmara Municipal da Guarda, Câmara Municipal da 
Covilhã, Câmara Municipal de Manteigas, Câmara Mu-
nicipal de Belmonte, Câmara Municipal de Celorico da 
Beira e Câmara Municipal de Gouveia;
• Aprovar a aquisição de gás propano a granel por um 
período de 36 meses com previsão plurianual, cujo 
preço base não deverá exceder 259232,74€, acresci-
do de IVA à taxa legal em vigor, bem como aprovar a 
repartição de encargos e remeter à Assembleia Muni-
cipal para ratificação;
• Concordar com a metodologia adotada nos anos an-
teriores referente ao Programa de Expansão e Desen-
volvimento da Educação Pré-Escolar (Componente 
de apoio à família através de almoço e prolongamen-
to de horário) (consultar tabela disponível no site do 
Municipio)
• Aprovar a Minuta dos Contratos Interadministrativos 
de Delegação de Competências com as Juntas de 
Freguesia referente a atribuição de horas de apoio au-
xiliar necessárias ao normal funcionamento dos Esta-
belecimentos de Ensino – Tarefeiras, ano letivo 2022-
2023, devendo a assunto ser submetido à Assembleia 
Municipal;
• Deferir a denuncia do contrato da fração A1 do CNT- 
Soito requerido por João José Ramalho da Cruz e 
isentar do pagamento da indemnização;
• Atribuir um apoio no valor de 4.000,00€ para aquisi-
ção de equipamento de suporte da atividade e obras 
a realizar em empresa de retalho de relógios e de ar-
tigos de ourivesaria e joalharia, requerido por Hélder 
Mendes Caramona;
• Aprovar a celebração do protocolo de cooperação 
Festival Côa – Corredor das Artes;
• Aprovar a proposta de introdução de tarifas de cas-
tanheiros híbridos.

ATA N.º 18/2022, DE 17 DE AGOSTO

DELIBERADO:
• Manter a Taxa Municipal de Direito de Passagem a 
aplicar para o ano de 2023 em 0 %, devendo o assunto 
ser submetido à Assembleia Municipal, viabilizando a 
sua inclusão na Tabela de Taxas a aprovar para vigorar 
em 2023;
• Prescindir da participação de IRS Variável até 5 % 
para o ano de 2023, devendo a proposta ser remetida 
à Assembleia Municipal para aprovação;
• Aprovar o contrato de Delegação de Competências 
do Município do Sabugal no Diretor do Agrupamento 

de Escolas do Sabugal para a gestão e funcionamen-
to do refeitório escolar, com valores de 24.440,40€ 
para 2022 e 42.967,80€ + 1.095,00€ para 2023;
• Atribuir um apoio no valor de 3.750,00€ para fazer 
face a despesas com a organização da 16.ª Volta a 
Portugal Juniores, requerido pela Federação Portu-
guesa de Ciclismo;
• Atribuir um apoio no valor de 1.000,00€ requerido 
pela Associação Cultural e Desportiva de Malcata;
• Aprovar o Relatório da Estratégia Local de Habitação 
do Município do Sabugal 
• Aprovar os critérios para atribuição de apoios pon-
tuais a alunos do ensino superior;
• Atribuir um apoio social no valor de 250,00€ a muní-
cipe residente na freguesia de Soito;
• Atribuir um apoio no valor de 800,00€ + IVA para rea-
lização de evento Ribacoa Clássicos, requerido por 
Telmo Ramalho;
• Aprovar a celebração do protocolo de Cooperação 
2022 entre o Município do Sabugal e a Pró-Raia, no 
valor de 12.000,00€;
• Atribuir um apoio financeiro para fazer face a despe-
sas com a realização do evento cultural denominado 
por VI Feira de Artesanato 2022, requerido pela Junta 
de Freguesia de Cerdeira, no valor de 1.500,00€;
• Atribuir um apoio financeiro para fazer face a des-
pesas com a realização de trabalhos de reparação da 
conduta de águas residuais, reparação de vedações e 
o fornecimento de areia fina, requerido pela Junta de 
Freguesia de Rapoula do Côa, no valor de 12.503,00€;
• Atribuir um apoio financeiro para fazer face a des-
pesas com a pavimentação a cubos na Rua da Trapa, 
requerido pela Junta de Freguesia de Quintas de S. 
Bartolomeu, no valor de 8.235,36€;
• Atribuir um apoio financeiro para fazer face a des-
pesas com a pavimentação de três arruamentos em 
Nave, requerido pela Junta de Freguesia de Nave, no 
valor de 20.000,00€;
• Aprovar a celebração de Protocolo de Parceria para 
a Implementação de Caixa Automático – ATM na 
Rede Aldeias Históricas de Portugal, a celebrar entre 
as Aldeias Históricas de Portugal – Associação de De-
senvolvimento Turístico, o Município do Sabugal e a 
Junta de Freguesia de Sortelha. 
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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
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MINUTA DA ATA Nº3/2022, DE 24 DE 
JUNHO

DELIBERADO:

• Aprovar a ata da Sessão Ordinária realizada no dia 
29-04-2022, com as alterações propostas e aprova-
das;
• Aprovar a repartição de encargos referente à em-
preitada “Requalificação da Praça da República e 
Largo de S. Tiago”;
• Aprovar o contrato interadministrativo de delega-
ção de competências a celebrar entre o Município 
do Sabugal e a União de Freguesias do Sabugal e 
Aldeia de Santo António;
• Aprovar o contrato interadministrativo de delega-
ção de competências entre o Município do Sabugal 
e a Junta de Freguesia de Sortelha;
• Aprovar o plano de amortização e pagamento de 
juros referente à prorrogação do prazo de utilização 
do empréstimo;
• Aprovar a proposta de classificação de árvore de 
interesse municipal – cedro dos himalaias, localiza-
do na freguesia de Aldeia do Bispo.
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NOTA:

Se reside fora do Concelho e pretende receber  
o Boletim Municipal contacte-nos:

TEL. 271 751 040
EMAIL. comunicacao@cm-sabugal.pt
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