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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 
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aros Munícipes, 
amigas e amigos,

Como saberão, a 
nossa cultura e tradições são 
fundamentais. Assim, a qua-
dra natalícia é sinónimo do já 
tradicional “Sabugal Presépio”, 
que regressa para envolver 
os sabugalenses, e todos os 
visitantes, no verdadeiro espí-
rito natalício, com a recriação 
do Presépio de Belém, numa 
escala única em Portugal.

A quadra natalícia, junto 
daqueles que amamos e 
que nos são mais próximos, 
é também tempo de retros-
petiva, de retirar lições para 
melhor seguir em frente e 
de saborear os sucessos que 
juntos alcançámos.

Em 2022 o Sabugal assumiu a 
sua vocação em ser um cen-
tro nacional de debate para 
a Energia e Tecnologia. A 
ENERTECH – Feira das Tec-
nologias para a Energia, que 
se vai realizar de 12 a 15 de 
outubro 2023, passando a 
partir deste ano, a realizar-se 
a cada dois anos, intercalado 
pela realização de conferên-
cias ligadas aos setores da 
energia, da sustentabilida-
de ambiental e da inovação 
tecnológica, as ENERtalks.

Este foi um ano de cultura, 
de consolidação da oferta já 
existente e criação de novas 
propostas. A eventos já bem 
conhecidos dos sabugalen-
ses como o Festival Sete Sóis 
Sete Luas, este ano, a novida-
de foi o Festival “Sons do Côa”, 
coorganizado com a Associa-
ção Cultural Oito Ecos, com o 
propósito de colocar estilos 
musicais em diálogo com o 

C nosso próprio património cul-
tural.

Ao longo do ano, a Serra da 
Malcata esteve também en-
tre as nossas prioridades. 
Desde logo através do Plano 
de Cogestão da Reserva Na-
tural da Serra da Malcata, que 
apresentámos em Penama-
cor e Sabugal e que passará 
pela sensibilização, capacita-
ção e comunicação alinhada 
com as melhores estratégias 
internacionais de preserva-
ção. Depois, o Programa de 
Reordenamento e Gestão da 
Paisagem da Serra da Mal-
cata, para dotarmos o nosso 
território em ser mais resi-
liente aos fogos florestais e, 
simultaneamente, de conse-
guir gerar atividades econó-
micas sustentáveis. Referên-
cia ainda para a revalidação 
da Carta Europeia de Turismo 
Sustentável (CETS) que este 
ano levámos a cabo com su-
cesso.

O trabalho feito até aqui dá-
-nos a responsabilidade de 
continuar a fazer tudo pelo 
Sabugal no novo ano que 
se aproxima. É com isso em 
mente, com todos os desafios 
e oportunidades que identifi-
camos, com todas as ideias e 
planos que temos para tornar 
o Concelho do Sabugal um 
lugar ainda melhor, que vos 
desejo um Santo Natal e um 
Próspero Ano Novo.

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

7

VÍTOR PROENÇA 
PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DO SABUGAL

BOLETIM MUNICIPAL JAN-FEV-MAR’23 |



8

ACONTECE
NO SABUGAL

| BOLETIM MUNICIPAL JAN-FEV-MAR’238

té 8 de janeiro, o “Sabugal Presé-
pio” – O Maior Presépio Natural… 
vai envolver os residentes e visi-
tantes no espírito natalício, con-

vidando-os a surpreenderem os sentidos 
com a recriação do Presépio de Belém. 
Esta é uma iniciativa identitária do Conce-
lho com a qual o Município quer dar força 
às tradições, incutindo valores de partilha, 
de compaixão e de esperança.

Esperança e magia do Natal 
enchem o coração

“SABUGAL PRESÉPIO” – O MAIOR PRESÉPIO NATURAL… 

A

8
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O Presépio ocupa 1.100 metros quadrados 
e é construído à escala normal, utilizando 
elementos naturais, como troncos de cas-
tanheiros, heras e musgos, para transmitir 
uma perceção tão real quanto possível, 
traduzindo-se numa experiência imersiva 
imperdível e única em Portugal. O “Sabu-
gal Presépio” apresenta um programa de 
animações diverso com a realização do 
Mercadinho de Natal, com a venda de 
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produtos e de artesanato local junto ao 
Castelo de Cinco Quinas, as “Montras de 
Natal”, um projeto promovido pelo Muni-
cípio e ADES – Associação Empresarial do 
Sabugal para dinamizar e revitalizar o co-
mércio local, e muitas surpresas para os 
mais pequenos.

Para dar as boas-vindas a 2023, o Sabugal 
vai ser palco de festejos de passagem 
de ano, com as cinco vilas medievais – 
Alfaiates, Sabugal, Sortelha, Vila do Touro 
e Vilar Maior – a ganharem um brilho 
especial com os espetáculos pirotécnicos.

ACONTECE
SABUGAL

ACONTECE
SABUGAL
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Celebração das raízes, tradições 
e cultura sabugalense

DIA DO CONCELHO

o dia 10 de novembro celebrou-
-se o Dia do Concelho, marcado 
pelos 726 anos da confirmação 
do foral do Sabugal, por D. Di-

nis, em 1296. O programa teve início nos 
Paços do Concelho, com o hastear das 
bandeiras, perante uma Guarda de Honra, 
formada por elementos das Corporações 
das Associações Humanitárias de Bom-
beiros Voluntários do Sabugal e do Soito. 
A sessão continuou no Auditório Munici-
pal, com a condecoração dos trabalhado-
res da autarquia com 15, 25 e 35 anos de 
serviço efetivo e votos de louvor a traba-
lhadores aposentados. Foram, igualmen-
te, atribuídas Medalhas de Mérito Cívico a 
Rui Chamusco, cofundador da Associação 
dos Amigos Solidários com Timor-Leste 
(ASTiL) e promotor do Projeto de Solida-
riedade em Timor-Leste e aos antigos Pre-
sidentes de Juntas de Freguesia, João do 
Inácio, Jorge Dias, António Marques, Silvi-
na da Silva e Fernanda Esteves. 

No final da sessão, o Presidente Vítor 

N

ACONTECE
SABUGAL

Proença destacou que o Dia do Concelho é 
“um momento de homenagem e reconhe-
cimento, de celebração da nossa História, 
um momento para enaltecer o legado dos 
que nos precederam”, e acrescentou que 
esta ocasião deve ser “de evocação das 
nossas raízes, das nossas tradições, da 
nossa cultura, dos nossos patrimónios; é 
tudo isso que nos dá identidade, que nos 
dá sentido de pertença, que nos faz sentir 
– com muito orgulho – sabugalenses”.

As comemorações terminaram com um 
espetáculo de flamenco apresentado por 
Ana González y Su Gente, no âmbito do 
Festival ‘Sete Sóis Sete Luas’, no Auditório.
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edição de 2023 da ENERTECH – 
Feira das Tecnologias para a Ener-
gia vai realizar-se de 12 a 15 de 
outubro, passando, a partir deste 

ano, a realizar-se a cada dois anos, num ca-
lendário intercalado pela realização de con-
ferências ligadas aos setores da energia, da 
sustentabilidade ambiental e da inovação 
tecnológica, as ENERtalks.

Esta foi uma das grandes novidades da ses-
são que o Presidente do Município, Vítor 
Proença, apresentou na sua intervenção na 
conferência ENERtalks – Desafios e Opor-
tunidades das Energias Renováveis, que se 
realizou no dia 22 de novembro, no Auditó-
rio Municipal. Na sua intervenção reforçou 
o compromisso e a ambição de afirmar a 
ENERTECH – Feira das Tecnologias para a 
Energia como um evento nacional, que junta 
as empresas e a academia, e realçou a im-
portância do setor para o desenvolvimento 
do território, ao lembrar que o Concelho foi 
eleito para acolher uma central de energia 
eólica e fotovoltaica, num investimento pri-

ENERTECH ganha nova dinâmica 
com a realização de Conferências e Feira 

A

EVENTO NA ÁREA DA ENERGIA E TECNOLOGIA 

vado que ronda os 200 milhões de euros, 
projetada para a freguesia do Casteleiro.

Esta conferência contou com a presença e 
intervenção do engenheiro, economista, an-
tigo ministro da Indústria e Energia, e atual 
coordenador do Observatório da Energia e 
Indústria da SEDES, Luís Mira Amaral, numa 
conversa moderada pelo jornalista Jorge Es-
teves, e o CEO da ECO – Sistema Energias 
Renováveis, Tiago Quelhas, que abordou o 
tema “Comunidades Energias Renováveis – 
O Futuro”.

ACONTECE
SABUGAL
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Celebração da 
cooperação amiga 
entre os Municípios 
do Sabugal e de 
Liquiçá

JORNADA DE SOLIDARIEDADE 

Auditório Municipal do Sabu-
gal recebeu uma Jornada de 
Solidariedade, organizada pela 
Associação dos Amigos Solidá-

rios com Timor-Leste (ASTiL), com o apoio 
do Município do Sabugal. Esta iniciativa foi 
marcada por momentos musicais timo-
renses e nacionais, pela apresentação da 
atividade desenvolvida pela ASTiL e pelas 
intervenções do professor catedrático e in-
vestigador do Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas da Universidade de Lis-
boa, e Presidente da Assembleia Municipal 
do Sabugal, Manuel Meirinho, acerca da 
importância da solidariedade comunitária 
e do Presidente Vítor Proença, que enalte-
ceu “a importante atividade desenvolvida 
e empenho demonstrado” pela ASTiL para 
a “angariação de fundos e criação de dinâ-
micas de apoio à comunidade timorense, 
mais concretamente ao Município de Liqui-
çá”, saudando, também, o cofundador da 
ASTiL, Rui Chamusco, homenageado, no 
Dia do Concelho, com a medalha de mérito 
cívico, pelo seu “exemplo de dedicação à 
causa pública”. 

O
Sabugal recebe 
“Sons do Côa”

1.ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA

Igreja Matriz do Sabugal foi pal-
co do primeiro concerto do Fes-
tival “Sons do Côa”, “Vivaldi e a 
Inspiração Feminina”. O Festival, 

com direção artística do sabugalense João 
Andrade Nunes, teve mais três espetá-
culos musicais, incluindo o concerto “Es-
perar, Sentir”, na Igreja da Misericórdia de 
Alfaiates, o “Recital de Guitarra e Violino”, 
na Igreja Matriz de Sortelha, e “Um conto 
musical Raiano”, no Auditório Municipal 
do Sabugal. Numa organização conjunta 
do Município do Sabugal e da Associação 
Cultural Oito Ecos, o Festival de Música 
“Sons do Côa” apresenta-se como um pro-
jeto musical intergeracional e descentrali-
zado, onde os mais variados estilos e épo-
cas musicais são colocados em diálogo 
com a identidade e o património cultural 
autóctone.

A
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3.ª edição do “Naturcôa” teve um 
balanço muito positivo, com um 
público cada vez mais fiel e que 
se desloca ao Sabugal vindo de 

vários pontos do país. Promovido pelo Mu-
nicípio, este é um evento de fotografia e na-
tureza para fomentar e valorizar o território, 
que este ano contou com uma residência 
artística da ilustradora Cláudia Baeta, e dos 
fotógrafos Luís Afonso, João Cosme e João 
Rodrigues, que durante seis dias, sentiram, 
exploraram e documentaram o rio Côa, um 
olhar pessoal que deu origem a uma expo-
sição e a um livro. A presente edição teve 
a participação de fotógrafos, ilustradores, 
videográficos, oradores internacionais e de 
experiências para os mais pequenos, com 
a realização de um workshop ligado à bio-
diversidade, e para os maiores, momentos 
de aromaterapia sensorial e banhos de flo-
resta.

Evento dedicado 
a documentar as 
maravilhas que 
compõem o Concelho 

A

“NATURCÔA” 

té 8 de janeiro, a sala de exposi-
ções temporárias do Museu do 
Sabugal acolhe a exposição co-
letiva de fotografia contempo-

rânea portuguesa “Arte e Território”, que 
junta nove fotógrafos portugueses a nove 
concelhos do Interior, onde passaram cin-
co dias em residências artísticas. Em exi-
bição estão trabalhos originais de Valter 
Vinagre, Rui Dias Monteiro, Pauliana Valen-
te Pimentel, Fábio Cunha, Céu Guarda, An-
tónio Bernardo, João Dias, Martim Ramos 
e Helena Gonçalves, que esteve no Sabu-
gal. Este projeto foi lançado pelo Jornal do 
Fundão, com o apoio do Novo Banco e dos 
municípios de Belmonte, Castelo Branco, 
Covilhã, Fundão, Idanha-a-Nova, Pampi-
lhosa da Serra, Penamacor, Proença-a-Nova 
e Sabugal. 

Inauguração da 
exposição “Arte e 
Território”

A

RESIDÊNCIA ARTÍSTICA
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documentário “O Salto do Con-
trabando”, uma produção do 
Município do Sabugal, com 
a realização de Paulo Vinhas 

Moreira, venceu o 1.º Prémio na catego-
ria “Cultura e Património”, na 15.ª edição 
do “ART&TUR” – Festival Internacional de 
Cinema de Turismo, que decorreu em Ou-
rém. Este projeto resulta de três anos de 
recolha e mapeamento de memórias liga-
das ao fenómeno do Contrabando de sub-
sistência e do Salto (emigração clandesti-
na) no Concelho. Aquando da estreia, Vítor 
Proença, Presidente da Câmara, e Paulo 
Vinhas Moreira, realizador do documentá-
rio, realçaram a importância deste traba-
lho de recolha de temáticas tão marcantes 
na identidade deste território e das suas 
gentes, salvaguardando-se assim histórias 
e memórias únicas para as gerações vin-
douras.

“O Salto do 
Contrabando” vence 
Festival Internacional 
de Cinema de Turismo

DO SABUGAL PARA O MUNDO

O

Rede Intermunicipal 
das Bibliotecas das 
Beiras e Serra da 
Estrela volta a receber 
ciclo de eventos

ABEIRAR

iniciativa “aBEIRAr” volta “à es-
trada”, agora centrada nos te-
mas da ciência, inovação, cida-
dãos e território, para percorrer 

todos os Concelhos da CIM Beiras e Serra 
da Estrela, até 18 de março de 2023, com 
passagem pelo Sabugal no dia 11 de fe-
vereiro. Este é um ciclo de eventos para 
promover o território, através do cruza-
mento de saberes (tradicional, empírico, 
científico e académico), explorando fron-
teiras de colaboração entre a ciência e os 
cidadãos. Por outro lado, cada evento tem 
uma identidade própria e enraizada no co-
nhecimento, património e cultura locais. A 
segunda edição foi apresentada em Caria, 
Concelho de Belmonte, e contou com os 
representantes dos 15 Municípios e respe-
tivos parceiros.

A



15

CULTURA
SABUGAL

BOLETIM MUNICIPAL JAN-FEV-MAR’23 | 15

Flamenco e música 
do País Basco 
animam o Sabugal

FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS

Auditório Municipal recebeu 
um workshop e espetáculo de 
flamenco com Ana González, 
artista que integrou diferentes 

companhias de flamenco pelo mundo, e 
um espetáculo musical com o grupo “Kor-
rontzi”, caso único de notoriedade entre a 
nova música do País Basco. O programa do 
Festival Sete Sóis Sete Luas englobou es-
petáculos, residência artística de street art, 
teatro de rua, laboratórios musicais, entre 
outras atividades culturais para promover 
o diálogo intercultural e a mobilidade dos 
artistas dos países que integram a rede.

O

Sabugal recebe 
projeto que 
documenta a 
memória cultural  
e da tradição oral

A MÚSICA PORTUGUESA A GOSTAR DELA 
PRÓPRIA

uma ótica de valorização do 
património imaterial, o Conce-
lho acolheu e apoiou o projeto 
artístico “A música portuguesa 

a gostar dela própria” para gravar os can-
tares tradicionais, histórias e canções dos 
grupos e artesãos da terra. No total foram 
gravados 24 vídeos para manter a me-
mória viva, com a participação de grupos 
musicais estabelecidos no Concelho e 
atuações coletivas e individuais de sabu-
galenses com talento para a música. Os 
vídeos estão disponíveis, na íntegra, na 
página de Facebook do Município e nas 
plataformas digitais do projeto.

N
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Ação de capacitação para instituições e 
técnicos do setor social

seminário “Estimular (mas) com 
amor - Envelhecimento positivo” 
reuniu, no dia 21 de outubro, pro-
fissionais e estudantes da área 

de intervenção social no Auditório Muni-
cipal para abordar o tema do envelheci-
mento positivo, numa iniciativa promovida 
pelo Município do Sabugal com o Lar de 
Santo Antão – Centro Social e a Paroquial 
de Nossa Senhora dos Milagres de Aldeia 
do Bispo.

Este seminário contou com a apresenta-
ção de projetos sociais diferenciadores, 
nos quais se incluem o Plano Gerontológi-
co do Sabugal, o Projeto Municipal Laços e 
o Projeto Lúdicognitividade - Estimulação 
das Funções Executivas através da Prática 
de Jogos de Estimulação Cognitiva, bem 

O

SEMINÁRIO “ESTIMULAR (MAS) COM AMOR - ENVELHECIMENTO POSITIVO”

como com a participação de oradores de 
diferentes áreas, que procuraram reinven-
tar novas abordagens e estratégias pro-
motoras de inovação, numa enriquecedo-
ra partilha de conhecimentos. 

Na sessão de abertura, Vítor Proença, Pre-
sidente da Câmara Municipal, e Américo 
Barroca, Presidente do Lar de Santo Antão, 
realçaram o importante trabalho que tem 
sido desenvolvido no território, através da 
disponibilização de respostas sociais dife-
renciadoras, e sublinharam a importância 
de estratégias de envelhecimento positi-
vo, em que saber cuidar (mas) com amor 
é primordial, num compromisso partilha-
do pelos presentes de que “não podemos 
acrescentar dias à vida, mas podemos 
acrescentar vida aos dias”. 
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último encontro do Clube de 
Leitura do Sabugal de 2022 foi 
marcado pela apresentação do 
“As Memórias do Romeu”, pelo 

autor Amadeu Chapeira. O livro é uma 
biografia do autor que, como tantos ou-
tros conterrâneos, cedo se viu obrigado a 
“dar o salto” para França, nos anos 60, em 
busca de uma vida melhor. É com uma 
escrita simples e despretensiosa – aquela 
que vem do coração – que o autor narra as 
peripécias, os obstáculos, mas também as 
conquistas alcançadas ao longo dos anos, 
com ênfase nas muitas décadas vividas 
em Paris.

Autor Amadeu 
Chapeira apresenta 
“As Memórias do 
Romeu”

CLUBE DE LEITURA DO SABUGAL

Projeto centrado 
no envelhecimento 
positivo 

PROJETO “LAÇOS”

O
as Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (IPSS) do 
Concelho está a ser implemen-
tado o projeto “LAÇOS”, com a 

apresentação de três documentários do 
realizador Paulo Vinhas Moreira sobre as 
tradições e gentes locais, nomeadamen-
te, “A Gíria de Quadrazais”, “A Taberna” e o 
“Salto do Contrabando”. Centrado no en-
velhecimento positivo, o projeto “LAÇOS” 
(Levar Ações Com Objetivos Solidários) é 
promovido pelo Município e está a percor-
rer as IPSS concelhias com um programa 
diverso de atividades, desde cinema, tea-
tro, música, musicoterapia, entre outras.

N
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Município e a Fundação Álvaro 
Carvalho estabeleceram um pro-
tocolo que permitiu a realização 
de 20 operações às cataratas de 

utentes do Concelho, referenciados pelo 
Centro de Saúde Local, e sem custos para 
os próprios. Este protocolo faz parte de um 
conjunto de respostas sociais que a Câ-
mara Municipal tem desenvolvido junto da 
população e, para além dos custos supor-
tados pela Fundação e Autarquia, também 
está incluído o transporte para as consul-
tas pré e pós-operatórias.

Realização de 
20 intervenções 
cirúrgicas às 
cataratas

O

RESPOSTA SOCIAL

ontribuir para o envelhecimento 
ativo e saudável foi o mote para 
assinalar o Dia Internacional do 
Idoso, com atividades físicas 

dirigidas aos seniores do Concelho, 
que decorreram no Pavilhão e Piscinas 
Municipais. O Município assinalou também 
o dia com a entrega de lembranças às 
Instituições Particulares de Solidariedade 
Social (IPSS) do Concelho. Comemorada 
a 1 de outubro, a Organização das Nações 
Unidas (ONU) instituiu esta data para chamar 
a atenção para o tema do envelhecimento 
e a necessidade de proteger e cuidar da 
população mais idosa.

Dia Internacional 
do Idoso

ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL

C
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á iniciaram as atividades do proje-
to “Zéthoven - Plante um Músico” 
no Sabugal, numa parceria entre a 
Associação Cultural da Beira Inte-

rior e o Município. Centrado na oferta de 
oportunidades culturais e na aprendiza-
gem musical, e eventual encaminhamen-
to profissional, o projeto é constituído por 5 
grupos de percussão e 4 coros, num total 
de cerca de 120 crianças dos Concelhos 
do Sabugal, Covilhã e Fundão.

“Zéthoven - Plante 
um Músico” durante 
o ano letivo no 
Sabugal

DESCENTRALIZAÇÃO CULTURAL

J

Sabugal recebe 
encontro sobre a 
participação na 
sociedade mais ativa

ENCONTRO DISTRITAL    
DE ASSOCIAÇÕES JUVENIS

Sabugal recebeu o 25.º Encon-
tro Distrital de Associações Ju-
venis (EDAJ), organizado pela 
FAJDG - Federação das Asso-

ciações Juvenis do Distrito da Guarda, para 
promover a reflexão e discussão sobre os 
temas da juventude e participação social, 
os jovens e a democracia, cidadania ativa, 
comunicação inclusiva e educação não 
formal. O Município do Sabugal associou-
-se a esta iniciativa de forma a gerar uma 
participação ativa na vida sociocultural, 
económica e política da sua área por parte 
das populações mais jovens.

O

Créditos: Associação Cultural da Beira Interior

Créditos: FAJDG
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Município ofereceu kits EKUI às 
turmas do pré-escolar e do 1.º 
ciclo que têm adotado a EKUI, 
a metodologia de desenho uni-

versal para a aprendizagem (DUA), multis-
sensorial e inclusiva, que combina quatro 
formas de comunicação: a gráfica (as le-
tras), o Código Braille, a Língua Gestual 
Portuguesa (LGP) e o Alfabeto Fonético 
(sons e formas de os articular). Estes kits 
são mais uma ferramenta pedagógica di-
ferenciadora, que permite a professores, 
educadores e terapeutas da fala imple-
mentar a referida metodologia em con-
texto educativo e terapêutico. O Município 
é parceiro e investidor social da Iniciativa 
de Inovação e Empreendedorismo Social 
(IIES) Comunidades EKUIzadoras, da As-
sociação EKUI, resultante de uma candi-
datura conjunta, aprovada pelo Portugal 
Inovação Social, que se traduz num apoio 
financeiro por parte do Município de cerca 
de 90 mil euros.

Câmara Municipal 
entrega kits EKUI 
nas escolas 

KITS EKUI

O

N

Sabugal recebe 
sessão de 
capacitação

o âmbito do Projeto “MAIs - 
Mulheres Agricultoras em Ter-
ritórios de Interior”, o Sabugal 
recebeu a sessão “Construção 

comunitária: experimentação de sentidos 
e partilhas das mulheres agricultoras” para 
despertar o interesse pela cooperação, 
pelo sentido coletivo e organização comu-
nitária, a partir das vivências e problemá-
ticas identificadas pelas participantes nas 
sessões anteriores conduzidas pela equi-
pa do Projeto MAIs. Presente na sessão, a 
Vice-Presidente Sílvia Nabais destacou a 
importância do Projeto para o empodera-
mento das mulheres, da sua capacitação, 
participação cívica e valorização do seu 
papel social. Desde 2020 e em parceria 
com Município, este projeto está presente 
no Sabugal e em São Pedro do Sul, com 
financiamento do Programa Conciliação 
e Igualdade de Género no âmbito do EEA 
Grants.

“MAIS – MULHERES AGRICULTORAS EM 
TERRITÓRIOS DO INTERIOR”
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a presença da Ministra da Agri-
cultura, Maria do Céu Antunes, 
foi assinado o Contrato de Parce-
ria sobre o “Potencial Hídrico do 

Sistema Sabugal-Meimoa, Serra da Estrela 
e Ribeira da Baságueda”, pelos Presidentes 
dos Municípios do Fundão, Sabugal, Covi-
lhã, Belmonte, Penamacor e Almeida, no 
Fundão. O presente Contrato tem por objeto 
estabelecer as condições e definir os ter-
mos da parceria para execução do estudo 
prospetivo acerca do “Potencial Hídrico do 
Sistema Sabugal-Meimoa, Serra da Estrela e 
Ribeira da Baságueda”, nomeadamente ten-
do em vista os usos múltiplos da água e a 
sua compatibilização com o Regadio.

Contrato de parceria 
sobre usos múltiplos 
da água e a sua 
compatibilização 
com o Regadio

N

ÁGUA DA BARRAGEM

Programa de Reordenamento e 
Gestão da Paisagem (PRGP) da 
Serra da Malcata está aberto às 
observações e sugestões de 

todos os interessados até 13 de janeiro de 
2023, data que termina o período de dis-
cussão pública. Este programa visa a trans-
formação da paisagem para torná-la mais 
resiliente aos fogos rurais e, simultanea-
mente, dotar os territórios de atividades 
económicas ligadas aos recursos naturais. 
Os elementos fundamentais da proposta – 
Relatório do Programa, Desenho da Paisa-
gem, Sumário Executivo, Relatório Ambien-
tal e Resumo Não Técnico, bem como os 
pareceres finais emitidos - encontram-se 
disponíveis no website da Direção-Geral do 
Território, no portal Participa e no Balcão 
Único do Município.

Programa de 
Reordenamento e 
Gestão da Paisagem 
da Serra da Malcata 
em discussão 
pública

O

AMPLIAR A RESILIÊNCIA AOS FOGOS 
E A ECONOMIA
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Plano de Cogestão 
apresentado em 
Penamacor e 
Sabugal

s Municípios de Penamacor e 
Sabugal receberam as duas ses-
sões públicas de apresentação 
da proposta do Plano de Coges-

tão da Reserva Natural da Serra da Mal-
cata (RNSM), relativa ao triénio 2022-2024, 
no passado dia 15 de novembro. A primei-
ra decorreu, durante a manhã, na sede da 
RNSM, em Penamacor, e a segunda, de 
tarde, no Salão Nobre dos Paços do Con-
celho do Sabugal, com as intervenções do 
Presidente Vítor Proença e de diferentes 
elementos do Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas (ICNF). Foi real-
çada a importância do documento para 
a implementação da nova dinâmica na 
Reserva ao nível da sensibilização, capa-
citação e comunicação, em alinhamento 
com a Estratégia Natural de Conservação 
da Natureza e Biodiversidade 2030 e com 
o modelo de cogestão celebrada entre o 
Fundo Ambiental, o ICNF e os Municípios 
que integram a Reserva.

O

RESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA

cerimónia foi promovida pela Ci-
dade Social, na Mealhada, tendo 
o galardão de “Município Ami-
go do Desporto” sido entregue a 

Amadeu Neves, Vereador com o pelouro 
do Desporto na Câmara Municipal do Sa-
bugal, e a Nuno Teixeira, técnico de Des-
porto na Autarquia, como reconhecimento 
das boas práticas promovidas no Concelho 
nesta área. Através da marca “Sabugal Res-
pira Desporto”, o Município tem afirmado a 
sua política desportiva, com um conjunto 
de iniciativas promotoras da atividade físi-
ca, numa ótica de incentivo de um estilo de 
vida saudável junto da população.

Sabugal distinguido 
pela segunda vez

A

MUNICÍPIO AMIGO DO DESPORTO
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21 de fevereiro

Vem brincar e ninguém leva a mal



ste ano, o Carnaval comemora-se a 21 de fevereiro e, desta 
vez, não podes sair à rua sem conhecer a história desta festa 
tão divertida! A data começou a ser celebrada no reinado de 

D. Afonso III, no século XIII, chamava-se Entrudo e marcava a entrada 
na Quaresma.

Antigamente, no Sabugal, nos quinze dias antes do Dia de Entrudo 
havia a tradição de chorar o entrudo, onde os jovens mais atrevidos 
faziam piadas e perguntas descabidas a alguém, rindo à gargalhada 
e fugindo, depois, a sete pés, até apanharem outra pessoa a quem 
voltar a fazer o mesmo. Aos amigos que não se lembravam de trancar 
bem as portas, os foliões entravam-
lhes pelas casas para tirar todas as 
chouriças, buchos e outros enchidos 
que lhes aparecessem à frente, para 
depois convidarem os roubados para 
um lanche, numa brincadeira que lhes 
era retribuída no ano seguinte.

Hoje, celebramos o Carnaval de outra 
forma, mantendo o espírito de festa 
e diversão, mas, agora, através dos 
desfiles pelas ruas e das festas, onde 
podemos mascarar-nos e divertir-
nos à vontade, porque no Carnaval 
ninguém leva a mal!

Agora que já conheces a história desta 
tradição, conta-a aos teus amigos 
e decidam quem querem ser neste 
Carnaval!
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s alunos do 8.º ano do Agrupamento 
de Escolas do Sabugal participaram 
no workshop “Plantas selvagens co-

mestíveis e os serviços de ecossistemas ligados 
à sua recoleção”, dinamizado pela bióloga Ana-
bela Paula, no âmbito do projeto de educação 
ambiental SEEDS – Sementes Empreendedoras 
para o Desenvolvimento Sustentável. 

Este workshop contou, para além da componente 
teórica, com uma saída de campo, na envolven-
te da escola, para identificar e recolher frutos de 
mostajeiro, pilriteiro e de roseira brava para obter 
sementes para o banco de sementes escolar. 

O projeto SEEDS é promovido pela Keep Asso-
ciation, em parceria com o Município, e visa a 
valorização dos recursos endógenos do Sabu-
gal (variedades agrícolas e espécies selvagens), 
bem como dos serviços dos ecossistemas por 
eles providenciados.

O

Alunos das Escolas 
do Sabugal aprendem 
sobre os ecossistemas 
locais.

SEEDS

Créditos: Agrupamento de Escolas do Sabugal
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Peça de teatro
“EKUI e o Monstro
das Barreiras”

Aceitar a diferença e 
ter comportamentos 
respeitadores

EKUI EDUCA + SABUGAL

Auditório Municipal foi o palco da apre-
sentação da peça de teatro “EKUI e o 
Monstro das Barreiras”, onde ficaram 

a conhecer a história de um duende chamado 
EKUI, que ajuda as crianças a lutarem contra o 
Monstro das Barreiras. De lembrar que o Municí-
pio é parceiro e investidor social da Iniciativa de 
Inovação e Empreendedorismo Social (IIES) Co-
munidades EKUIzadoras, da Associação EKUI, 
investimento que tem possibilitado um conjunto 
de ferramentas pedagógicas diferenciadoras que 
se pretendem promotoras do desenvolvimento 
educativo e social no Concelho. 

ano letivo do 1.º ciclo do ensino bási-
co do Concelho iniciou-se com a visita 
do projeto “Viagem para a Amizade”, da 

cantora Susana Félix, sobre os princípios da ami-
zade, do companheirismo e da inclusão, como 
combate ao bullying. Este foi um momento pro-
porcionado pelo Município e enquadrado no Pla-
no Integrado e Inovador de Combate ao Insuces-
so Escolar (PIICIE) “Educa + Sabugal”.

O O
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JANEIRO
01 | DOM | Dia de Ano Novo

01 | DOM | Dia Mundial da Paz

05 | QUI | Dia Mundial do Professor

06 | SEX | Dia de Reis

11 | QUA | Dia Internacional do    
       Obrigado

18 | QUA | Dia Internacional do Riso

23 | SEG | Dia da Escrita à Mão

23 | SEG | Dia Mundial da Liberdade

24 | TER | Dia Internacional da             

       Educação

29 | DOM | Dia Mundial do Puzzle

30 | SEG | Dia Escolar da Não 

        Violência e da Paz

31 | TER | Dia Mundial do Mágico

31 | TER | Dia ao Contrário

Dias Festivos
FEVEREIRO
05 | DOM | Dia Mundial da Nutella

10 | SEX | Dia Mundial das 

       Leguminosas

11 | SÁB | Dia Mundial do Doente

11 | SÁB | Dia Internacional das 
       Mulheres e Meninas na Ciência

12 | DOM | Dia de Darwin

13 | SEG | Dia Mundial da Bondade

14 | TER | Dia dos Namorados (Dia de 
       São Valentim)

15 | QUA | Dia Internacional da 

       Criança com Cancro

21 | TER | Carnaval

21 | TER | Dia Internacional da Língua 
       Materna

22 | QUA | Quaresma

22 | QUA | Quarta-feira de Cinzas

22 | QUA | Dia do Pensamento

28 | TER | Dia Mundial das Doenças 
       Raras

MARÇO
01 | QUA | Dia da Discriminação Zero

03 | SEX | Dia Internacional da Vida 

       Selvagem 

03 | SEX | Dia Mundial da Oração

08 | QUA | Dia Internacional da 

       Mulher

14 | TER | Dia do Pi π

14 | TER | Dia Branco

15 | QUA | Dia Mundial do Sono

19 | DOM | Dia do Pai (São José)

20 | SEG | Dia Internacional da 

       Felicidade

20 | SEG | Dia Mundial da Saúde Oral

20 | SEG | Dia da Língua Francesa

21 | TER | Dia Europeu da Criatividade

       Artística

21 | TER | Dia Mundial da Árvore

21 | TER | Dia Mundial da Poesia

21 | TER | Dia Internacional das 

       Florestas

22 | QUA | Dia Mundial da Água

24 | SEX | Dia Nacional do Estudante

26 | DOM | Mudança de hora: Horário 

       de verão

LIVROS
NO SABUGAL

5

O Golfinho Arco-Íris 
Célia Morais

No fundo do mar vive Ruby, um 
golfinho pequenino, sempre 

Sugestões de 
leitura

LIVROS acompanhada pelos seus 
melhores amigos: Bubble, o 
peixinho dourado e Saphie, a 
estrela do mar. 

Após presenciar o arco-íris pela 
primeira vez, acontece algo 
inesperado. Nesta aventura, 
Ruby vai descobrir o poder da 
amizade e da entreajuda. Mas, 
principalmente, a aceitar-se tal 
como ela é.
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ADES presente na 
Feira “Beira Interior – 
Vinhos & Sabores”

ADES – Associação Empresarial 
do Sabugal esteve presente no 
evento “Beira Interior – Vinhos & 
Sabores”, que aconteceu no Cen-

tro Logístico de Pinhel. Para além dos pro-
dutos e sabores do Concelho, a Associa-
ção Empresarial do Sabugal, em parceria 
com o Município do Sabugal, promoveu o 
Sabugal enquanto destino turístico. 

Esta iniciativa foi uma forma de dar a co-
nhecer e promover hábitos e costumes da 
região e reviver memórias esquecidas ao 
longo do tempo, num contexto inovador e 
favorecedor de vivências tradicionais. Pro-
porcionou também um espaço de comu-
nicação entre pessoas detentoras de co-
nhecimentos e práticas relacionadas com 
a cultura rural, interagindo com gerações 
mais novas e com populações portadoras 
de outras culturas e saberes, numa pers-
petiva educativa e formativa. 

A

PRODUÇÃO LOCAL E DA REGIÃO

Sabugal recebe 
workshop 
“Desenvolva o perfil 
de empreendedor”

erca de 60 pessoas - entre em-
presas e instituições, alunos do 
secundário e potenciais em-
preendedores - estiveram no Au-

ditório Municipal do Sabugal para acom-
panhar o workshop “Desenvolva o Perfil de 
Empreendedor”, realizado pela ADES - As-
sociação Empresarial do Sabugal, em par-
ceria com os JADRC – Jovens Associados 
para o Desenvolvimento Regional do Cen-
tro e apoiado pelo Município do Sabugal. O 
workshop, focado na promoção do interior 
para o desenvolvimento de ecossistemas 
de empreendedorismo, de inovação e de 
incubação, contou com as intervenções 
de Daniel Simão, Presidente da ADES, de 
representantes do Centro de Emprego e 
Formação Profissional da Guarda (IEFP), de 
Ana Capelo e Rui Sousa, em representação 
da JADRC e do programa “Estrela Digital”, e 
de Tiago Nascimento, CEO da C4G Consul-
ting, que apresentou o programa “Erasmus 
for Young Entrepreneurs”, para a aquisição 
de competências e contacto com realida-
des empresariais no contexto europeu.

C

INOVAÇÃO E DINAMISMO
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om início em outubro, os traba-
lhos de “Requalificação da Pra-
ça da República e Largo de São 
Tiago” estão orçamentados em 

cerca de 700 mil euros - com uma com-
participação do Fundo Europeu de Desen-
volvimento Regional (FEDER) de aproxi-
madamente 350 mil euros - e preveem um 
prazo de execução de 270 dias, integrada 
no Plano de Ação de Regeneração Urba-
na (PARU) do Sabugal.  Esta requalificação, 
numa das mais importantes áreas da zona 
histórica da cidade, pressupõe a adapta-
ção da funcionalidade do espaço - quer 
para a mobilidade pedonal natural e inclu-
siva, como a acessibilidade automóvel fluí-
da - tendo em consideração o património 
edificado e a singularidade dos pavimen-
tos e elementos arquitetónicos que cons-
tituem os espaços em causa, com a intro-
dução de mobiliário urbano e de sistemas 
eficientes de iluminação pública.

Sabugal recebeu 
iniciativa “Turismo 
Náutico em Águas 
de Interior”

Associação para o Desenvolvi-
mento da Raia Centro-Sul (ADRA-
CES) e a Pró-Raia (Associação 
Desenvolvimento Integrado da 

Raia Centro Norte), em colaboração com os 
Municípios do Sabugal, Guarda e Penama-
cor, promoveram um evento no âmbito do 
projeto de cooperação Transnacional LEA-
DER “TNAI – Turismo Náutico em Águas 
de Interior”. No Sabugal, os participantes 
foram recebidos por Vítor Proença, Presi-
dente da Câmara Municipal, e assistiram à 
apresentação da “ENAC – Estação Náutica 
do Alto Côa”, que destacou a importância 
dos investimentos que vão ser feitos na al-
bufeira do Sabugal. Seguiu-se a visita ao 
local onde será construída a ENAC, a Bar-
ragem do Sabugal, onde puderam conhe-
cer outros projetos que integram a Estação 
Náutica.

A

COOPERAÇÃO TRANSNACIONAL

Requalificação da 
Praça da República  
e Largo de São Tiago

C

PARU DO SABUGAL
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Empreitada para expandir e melhorar 
a área balnear

om início em setembro, esta obra, 
no valor de cerca de 767 mil eu-
ros e com um prazo de execução 
de 365 dias, prevê diferentes in-

tervenções para o melhoramento da praia 
fluvial existente, para dar condições de 
conforto aos seus utilizadores. A interven-
ção proposta vai materializar-se numa área 
dedicada a atividades de recreio e lazer, 
com cerca de 10.500 m2, e poderá com-
portar o máximo de 420 utilizadores. 

O novo traçado integra seis entradas, to-
das situadas na margem direita, das quais 
quatro são pré-existentes, que preten-
dem facilitar o acesso direito aos diversos 
momentos que ocorrem neste espaço. O 
espaço será percorrido por diversos per-
cursos pedonais, apresentando pequenos 

C

RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO CÔA ENTRE PONTES

circuitos no seu interior que permitem o 
acesso às suas diversas funcionalidades e 
contemplação da sua envolvente. Ao lon-
go do espaço vão surgindo alguns atraves-
samentos ao percurso principal que enca-
minham os utilizadores para os planos de 
acesso à água.

Encontram-se ainda previstos novos aces-
sos à água, por escadas em aço inox, que 
irão substituir as existentes e na margem 
direita, a delimitação por uma vedação de 
madeira da área de intervenção, comple-
mentando a vedação já existente, e está 
ainda previsto a introdução de uma veda-
ção metálica na envolvente do novo ar-
ruamento a edificar, no parque infantil e no 
acesso ao cais ancoradouro.
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A importância do 
turismo rural para o 
desenvolvimento das 
regiões do Interior

CONVENÇÃO DAS AGÊNCIAS DIT PORTUGAL

Município associou-se à iniciati-
va promovida pela DIT Portugal 
- Grupo de gestão de agências 
independentes, na organização 

da sua primeira Convenção, no Fundão, 
que contou com mais de duas centenas de 
participantes. Na cerimónia de abertura do 
evento, o Presidente Vítor Proença realçou 
a importância da realização deste tipo de 
convenções em territórios do interior e a 
relevância do turismo para o impulso eco-
nómico das regiões.

O
reunião centrou-se na apresenta-
ção, debate e esclarecimento das 
propostas dos valores a incluir no 
“Auto de Transferência de Recur-

sos”, no âmbito da transferência de compe-
tências para as Freguesias a que alude e 
por força do Decreto-Lei N.º 57/2019, de 30 
de abril, para posterior aprovação em As-
sembleia Municipal.

Salão Nobre 
acolhe reunião dos 
Presidentes de 
Junta

AUTO DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

A
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21 espaços de 
coworking em pleno 
funcionamento 

PROJETAR O FUTURO

Concelho do Sabugal conta 
com uma rede de 21 espaços de 
coworking, para apoiar colabo-
radores de entidades públicas e 

privadas, profissionais liberais e estudan-
tes, ao disponibilizar o acesso a espaços 
de trabalho equipados com serviço de in-
ternet. Estes localizam-se em Águas Belas, 
Aldeia da Ponte, Aldeia de Santo António, 
Aldeia do Bispo, Aldeia Velha, Alfaiates, 
Bendada, Casteleiro, Cerdeira, Fóios, La-
geosa, Malcata, Quadrazais, Quintas de S. 
Bartolomeu, Rapoula do Côa, Rendo, Ruvi-
na, Sabugal, Santo Estêvão, Soito e Vale de 
Espinho. O projeto vai continuar a crescer 
para chegar às 40 localidades (antigas fre-
guesias) e a Câmara Municipal vai avançar 
com a instalação de um Smart Work Cen-
ter – Centro Empresarial, no Parque Indus-
trial do Sabugal, dotado de cobertura de 
fibra ótica e banda larga.

O

propósito do Plano de Poupança 
de Energia 2022-23, aprovado 
pelo Conselho de Ministros, o 
Presidente Vítor Proença desa-

provou publicamente o facto de não exis-
tir uma diferenciação dos territórios com 
temperaturas mais baixas no inverno e 
que, por isso, têm custos acrescidos com 
o aquecimento dos edifícios. O Município 
já adotou várias medidas de poupança de 
energia, por considerar a situação “incom-
portável” do ponto de vista financeiro, e 
terá o cuidado de tentar regular as tempe-
raturas dos sistemas de aquecimento dos 
seus serviços para níveis que “não ponham 
em causa o normal funcionamento das 
instituições”.

Município adota 
medidas que não 
coloquem em 
causa o normal 
funcionamento

PLANO DE POUPANÇA DE ENERGIA

A
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O Luís Andrade é 
natural da Benda-
da, onde residiu 

até constituir família. Num 
ambiente rural em que 
predominava a agricultu-
ra, como foi a sua infância 
e juventude na Bendada?

O meu pai era padeiro 
e eu, nas férias, ajuda-
va o meu pai, porque eu 
gostava da padaria. Mas 
também ajudava na agri-
cultura, lembro-me de ir 
ao feno, às batatas, à co-
lheita das azeitonas, por-
que os meus avós eram 
agricultores, como o eram 
a maioria das famílias. A 
minha vida era igual à das 
outras crianças.

Por volta dos 8 anos co-
mecei a tocar clarinete 
porque era o instrumento 
que tocava o meu pai; de-
pois, toquei trompa, saxo-
fone, entre outros. Por vol-
ta dos 10 anos de idade é 
que ingressei na Banda.

A sua vida sem-
pre esteve ligada 
à música: desde 

pequeno que começou 
a tocar; nos anos 80 fazia 
parte de um conjunto mu-
sical, maestro mais tarde. 
Fale-nos do seu percurso 
e de como foi a sua his-
tória familiar de ligação a 
esta área?

Eu pertenço à quinta gera-
ção de músicos na Banda: 
o meu trisavô era músico, 
o meu avô paterno era 
músico, o meu pai era mú-
sico. O ambiente na aldeia 
era de música e de músi-
cos. Em 1974 entrei para a 
Banda, pela mão de meu 
pai, no instrumento de 
trompa, até 1986, altura 
em que passei a maestro 
titular, até 2022.

Estudei no Conservató-
rio Regional de Música da 
Covilhã, na classe de flau-
ta transversal, onde mais 
tarde fui professor.

Além da Banda, nos anos 
80 criei, com o Carlos An-
tunes, o conjunto musical 
Pentágono.2. Tocávamos 
sobretudo na região, mas 
chegámos a ir a tocar a 
Coimbra, ao Norte, a mui-
tos sítios. Animávamos 
festas e bailes com músi-
ca sul americana, etc. Fo-
ram tempos muito bons.

1.

Nasceu na Bendada a 
27/11/1964.
Integra os quadros da 
Sociedade Filarmónica 
Bendadense em 1974, pela 
mão do pai, onde foi músico 
e maestro titular, de 1986 a 
dezembro de 2022.
Estudou no Conservatório 
Regional de Música da 
Covilhã, onde mais tarde 
foi professor, e licenciou-
se na Escola Superior de 
Educação do IPG, em 
Educação Musical, tendo-
lhe sido atribuída, também, 
a Carteira Profissional de 
Regente de Bandas Civis ou 
Filarmónicas, pelo Sindicato 
Nacional dos Músicos - 
Delegação de Évora.
Criou, nos anos oitenta, 
o conjunto musical 
Pentágono.2, com Carlos 
Antunes, e integrou a Banda 
Militar da Região Militar Sul - 
Évora.
Foi eleito vereador na 
Câmara Municipal do 
Sabugal nos mandatos entre 
1993-1997 e entre 1997-2001
Na sua terra natal, foi 
Presidente da direção da 
Sociedade Filarmónica 
Bendadense, de 1997 a 1999, 
membro da direção do Lar 
da Casa do Povo da Bendada 
e orienta, hoje, o Grupo de 
Cavaquinhos da Bendada
Integra o Quadro do 
Agrupamento de Escolas de 
Pinhel como docente.

BREVE NOTA 
BIOGRÁFICA/ 
CURIOSIDADES

ENTREVISTA A
Luís Manuel Nunes 
de Andrade
Maestro da Banda 
Filarmónica da Bendada

2.
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Este ano 
deixou de ser 
maestro na 

Sociedade Filarmónica 
Bendadense. Há proje-
tos, ideias que queira 
concretizar no âmbito 
musical para a Bendada 
ou para o Concelho?

Neste momento, estou 
empenhado em continuar 
a dinamização do Grupo 
de Cavaquinhos da Benda-
da que criámos há 4 anos 
com o Fernando Vicente. 
Como maestro, por moti-
vos de saúde, já não estava 
em condições de assegurar 
um bom trabalho, mas con-
tinuo ligado à Banda, sem-
pre. A Bruna Reis vai-me 
substituir; ela tem qualida-
des e formação para asse-
gurar um bom trabalho de 
maestrina, a que acresce o 
facto de ela ali ter nascido e 
ali residir.

4.Neto de 
músicos, filho 
de músico, pai 

de dois músicos… nasce-
se músico ou, adaptando 
uma célebre frase de 
Simone de Beauvoir: não 
se nasce músico, torna-se 
músico? 

Nasci num ambiente fa-
miliar de músicos, numa 
aldeia de músicos, no seio 
de uma Banda. Só podia 
ser músico. É claro que 
se tivesse nascido noutro 
ambiente seria, talvez, ou-
tra coisa. No entanto, há 
características com que se 
nasce ou não. E no caso da 
música, temos de ter ouvi-
do, temos que ser afina-
dos, temos de ter qualida-
des, um certo ‘dom’ para a 
música, e vocação! E, de-
pois, claro está, temos de 
trabalhar muito… alguma 

inspiração e muita transpi-
ração!

Na barriga da minha mãe 
já ouvia música, a música 
corre-me nas veias, mas, 
sem esse ambiente, não 
sei sinceramente o que 
seria. Por isso, tornei-me 
músico porque tinha uma 
forte inclinação para a mú-
sica e o ambiente era pro-
pício. Se tivesse nascido 
no Ártico, seria Esquimó! 

O mesmo aconteceu com 
os meus dois filhos, como 
se ‘filho de peixe, sabe 
nadar’. Ambos cresceram 
num ambiente musical, 
ingressaram na Banda 
e hoje são dois distintos 
músicos, com projetos só-
lidos e provas dadas na 
música. Tenho muito or-
gulho naquilo que eles se 
tornaram!

3.

É a única Banda 
do Concelho do 
Sabugal. Possui 
36 elementos, 
na sua maioria 
muito jovens. 
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6.

“Na Bendada 
as pessoas 
conheciam os 
instrumentos 
pelo nome, mas 
quando íamos 
para a zona da 
raia as pessoas 
falavam em 
pífaros, cornetas 
e gaitas!” 

Vou continuar por aqui e a 
fazer o que sempre fiz e de 
que gosto muito: música, 
seja nos cavaquinhos, seja 
na Banda…

Ainda que 
numa aldeia 
do interior, 

o digital está por todo o 
lado. Como cativar, hoje, 
as crianças e os jovens 
para a Banda?

As crianças e os jovens 
sentem-se cativados para 
a Banda porque, em pri-
meiro lugar o ambiente 
é muito saudável, e atrás 
desse ambiente, outras 
crianças sentem-se moti-
vadas a vir. A Banda é uma 
família onde predomina 
um excelente relaciona-
mento e os jovens sabem 
estar e distinguem bem 
o que é a brincadeira e o 
que é o trabalho a sério.

A Banda tem qualida-
de, temos uma escola de 
música com professo-
res competentes e bons 
alunos, motivados e com 
vocação para a música. E 
temos bons instrumentos 
que dão qualidade à mú-
sica que fazemos, o que é 
atrativo para os jovens.

Temos, nesta altura, cer-
ca de 36 elementos, dos 8 
aos 60 anos. Mas na Ban-
da predominam os jovens. 
Mas não foi sempre assim: 
no princípio dos anos 70, a 
Banda era constituída por 
homens já de idade avan-

çada. Por exemplo, o meu 
pai, com 42 anos de idade 
era o mais novo elemento 
da Banda. O que quer di-
zer que, apesar do digital, 
hoje conseguimos cativar 
os jovens onde já são pre-
dominantes, somos uma 
Banda jovem!

Para todo este ambiente e 
boas condições, importa 
reconhecer o papel impor-
tante da Câmara Municipal 
do Sabugal no apoio que 
nos tem dado. O presiden-
te da Câmara Municipal, 
Jeremias Amaral (um soi-
tense), instituiu um subsí-
dio de apoio à Sociedade 
Filarmónica Bendadense. 
Posteriormente tivemos 
apoio na construção da 
Casa da Música da Ben-
dada, nas deslocações 
da Banda, enfim, estamos 
reconhecidos pelo empe-
nho da Câmara na nossa 
causa.

Quando referiu 
que o mais 
novo da Banda 

tinha 42 anos, quer dizer 
que a emigração teve um 
grande impacto?

Na década de 60 houve 
uma significativa emigra-
ção; na Bendada ficaram 
os avós com os netos. Os 
que tinham uma profissão 
ainda se aguentaram e 
não partiram; é o caso do 
meu pai que era padeiro, 
um tio meu que era alfaia-

te, um outro que era car-
pinteiro. Alguns dos que 
tinham uma profissão, que 
não apenas agricultor, fi-
caram, ainda que com al-
gumas dificuldades, mas 
todos os outros partiram.

Em 1974, como disse, o 
elemento mais novo da 
Banda era o meu pai com 
42 anos. A Banda estava 
a desaparecer. Depois do 
25 de Abril, houve um cer-
to rejuvenescimento da 
Banda: a emigração parou, 
alguns regressaram à ter-
ra natal e, por outro lado, 

5.



BOLETIM MUNICIPAL JAN-FEV-MAR’23 | 33

ENTREVISTA
SABUGAL

conseguimos pela pri-
meira vez uma farda para 
os músicos, nessa altura 
oferecida pelo Toninho 
Oliveira do Soito. Com a 
farda, os jovens voltaram 
a entusiasmar-se com a 
Banda e muitos músicos 
foram frequentar o Con-
servatório da Covilhã, pelo 
que a qualidade musical 
melhorou muito e demos 
uma nova dinâmica à Ban-
da. A Banda e os músicos 
começaram a ter mais au-
toestima, as pessoas co-
meçaram a ter-nos mais 
respeito e a olhar-nos com 
mais dignidade. Longe fi-
cavam os tempos em que 
os músicos não gozavam 
de muito boa fama e al-
guns até eram acusados 
de beberem um copito 
a mais quando iam tocar 
às festas. Mas, convenha-
mos, se eles iam tocar a 
algum sítio, era porque 
havia festa, e havendo fes-
ta, a mesa era farta, havia 
abundância de bebida, e, 
claro, alguns músicos, en-
fim, aproveitavam a oca-
sião… Alguns exageros. 
Hoje já não é nada assim, 
mas temos de entender, 
‘o homem e a sua circuns-
tância’.

Dizer também, que o se-
nhor Manuel Joaquim Rito, 
do Soito, entre outros, 
também colaborou com 
fardas e apoio à Banda. 
Lembro que o Soito, na 

altura, tinha uma vida eco-
nómica extraordinária: a 
Cristalina, os Gelados Ne-
vão, as confeções, gran-
des agricultores…

Se fosse 
presidente 
ou vereador 

da cultura na Câmara 
Municipal do Sabugal, 
que ideias ou projectos 
gostaria de implementar 
no Concelho no âmbito 
da música?

Fui vereador da Câmara 
Municipal do Sabugal en-
tre 1993 e 2001. Nessa al-
tura, e devido às minhas 
funções fiquei a conhecer 
muito bem o Concelho, as 
suas gentes, as suas tra-
dições, usos e costumes. 
O que reforçou em mim a 
ideia de uma maior inter-
venção em termos musi-
cais no Concelho.

Eu, o Rui Chamusco e o 
Luís Teles Rato fizemos 
um trabalho de recolha 
de músicas e cantares. 
Considero que seria muito 
importante continuar esse 
trabalho de recolha a fim 
de preservar uma parte da 
cultura popular, dos seus 
cantares. Nós, no Grupo 
de Cavaquinhos da Ben-
dada estamos a utilizar no 
nosso reportório alguns 
dos cantares tradicionais 
que recolhemos.

7.

Também seria muito im-
portante melhorar as 
condições para que mais 
crianças pudessem fre-
quentar a escola de mú-
sica da Bendada. Sei que 
não é fácil porque o Con-
celho é muito grande e a 
Bendada está num extre-
mo do Concelho. Pelo que 
a vinda das crianças do 
extremo oposto do Con-
celho é difícil. Nesse sen-
tido, poder-se-ia criar um 
polo no Soito ou numa fre-
guesia da zona mais raiana 
e, desse modo, proporcio-
nar condições para que 
mais crianças e jovens fre-
quentassem o ensino da 
música e ingressassem na 
Banda. A nossa Banda tem 
poucos elementos porque 
aqui há falta de gente e a 
densidade populacional é 
muito baixa; comparativa-
mente, as Bandas no Nor-
te são Bandas com 70 ou 
80 elementos. 



34 | BOLETIM MUNICIPAL JAN-FEV-MAR’23

ENTREVISTA
SABUGAL



SUPLEMENTO 5 SENTIDOS JAN-FEV-MAR’23 | 35

CINCO SENTIDOS
SABUGALJAN

FEV
MAR
´23

Nº1/2023



36 | SUPLEMENTO 5 SENTIDOS JAN-FEV-MAR’23

CINCO SENTIDOS
SABUGAL

Nalgumas aldeias do concelho existe ainda 
o costume antiqüíssimo de os rapazes, de-
pois da ceia, percorrerem as ruas tocando 
chocalhos, fazendo um barulho infernal, que 
só pode comparar-se às latadas de Coim-
bra, aumentado ainda com uma vozearia 
medonha, terrível.

Durante os quinze dias que antecedem o dia 
de entrudo todos primam em enganar ou 
fazer qualquer pirraça aos outros. Viuvo que 
casar antes do entrudo é fatalmente ridicu-
larisado; homem ou mulher, a quem sucede 
qualquer caso digno de riso, lá verá no en-
trudo o caso mais ridicularisado ainda com a 
respectiva paródia.

A graça do povo é posta em evidência e 
nem sempre de modo inofensivo, porque 
ás vezes se cometem verdadeiras diabruras, 
não raro expiadas na cadeia, sobretudo por 
causa do costume de chorar o entrudo, bu-
sinar ou dizer pulhas, pondo à boca um funil 
ou tubo de fôlha.

Chorar o entrudo é ridicularisar o indivíduo a 
quem se dirigem os jocósos moços, um dos 
quais em voz alta pregunta, por exemplo:

TRADIÇÃO

O Carnaval

-Oh! Manuel Joaquim, não te envergonhas 
de ... É verdade que ...?

O grupo responde pelo alvejado, dando 
grandes gargalhadas e fugindo logo, a cho-
rar o entrudo a outro indivíduo, numa alga-
zarra ensurdecedora, com uma rapidez in-
crível:

-É verdade, é verdade!

Antes do entrudo todos têm as portas bem 
fechadas, porque, uns, por brincadeira, ou-
tros muito a sério e confiados na impunida-
de, tiram chouriças e tudo o que aparece, 
convidando depois os roubados para urna 
patuscada.

Na minha terra, era eu criança, o velho João 
Domingues estava à lareira com a família 
ceando despreocupadamente. O fumo ia fu-
gindo pela janelinha que deitava para casa 
do Domingos Ramos, quási rente ao telha-
do dêste, perto da qual estava secando um 
grande bucho de porco, recheado de bons 
bocados: língua, beiço, costeletas, lombo 
e outras partes saborosas. Sabendo isto os 
rapazes, um dêles sobe ao telhado, mete a 
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mão pela janelita, traz o bucho e desapare-
ce, ouvindo a filha, a Catarina, gritar: «Olhem 
que levam o bucho...» Mas êste não mais 
apareceu e assim ficaria uma família sem 
ter bucho no Entrudo, tendo ainda ouvido a 
respectiva choradela, se o saboroso petisco 
não fôsse parar a casa de pessoas amigas 
que a convidaram para o comer.

Em regra são as pessoas de mais confiança 
e amigas da família quem faz estas diabru-
ras, que só depois se averiguam e são retri-
buídas no carnaval seguinte.

Joaquim Manuel Correia, 1946, Memórias sobre o 
Concelho do Sabugal, Edição Fac-similada da Câma-
ra Municipal do Sabugal, pág. 61).

Museu do Sabugal
Integrado num edifício datado de 1883, do 
qual se manteve a imponente fachada, sur-
ge em 2003 o Museu do Sabugal. O Museu 
situa-se numa zona privilegiada da cidade, 
em local de fácil acesso e a paredes meias 
com a antiga vila muralhada, vislumbrando-
-se pelas janelas o castelo de cinco quinas, 
que se acomoda no horizonte, por cima do 
casario de pedra.
A exposição constitui o meio através do qual 
a arte adquire visibilidade, ao ponto de ser 
hoje um elemento fundamental da nossa 
cultura visual.
Uma das missões do Museu Municipal, para 
além do evidente papel na proteção e sal-
vaguarda do património histórico e cultural 
deste território, passa, precisamente, pela 
apresentação, valorização e promoção de 
diferentes formas de expressão artística e 
de conhecimentos, dando primordial impor-
tância àqueles que, de alguma forma, se re-
lacionam com este território.
O programa expositivo do Museu do Sabugal 
obedece, assim, a orientações prioritárias: 
investigação e promoção de conhecimen-
tos sobre a história e património concelhio; 
apresentação de exposições que se pautam 
pela diversidade de temas, suportes e con-
teúdos.

CONHECER O CONCELHO
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inharanda Gomes escreveu, em 
tempos, o texto “As minhas Memó-
rias de Fr. Pedro da Guarda, O.F.M.” 
e que agora foi editado pela “Praça 

Velha – Revista Cultural da Cidade da Guar-
da” (N.º 43, pág. 115-135). Sobre este texto, 
o professor Joaquim Domingues escreveu:

“Este texto, agora acolhido nas páginas da 
Praça Velha, foi enviado ao Padre Frei Nélio 
Mendonça, da Ordem dos Frades Menores, 
para o Funchal, em 18-9-2011, como even-
tual contributo para o movimento em prol 
da canonização de Frei Pedro da Guarda. 
Ultrapassadas as circunstâncias que esti-
veram na sua origem e apesar de não ter 
recebido a última revisão do autor – que 
Deus guarde! –, constitui, ainda assim, um 
valioso testemunho acerca da memória de 
Frei Pedro, bem como da cidade da Guarda 
e da fase em que aqui estanciou o jovem 
Pinharanda Gomes.”

P

Pensamento e 
Movimento

SUGESTÃO DE LEITURA 1 

ditado em 1974, Pensamento e Mo-
vimento, de Pinharanda Gomes, foi 
reeditado e apresentado no passa-
do dia 15 de Setembro, na Biblio-

teca Nacional de Portugal. Os textos foram 
redigidos entre 1971 e 1972, e, no dizer de 
Renato Epifânio no posfácio, “Se um país se 
sustenta, em última instância, na sua Língua 
e Cultura, é a filosofia que, a montante, mais 
profundamente anima a Cultura e a Língua. 
A essa luz, a reedição de Pensamento e Mo-
vimento, de Pinharanda Gomes, uma das 
obras mais filosóficas de todo o nosso sécu-
lo XX, é um serviço que prestamos à nossa 
Língua e Cultura” porque esta obra “perma-
nece por inteiro actual e operativa.”

No prefácio da mesma obra, Elísio gala refe-
re que esta “vem possibilitar às novas gera-
ções que embarcam na viagem da filosofia 
uma obra de referência que há muito fazia 
falta.”

Pinharanda Gomes doou o seu importante 
espólio bibliográfico ao Centro de Estudos 
Jesué Pinharanda Gomes, no Sabugal, onde 
pode ser consultado, estudado e reflectido.

“Um filósofo de razão animada pelo amor, 
um homem virtuoso no sentido em que de 
modo permanente nos ensinava – com a 
simplicidade que caracteriza as grandes al-
mas – a dispormo-nos a actuar bem, sem 
compromissos que nos impedissem a liber-
dade de pensar”, assim se refere Elísio Gala a 
Pinharanda Gomes.

(Edição conjunta de: Fundação Lusíada, MIL – Movimento In-
ternacional Lusófono, e DG Edições, Lisboa, 2022)

E

As minhas Memórias 
de Fr. Pedro da 
Guarda, O.F.M.

SUGESTÃO DE LEITURA 2
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ATA N.º 20/2022, DE 14 DE SETEMBRO

Resumo de Atas 2022

DELIBERADO:
• Deferir o pedido de apoio referente ao forneci-
mento de energia elétrica para as instalações ali-
mentadas em baixa tensão (BT) – apoio à Associa-
ção de Pais e Educação Sabugal;

• Aprovar o anteprojeto da empreitada de “Regene-
ração da Rua Dr. Francisco Maria Manso e Espaços 
Contíguos do Sabugal”;

• Atribuir um apoio extraordinário no valor de 
859,00€, requerido pela Associação Alvorada das 
Beiras, para fazer face a despesas relativas à noite 
do incêndio da Bendada;

• Atribuir um apoio às famílias com crianças a fre-
quentar a valência de creche – ano letivo 2022/2023, 
prevendo-se uma despesa de 45.600,00€;

• Autorizar o pedido de apoio social requerido por 
munícipe residente na freguesia de Rebolosa; 

• Atribuir um apoio social no valor de 450,00€ re-
querido por munícipe residente na cidade do Sa-
bugal;

• Aprovar a adenda apresentada ao protocolo cele-
brado com Dignitude-Programa abem: Rede Soli-
dária do Medicamento;

• Atribuir um apoio no valor de 500,00€ requerido 
pelo Clube de Automóveis Antigos do Soito 2022;

• Revogar a deliberação acerca da repartição de 
encargos aprovada em Reunião de Câmara de 03-
08-2022 e aprovar a nova proposta de repartição de 
encargos do procedimento de contratação de aqui-
sição de serviços de apoio e gestão do estabeleci-
mento termal do Cró-Sabugal e remeter o assunto 
à Assembleia Municipal para aprovação;

• Aprovar a 2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2022, 
devendo o assunto ser submetido à aprovação da 
Assembleia Municipal.

Câmara Municipal | setembro, outubro e novembro

ATA N.º 21/2022, DE 26 DE SETEMBRO
DELIBERADO:
• Manter as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis 
(para o ano 2023), 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 encon-
trem em situação de abandono, não podendo da apli-
cação desta majoração resultar uma coleta inferior a 
vinte euros por cada prédio abrangido; Mais foi deli-
berado, submeter o assunto à Assembleia Municipal;

• Autorizar a celebração do Contrato Programa de De-
senvolvimento Desportivo com o Sporting Clube do 
Sabugal (90.250,00€) e com a Associação Cultural e 
Desportiva do Soito (20.000,00€);

• Atribuir um apoio no valor de 2.000,00€ para parti-
cipação em provas de BTT do atleta Ricardo Teixeira 
– Clube Terras do Côa;

• Atribuir um apoio ao Grupo Motard Motores Endia-
brados no valor de 3.500,00€ para realização de ati-
vidade;

• Atribuir um apoio social no valor de 600,00€ reque-
rido por munícipe residente na cidade do Sabugal;

• Atribuir um apoio social no valor de 600,00€ reque-
rido por munícipe residente na cidade do Sabugal;

• Atribuir um apoio social no valor de 480,00€ requeri-
do por munícipe residente na cidade do Sabugal;

• Atribuir um apoio à DIT Portugal no valor de 
3.500,00€ para realização de Convenção DIT Portu-
gal (Patrocinador de Ouro);

• Aprovar a atribuição de medalhas de Bons Serviços 
e Dedicação ao Município do Sabugal (15, 25 e 35 anos 
de serviço) e Voto de Louvor a Funcionários do Muni-
cípio Aposentados;

• Aprovar a proposta de atribuição de medalha de Mé-
rito Cívico do Município do Sabugal a: João Grancho 
do Inácio (Aldeia do Bispo), Jorge Manuel Dias (Ben-
dada), António José Gonçalves Marques (Casteleiro), 
Silvina Martins Vaz da Silva (Quadrazais) e Fernanda 
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Manuela Matos Esteves (Sortelha) e remeter o assun-
to à Assembleia Municipal para aprovação;

• Aprovar a proposta de atribuição de medalha de 
Mérito Cívico do Município do Sabugal a Rui Manuel 
Fernandes Chamusco e remeter o assunto à Assem-
bleia Municipal para aprovação.

ATA N.º 22/2022, DE 10 DE OUTUBRO

DELIBERADO:
• Aprovar o orçamento no valor de 398,52€ referen-
te a ampliação de rede de iluminação pública em 
Águas Belas;

• Autorizar o pagamento da nova ligação IP no Lar-
go do Calvário, na freguesia de Pousafoles do Bis-
po, no valor de 384,99€;

• Aprovar a proposta referente ao fornecimento de 
gás natural no Balneário Termal do Cró, cujo valor 
não deverá exceder 544.275,35€ + IVA; aprovar a re-
partição de encargos e remeter à Assembleia Mu-
nicipal para ratificação;

• Atribuir um apoio social no valor de 800,00€ re-
querido por munícipe residente na freguesia de 
Sortelha;

• Atribuir um apoio social no valor de 329,25€ re-
querido por munícipe residente na freguesia do Es-
pinhal;

• Aprovar a proposta de protocolo de colaboração 
com a Associação Cultural da Beira Interior ‘Plante 
1 Músico’, bem como a respetiva repartição de en-
cargos (2022 – 3.200,00€; 2023 – 8.000,00€; 2024 
- 8.000,00€; 2025 - 4.800,00€);

• Aprovar a renovação dos cartões do Programa 
abem: Rede Solidária do Medicamento;

• Autorizar a renovação dos cartões sociais assim 
como o acesso ao conjunto de benefícios inerentes 
ao mesmo;

• Autorizar a emissão de cartões sociais assim como 
o acesso ao conjunto de benefícios inerentes ao 
mesmo;

• Aprovar a minuta do Auto de Transferência de 
Recursos no âmbito da transferência de compe-
tências para as Freguesias e remeter o assunto à 
Assembleia Municipal para aprovação;

• Atribuir um apoio à Junta de Freguesia da Rebolo-
sa no valor de 4.955,00€ para fazer face a despesas 
com a realização de trabalhos de reparação de um 
açude;

• Atribuir um apoio à Junta de Freguesia de Aldeia 
Velha no valor de 10.000,00€ para fazer face a des-
pesas com a realização da Feira dos Santos;

• Atribuir um apoio à União de Freguesias de La-
geosa e Forcalhos no valor de 12.000,00€ para fa-

zer face a despesas com a aquisição de um trator e 
alfaias agrícolas;

• Atribuir um apoio à Junta de Freguesia de Vale de 
Espinho no valor de 22.000,00€ para fazer face a 
despesas com a reabilitação de uma parte da sede 
da Junta de Freguesia para funcionamento de um 
posto médico.

ATA N.º 23/2022, DE 26 DE OUTUBRO
DELIBERADO:
• Atribuir um apoio ao agrupamento de Escolas do 
Sabugal no valor de 5.000,00€;

• Autorizar a celebração dos contratos com os pré-
dios urbanos localizados em Lameiras de Cima, 
Lomba e Sobreira, conforme requerido pela União 
de Freguesias de Pousafoles do Bispo, Penalobo e 
Lomba;

• Ratificar o despacho exarado pela Senhora Vice-
-Presidente da Câmara, sobre o pedido de autoriza-
ção para realização de Passeio de Clássicos – Rota 
pelos Castelos do Sabugal – Belmonte e Quinta dos 
Termos;

• Aprovar a inclusão das taxas na Tabela de Liquida-
ção e Cobrança de Taxas do Município do Sabugal 
e remeter o assunto à Assembleia Municipal para 
análise e aprovação;

• Emitir parecer favorável às escalas de turnos das 
farmácias do concelho do Sabugal para o ano civil 
de 2023;

• Aprovar o relatório de medição e verificação do 
contrato piloto de gestão de eficiência energética;

• Ratificar o despacho exarado pela Senhora Vice-
-Presidente da Câmara sobre inclusão de benefi-
ciários no Protocolo com a Associação Álvaro Car-
valho;

• Aprovar a adenda ao protocolo celebrado entre o 
Município do Sabugal e Santa Casa da Misericórdia 
do Sabugal no âmbito do serviço de almoço no Jar-
dim de Infância de Sabugal;

• Autorizar a emissão de cartões sociais assim como 
o acesso ao conjunto de benefícios inerentes ao 
mesmo;

• Autorizar a renovação dos cartões sociais assim 
como o acesso ao conjunto de benefícios inerentes 
ao mesmo;

• Aprovar o Protocolo de Colaboração com o Agru-
pamento de Escolas do Sabugal;

• Aprovar as alterações à Tabela de Tarifas e Preços 
do Município de Sabugal com a introdução dos pre-
ços no âmbito do evento Naturcôa;

• Ratificar o despacho exarado pelo Senhor Presi-
dente da Câmara referente ao pedido de adianta-
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mento da 4.ª tranche, requerido pela Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Soito;

• Atribuir um apoio à Junta de Freguesia dos Fóios 
no valor de 1.000,00€ para fazer face a despesas 
com a realização do evento cultural ‘Tradicional Ma-
gusto entre Fóios e Eljas 2022.

ATA N.º 24/2022, DE 09 DE NOVEMBRO
DELIBERADO:
• Aprovar a adenda ao protocolo celebrado entre o 
Município do Sabugal e a Liga dos Amigos de Aldeia 
de Santo António no âmbito do serviço de almoço 
no Jardim de Infância Aldeia de Santo António, no 
valor de 297,06€ (2022) e 594,13€ (2023);

• Aprovar a adenda ao protocolo celebrado entre 
o Município do Sabugal e a Santa Casa da Miseri-
córdia do Sabugal no âmbito do serviço de almoço 
no Jardim de Infância de Aldeia Velha, no valor de 
144,59€ (2022) e 289,19€ (2023);

• Aprovar a adenda ao protocolo celebrado entre o 
Município do Sabugal e a Santa Casa da Misericór-
dia do Soito no âmbito do serviço de almoço no Jar-
dim de Infância do Soito, no valor de 144,59€ (2022) 
e 289,19€ (2023);

• Atribuir Voto de Louvor a José Lages Pernadas, 
funcionário do Município aposentado;

• Atribuir um apoio à Junta de Freguesia do Soito 
no valor de 10.000,00€ para fazer face a despesas 
com a reparação, conservação e pintura dos muros 
do cemitério.

MINUTA DA ATA N.º 25/2022, DE 23 DE NO-
VEMBRO
DELIBERADO:
• Aprovar a proposta tarifária para o ano 2023;

• Incluir os preços/tarifas na tabela de preços/tari-
fas do Município do Sabugal, referente aos preços 
de utilização das pontes básculas em Aldeia Velha 
e Sabugal;

• Aprovar a proposta de parceria entre a Câmara 
Municipal do Sabugal e a Odisseias;

• Aprovar a proposta de protocolo entre a Câmara 
Municipal do Sabugal e Montepio Geral Associação 
Mutualista;

• Ratificar o despacho exarado pela Senhora Vice-
-Presidente da Câmara sobre autorização para rea-
lização de evento Passeio Todo-o-Terreno e Circuito 
de Obstáculos, requerido pela Associação Cultural 
e Desportiva do Soito;

• Aprovar o pedido de utilização da piscina e isentar 
o Instituto Politécnico da Guarda do pagamento das 
tarifas e preços;

• Tomar conhecimento do pedido de apoio para 
organização de Torneio de Futebol 5 da diáspora 
Sabugalense em Lisboa, requerido pela Casa do 
Concelho do Sabugal;

• Atribuir um apoio no valor de: 

   • 4.000,00€ a Centro Social de Quadrazais; 

   • 4.000,00 € a Associação Social de Idosos do Di-
vino St.º Cristo – Nave;

   • 10.000,00 € a Associação de São Lázaro – Vila 
do Touro.

• Atribuir um apoio pontual em emergência no valor 
de 676,00€ requerido por munícipe residente na 
freguesia do Soito;

• Atribuir um apoio pontual em emergência no valor 
de 760,00€ requerido por munícipe residente na 
cidade do Sabugal;

• Atribuir um subsídio no valor de 1.500,00€ ao Cen-
tro de Alcoólicos Recuperados da Guarda;

• Atribuir um apoio pontual aos alunos do Ensino 
Superior no valor total de 14.350,00€;

• Aprovar a renovação de protocolo de cooperação 
com a Comissão Vitivinícola da Beira Interior no va-
lor de 2.500,00€;

• Ceder um espaço sob a forma de contrato de ar-
rendamento no CNT Soito à empresa Karlek, Lda;

• Aprovar a proposta apresentada sobre a Missão, 
Visão, Valores e Objetivos Estratégicos para o ano 
de 2023.

MINUTA DA ATA N.º 26/2022, DE 30 DE NO-
VEMBRO
DELIBERADO:
• Aprovar as Grandes Opções do Plano 2023-2028 
devendo o assunto ser submetido à aprovação da 
Assembleia Municipal;

• Aprovar a Norma de Execução do Orçamento 2023, 
devendo o assunto ser submetido à aprovação da 
Assembleia Municipal;

• Aprovar o artigo 29º da Norma de Execução do 
Orçamento de 2023 - ‘Assunção de Compromissos 
Plurianuais’, conforme recomendação de Tribunal 
de Contas, devendo o assunto ser remetido à apro-
vação da Assembleia Municipal;

• Aprovar o Mapa de Pessoal do Município para 
2023, devendo o assunto ser submetido à aprova-
ção da Assembleia Municipal.
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MINUTA DA ATA N.º 04/2022, DE 30 DE 
SETEMBRO

DELIBERADO:

• Aprovar o Voto de Pesar pelo falecimento de Car-
los Martins Pombo, tendo-se cumprido o Minuto de 
Silêncio;

• Aprovar a atribuição de Medalha de Mérito Cívico 
do Município do Sabugal a Rui Manuel Fernandes 
Chamusco;

• Aprovar a atribuição de Medalha de Mérito Cívi-
co do Município do Sabugal a: Senhor João Gran-
cho do Inácio, Senhor Jorge Manuel Dias, Senhor 
António José Gonçalves Marques, Senhora Silvina 
Martins Vaz da Silva e Senhora Fernanda Manuela 
Matos Esteves;

• Aprovar o contrato interadministrativo de delega-
ção de competências entre o Município do Sabugal 
e a Junta de Freguesia de Rapoula do Côa;

• Aprovar o contrato interadministrativo de delega-
ção de competências entre o Município do Sabugal 
e a União de Freguesias de Aldeia da Ribeira, Vilar 
Maior e Badamalos;

• Aprovar o contrato interadministrativo de delega-
ção de competências entre o Município do Sabugal 
e a Junta de Freguesia de Quadrazais;

• Manter a taxa em vigor de 0%, referente à Taxa Mu-
nicipal de Direito de Passagem a aplicar para o ano 
de 2023;

• Prescindir da participação de IRS (até 5%) para o 
ano de 2023;

• Manter as taxas no valor mínimo: Prédios Urbanos 
– 0,3 %, sobre a “Taxa do Imposto Municipal sobre 
Imóveis – prédios urbanos” para o ano 2023;

• Aprovar a redução da taxa da seguinte forma:

Número de dependentes a cargo  Dedução fixa em €

1    20

2    40

3    70

Resumo de Atas 2022
 
Assembleia Municipal 
setembro e outubro

• 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 en-
contrem em situação de abandono;

• 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 Fre-
guesia 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 Conce-
lho do Sabugal e despesas inerentes – ano letivo 
2022/2023;

• Aprovar o relatório de monitorização das Opera-
ções de Reabilitação Urbana de Sortelha, Sabugal 
e Soito;

• Aprovar a repartição de encargos da obra Conser-
vação e Reabilitação do Castelo de Alfaiates;

• Aprovar a repartição de encargos da obra Reabi-
litação e Renovação de Edifício para Instalação de 
Smart Work Center do Sabugal – Centro Empresa-
rial;

• Aprovar a repartição de encargos da empreitada 
Circular Interna de Mobilidade Suave e Inclusiva do 
Sabugal – Fase 1;

• Aprovar a repartição de encargos da empreitada 
Recuperação das Margens do Côa Entre Pontes – 
2.ª Fase;

• Ratificar a repartição de encargos referente ao for-
necimento de gás natural no Balneário Termal do 
Cró;

• Ratificar a repartição de encargos referente ao for-
necimento contínuo de gás propano a granel para 
os edifícios: Gimnodesportivo e Piscinas Municipais; 
Biblioteca Municipal; Jardim de Infância e Paços do 
Concelho;

• Retirar a repartição de encargos do procedimento 
de contratação de aquisição de serviços de apoio e 
gestão do estabelecimento termal do Cró-Sabugal;

• Aprovar a 2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2022.
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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 
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
 
TERMAS DO CRÓ
TEL. 271 589 000
geral@termasdocro.pt
 
TURISMO
TEL. 800 262 788 (número verde)
visit@cm-sabugal.pt

CONTACTOS

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

NOTA:

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

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

MINUTA DA ATA N.º 05/2022, DE 14 DE 
OUTUBRO

DELIBERADO:
• Ratificar a aprovação da repartição de encargos 
do procedimento de contratação de aquisição de 
serviços de apoio e gestão do estabelecimento ter-
mal do Cró-Sabugal;

• Aprovar a minuta dos Autos de Transferência de 
Recursos, no âmbito da transferência de compe-
tências para as Freguesias;

• Aprovar a Proposta de alteração do Regimento da 
Assembleia Municipal do Sabugal, com as corre-
ções propostas e aprovadas.

Abertura do 
procedimento de 
classificação da 
Zona Histórica de 
Sortelha
Abertura do procedimento de classificação da Zona 
Histórica de Sortelha, como conjunto de interesse 
nacional/ monumento nacional (MN), que mereceu 
despacho do Diretor-Geral do Património Cultural, 
no dia 7 de outubro de 2022, pelo que o conjunto 
em causa está em vias de classificação, de acordo 
com o n.º 5 do artigo 25.º da Lei n.º 107/2001, de 8 
de setembro. Publicado no Diário da República n.º 
230/2022, Série II de 2022-11-29, páginas 73-73 o 
Anúncio n.º 257/2022
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