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Caras e caros trancosenses,

O Município de Trancoso continua a viver tempos difíceis.
A gravíssima situação financeira, com muitos milhões de euros de dívida, é altamente 

limitativa e condiciona em muito os objetivos que o executivo municipal pretende atingir.
Opções estratégicas erradas, anos de gestão ruinosa das finanças municipais e anos 

de incumprimento das obrigações conduziram Trancoso a uma situação que se revelaria 
insustentável a muito curto prazo. 

Felizmente, desde Outubro de 2013, esta espiral de endividamento começou a ser revertida. 
Mas nem por isso as surpresas desagradáveis terminaram. 

À dívida já conhecida juntou-se outra dívida até então ignorada resultante de empreitadas 
realizadas, nos mandatos anteriores, sem procedimento, sem concurso e sem adjudicação. Em 
consequência, têm sido intentadas várias acções judiciais, algumas já em fase de sentença, 

condenando o Município em muitas centenas de milhares de euros por obras realizadas e não pagas.

Foi com este difícil panorama que nos deparámos e com o qual temos vindo a despender grande parte do nosso tempo e 
trabalho. Sabemos que só com uma situação financeira equilibrada é possível lançar bases sólidas para construção de um futuro 
melhor!

Apesar de tudo, podemos hoje dizer que as perspetivas de futuro para o Município são hoje melhores e mais animadoras do 
que há um ano atrás.

Por um lado, parte da dívida começou já a ser paga. 

Graças ao rigor que temos implementado na gestão das contas municipais, foi possível, só com os fundos do Município, 
regularizar mais de dois milhões de euros de dívida, alguma vinda de 2005 e 2006. 

Queremos que a Câmara Municipal possa ser vista, finalmente, como uma instituição que honra os seus compromissos!
Por outro lado, é inquestionável que Trancoso é hoje um concelho com mais vida, com mais movimento e mais dinâmico. 
Embora seja imperioso o rigor na gestão financeira, a gestão autárquica não pode esquecer nunca as vertentes empresarial, 

social e cultural de um Município e, nestas matérias, a Câmara Municipal procurou, ao longo do ano transato realizar um vasto 
conjunto de iniciativas que trouxeram uma nova dinâmica ao nosso concelho.

O sector agro-pecuário, que este executivo elegeu como um dos eixos prioritários do desenvolvimento concelhio, mereceu 
uma especial atenção, depois de tantas décadas de esquecimento, com a reabilitação do Mercado do Gado, a realização de duas 
exposições de gado e a atenção dada aos produtores de castanha com a realização de uma feira da castanha de dimensão nacional.

O diálogo com o Governo tem-se mantido num nível muito profícuo, o que possibilitou que Trancoso não tenha visto nenhum 
serviço público dependente da administração central encerrado no ano que terminou.

Também os nossos empresários, embora com muitas dificuldades, têm conseguido manter as suas empresas e assegurar o 
nível de postos de trabalho.

A par do rigor na gestão que implementámos e da promoção social e cultural da cidade e do concelho que temos vindo a 
desenvolver, estão também em fase de elaboração um conjunto de projetos que pretendemos vir a candidatar no âmbito do 
novo Quadro Estratégico Comum e que, estou em crer, funcionarão como alavanca do desenvolvimento económico do concelho, 
tais como a remodelação da Praça Municipal, a reabilitação dos Paços do Concelho, a reabilitação do Palácio Ducal, a criação/
remodelação de zonas industriais, a construção/reabilitação de ETARs e abastecimento de água, a reabilitação da área envolvente 
da albufeira da Teja, entre outras.

Com o trabalho de todos os trancosenses, com o dinamismo dos nossos empresários, das nossas instituições e associações, o 
ano de 2015 será certamente um ano de grande desenvolvimento e de grandes realizações para todos os munícipes do concelho 
de Trancoso.

Existem, assim, sinais de esperança num futuro melhor para todos os trancosenses.

Saibamos aproveitar  bem o ano de 2015.

Editorial
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Assembleia Municipal
Já decorreu um ano e três meses, foi em 19 de outubro de 2013, desde a tomada de posse 

da Assembleia Municipal de Trancoso a que, desde esse dia, temos a honra de presidir. Pouco 
mais de um ano decorrido, muitas foram as deliberações tomadas, muitas horas de acesos 
debates, muita prosa, muitos ataques, muitos contra-ataques, advertências, denúncias, louvores, 
manifestações de apreço e de solidariedade, enfim, o exercício pleno da democracia.

Doze anos como deputado municipal, desempenhando as funções de líder da bancada da 
oposição, se é certo que dão experiência e traquejo, também criam hábitos ou vícios, que não 
sendo insuperáveis, determinam, raros, mas sempre censuráveis, impulsos menos compatíveis 
com a imparcialidade e o distanciamento exigíveis a quem preside a uma assembleia municipal. 
Temos a humildade de reconhecer que, uma ou outra vez, reagimos a ataques como se 
ainda estivéssemos na acalorada liderança da bancada, defendendo as nossas cores. Embora 
consideremos que tais comportamentos são regimentais e democráticos, temos consciência que 
tudo devemos fazer para os tornar cada vez mais raros ou mesmo irrepetíveis.

Começámos por afirmar ser uma honra presidir à Assembleia Municipal de Trancoso. E 
esta não é uma afirmação gratuita, só porque fica bem dizê-lo, ou porque Trancoso é o nosso concelho ou ainda porque tal é 
necessário para afirmar a importância do órgão primeiro da administração autárquica. É, efectivamente, uma honra sobretudo 
porque, na sequência do que foi acontecendo nos últimos mandatos, a Assembleia Municipal de Trancoso é recheada de membros 
com grande capacidade oratória, superior formação intelectual e experiência que conferem a este órgão enorme qualidade dos 
debates, uma viva e acesa participação e invejável elevação democrática. 

Porque o concelho e os munícipes são a razão de ser de uma assembleia municipal, é o concelho e os seus munícipes que 
devem estar nas preocupações primeiras e mesmo únicas da nossa participação nesta assembleia. E assim foi acontecendo nas 
cinco sessões que, após a tomada de posse, ocorreram no auditório do pavilhão Multiusos. Os temas: Trancoso Eventos E.M., 
PACETEG, S.A. endividamento, praça municipal, Palácio Ducal, novo Quartel dos Bombeiros, Canil Municipal, Feiras, Mercados, 
orçamentos, ocuparam horas de vivos e acalorados debates entre a maioria e a oposição, mas sempre, ou quase sempre, de modo 
exemplarmente democrático, civilizado, na defesa do que cada um, e segundo a sua livre opinião, considera o superior interesse 
do Município.

Já disse e escrevi, modestamente, o que pensava sobre o funcionamento da democracia e dos órgãos democráticos no nosso 
território concelhio, nacional e europeu. Repito, dizendo, num momento em que muitos trancosenses, muitos portugueses e 
muitos cidadãos europeus se divorciam da política, como se lhes não dissesse respeito, que há muitas centenas, muitos milhares 
de cidadãos, homens e mulheres do nosso e de outros concelhos, do nosso e de outros países que estão na politica por ideal, por 
convicção, para servir o seu semelhante, para servir a sua freguesia, para servir o seu concelho e para servir o seu país. Políticos, 
sem escrúpulos, oportunistas ou corruptos existem e sempre existirão até porque errar é próprio da condição humana, mas esses 
não são, felizmente, a regra. 

É um dever de cada um de nós, maior, naturalmente, o daqueles que assumem funções executivas ou deliberativas, participar 
nas questões que interessam à freguesia, à cidade e ao concelho. Temos, como todos sabem, muitas formas de o fazer. Só 
precisamos de querer!

Todos podemos e, por uma questão de cidadania, devemos estar informados sobre o que os órgãos do poder decidem e nos é 
destinado! Todos os munícipes podem assistir às sessões dos órgãos deliberativos, porque as suas sessões são públicas, bem como 
podem intervir e pedir esclarecimentos no período que lhes é legalmente destinado.(artº 49º, nº 1 da Lei 75/2013) 

Muito na linha do que pensamos sobre a transparência autárquica, tomámos a iniciativa de transmitir, on line e em direto, as 
sessões da Assembleia Municipal, cientes de que, ao fazê-lo, estávamos a proporcionar a todos os interessados um maior e mais 
rápido volume de informação! Nessa sequência, lançamos-lhe a si, caro munícipe, este desfio: 

Informe-se sobre a atividade autárquica! Vá às sessões da Assembleia Municipal ou acompanhe-as on line.

Cordialmente

José Amaral Veiga
Presidente da Assembleia Municipal de TrancosoPresidente da Câmara Municipal 
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conhecimento da herança judaica no concelho e região.
Tzipora Rimon manifestou a sua satisfação por visitar 

Trancoso  e considerou importante o desenvolvimento do 
Centro de Interpretação da Cultura Judaica sobretudo nos 
campos cultural e turístico.

Embaixadora de Israel visita Trancoso

Revisão do PDM

Embaixadora de Cuba visita Trancoso

Trancoso nas "Rotas do Sefarad"

A Embaixadora do Estado de Israel em Portugal, Tzipora 
Rimon, esteve no dia 5 de Fevereiro em Trancoso no âmbito 
de uma visita de três dias a seis concelhos da região da Beira 
Interior.

A diplomata foi recebida nos Paços do Concelho pelo 
Presidente da Câmara Municipal, Amílcar Salvador e vereação.

A diplomata, que estava acompanhada pelo historiador 
Jorge Martins e pelo secretário-geral da Rede de Judiarias de 
Portugal, Jorge Patrão, assistiu a uma apresentação sobre as 
marcas e património atribuído aos judeus e cristãos-novos no 
Centro Histórico desta cidade.

Na ocasião, o Presidente, manifestou à Embaixadora de 
Israel o desejo de que o “Centro Judaico” de Trancoso seja 
um polo de atracção de visitantes mas também motivador do 

A Embaixadora de Cuba, em Portugal, Johana Ruth Tablada 
de la Torre  visitou Trancoso em 21 de Fevereiro onde se avistou 
com o executivo Municipal nos Paços do Concelho. A diplomata 
mostrou-se “muito encantada com a beleza e antiguidade da 
cidade e com a simpatia das suas gentes”, agradecendo a forma 
simpática e acolhedora com que foi recebida.

O Presidente do Município de Trancoso, Amílcar Salvador, 
agradeceu a visita e desejou à Embaixadora de Cuba os 
maiores sucessos na sua visita e nos contactos a estabelecer 
com empresários locais, salientando que Trancoso muito terá 
a ganhar se mais empresários se lançarem no caminho das 
exportações.

A Rede de Judiarias Portuguesas procedeu no dia 18 de 
dezembro de 2014, em Trancoso, à apresentação do projeto 
“Rotas do Sefarad”, com a presença do primeiro secretário da 
embaixada do Reino da Noruega.

O projeto, que constitui uma iniciativa inédita de investigação 
e divulgação ao público da participação judaica na história de 
Portugal, e deverá ser realizado até abril de 2016, é financiado 
em cerca de 4 milhões de euros pelo EEA Grants “2009-2014", 
um mecanismo financeiro do Espaço Económico Europeu (EEA) 
através do qual a Noruega, Islândia e o Liechtenstein financiam 
diversas áreas prioritárias de ação junto dos países beneficiários 
do Fundo de Coesão da União Europeia.

Notícias

A Câmara Municipal de Trancoso em reunião 20/12/2013 
determinou reiniciar o processo de revisão do Plano Diretor 
Municipal (PDM).

O processo de revisão do PDM, havia sido interrompido, por 
ter sido declarado deserto pela Comissão Nacional da Reserva 
Ecológica Nacional (REN), uma vez que não tinha sido dado 
seguimento ao procedimento de delimitação da REN por parte 
do Município de Trancoso.

O Plano Diretor Municipal é um instrumento de gestão 
territorial que estabelece a política municipal de ordenamento do 

território e de urbanismo, o qual pretende refletir as estratégias 
de desenvolvimento económico e social para o concelho.

O PDM de Trancoso atualmente em vigor foi publicado em 
06/09/1994 e, apesar da lei estipular um prazo de 10 anos de 
validade, devendo justificar uma revisão ao fim desse período, tal 
nunca aconteceu. 

Com a revisão do PDM pretende dotar-se o município de 
Trancoso de um instrumento de gestão territorial atual, ajustado 
à realidade e às perspetivas futuras, de forma a melhorar a 
eficiência na gestão urbanística do território municipal. 

Em Trancoso o projeto contemplará o financiamento de 
conteúdos para a “Casa do Bandarra”.

Município disponibiliza terreno aos Bombeiros Voluntários 

Recuperação da antiga Casa dos Magistrados

As antigas “casas dos magistrados”, um edifício municipal que 
em tempos albergou as casas de função para o juiz da comarca 
de Trancoso e para o delegado do procurador da república 
da mesma comarca, foi objeto de obras de requalificação 
que visaram dotar o edifício de maior funcionalidade para a 
instalação de alguns serviços da Câmara Municipal.

Particularmente, foram melhoradas e reequipadas as 
instalações destinadas ao Serviço Municipal de Proteção Civil, 
apetrechando um local que permite a reunião da Comissão 
Municipal de Proteção Civil e instalando melhor equipamento 
para os técnicos, num projeto efetuado em parceria com a 
Associação de Municípios da Cova da Beira.

Foram também instalados no renovado espaço o Gabinete 

Desde há mais de quatro anos que a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Trancoso (AHBVT) vinha tentando 
encontrar um terreno para a construção de um novo quartel.

Inicialmente prevista uma localização junto ao atual, nos 
terrenos da designada Vila Cruz, a demora no processo de 
expropriação veio tornar tal solução inviável, dado o curto 
prazo de execução disponível.

Dado o financiamento da construção ser efetuado no 
âmbito do Programa Operacional Valorização do Território 
(POVT), programa inserido no QREN, a construção deveria 
concluir-se até ao terceiro trimestre de 2015.

Num notável esforço de cooperação entre a Câmara 
Municipal e a AHBVT foi possível, em muito curto prazo, 
proceder à aquisição de um outro terreno, sito junto à EN 226 
e a uma superfície comercial, que vai permitir a construção do 
novo quartel dos Bombeiros Voluntários de Trancoso.

Técnico Florestal, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, 
o Serviço de Ação Social, o Serviço de História e Arqueologia e o 
Serviço de Apoio à Assembleia Municipal.
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Câmara Municipal de Trancoso adquire o Palácio Ducal

Pequeno-almoço de trabalho para empresários

A Câmara Municipal de Trancoso promoveu em 12 de 
fevereiro e 30 de abril encontros com os empresários do 
concelho. A primeira edição decorreu na cantina da empresa 
ENCANTA  entre 07h30m e as 08h30m e na mesma foi servido 
o pequeno-almoço aos participantes.

Estiveram presentes cerca de 30 empresários que tiveram 
oportunidade de trocar as suas experiências profissionais, 
estabelecer contactos de negócio e expor as principais 
dificuldades com que se deparam na sua atividade.

Na ocasião foi efectuada uma explanação sobre  as 
possibilidades de apoio por parte do programa PRODER e dos 
diversos incentivos ao emprego patrocinados pelo IEFP.

O Presidente da Câmara Municipal de Trancoso, Amílcar 
Salvador, salientou na ocasião a importância deste tipo de 

A Câmara Municipal adquiriu finalmente o edifício situado 
no centro histórico de Trancoso conhecido como Palácio Ducal, 
por escritura pública realizada em 7 de novembro de 2014, pelo 
preço de 350.000€, à empresa Ducalgest – Empreendimentos 
Imobiliários, Lda.

No mandato anterior, a Câmara havia submetido à 
Assembleia Municipal, em reunião de 29/11/2010, uma 
proposta de autorização para aquisição deste imóvel pelo preço 
de 900.000€, tendo mesmo procedido à celebração de contrato 
promessa de compra e venda por aquele valor.

O Palácio Ducal é o mais representativo edifício da 
arquitetura civil senhorial da cidade de Trancoso e encontra-se 
em estado de ruína. A anterior proprietária, que há alguns anos 
pretendeu aí instalar uma unidade hoteleira, não manifestava 
agora intenção de proceder à sua recuperação a breve prazo, 

encontros para o fomento da coesão entre os empresários 
locais e entre estes e a Câmara Municipal, declarando que a 
autarquia “quer assumir-se como um parceiro activo junto das 
empresas do concelho, prestando todo o apoio possível para o 
fomento do emprego no concelho”. 

Segundo o autarca "a Câmara Municipal não pode pretender 
ser a dona de toda a atividade existente no concelho, nem o 
concelho de Trancoso pode ser dependente da atividade dos 
organismos públicos. A Câmara Municipal deverá ser, isso sim, 
um agente facilitador do desenvolvimento”.

A segunda edição deste pequeno-almoço de trabalho 
realizou-se no dia 30 de abril nas instalações da Raia Histórica.

pelo que, a ferida urbanística que o edifício em ruína representa 
numa das zonas mais nobres do centro histórico poderia 
permanecer por largo tempo.

A Câmara Municipal estuda agora a sua reabilitação e 
afetação a um uso público que preserve as suas características 
arquitectónicas únicas no contexto urbanístico de Trancoso e 
promova uma maior e melhor fruição do centro histórico.

REEQUILÍBRIO FINANCEIRO
Um ano de grandes dificuldades pautado pelo rigor

A grave situação financeira do Município, a incerteza quanto ao futuro da empresa municipal, a gravíssima situação resultante 
da Parceria Público-Privada, entre muitos outros casos de legalidade duvidosa e flagrante incapacidade de gestão foram elencados 
pelo executivo municipal logo no primeiro boletim municipal deste mandato, em Janeiro de 2014.

O reequilíbrio financeiro foi um dos pilares da ação governativa da Câmara Municipal de Trancoso no ano de 2014.
Foi feita uma análise cuidada e rigorosa acerca da melhor forma de ir amortizando alguma da colossal dívida acumulada sem 

comprometer a necessidade do Município em fazer face às despesas diárias, básicas e essenciais ao funcionamento dos serviços.  
Assim, apenas com o recurso aos fundos do Município e às poupanças conseguidas ao longo do ano, foi efetuado o pagamento 

de cerca de 2.002.000 € (2 milhões e 2 mil euros) de despesa que havia sido realizada e comprometida nos mandatos dos 
anteriores executivos, grande parte respeitante ao período de 2005 até 27/09/2013 (recorde-se que as eleições autárquicas tiveram 
lugar a 29 de Setembro de 2013). (MAPA 1 | página seguinte)

Para além destes pagamentos e através de uma segunda tranche do empréstimo bancário contraído no âmbito do Programa 
de Apoio à Economia Local (PAEL), foram pagos em 31/07/2014 742.917,11 € de dívida anterior a 2012. (MAPA 2)

 MAPA 2                                                             PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL) 
FORNECEDOR DATA  VENCIMENTO MONTANTE (€) DESCRIÇÃO VALOR €

Aurélio Lopes, Lda 11-05-2011  39.128,01    Arruamentos na Senhora da Ribeira  26.019,35   
Rodocôa- Transportes, SA 28-05-2011  6.855,25    Transporte Escolar - Abril  6.855,25   

Viuva Carneiro & Filhos, Lda 28-05-2011  4.594,50    Transporte Escolar -Abril  4.594,50   
Aurélio Lopes, Lda 29-05-2011  24.361,58    Arruamentos em Falachos -Acesso à ETAR - Auto medição nº 2  24.361,58   

Resur - Gestão de Resíduos e Higiene Urbana, Lda 30-05-2011  7.360,64    Recolha de RSU´s no concelho de Trancoso referente ao mês de Abril  7.360,64   
Associação de Municípios Cova da Beira 01-06-2011  907,42    Quota de Maio  907,42   

Comissão Fabriqueira da Igreja de Freches 20-05-2011  1.000,00    Pintura do exterior da Igreja Paroquial de Freches  1.000,00   
Monteiro & Paulos, Ldª 24-06-2011  8.837,73    Reparação e Beneficiação da Piscina Coberta de Trancoso -Substituição de vãos de alumínio  8.837,35   

Viuva Carneiro & Filhos, Lda 30-06-2011  10.107,90    Transporte Escolar -Maio  10.107,90   
Resur - Gestão de Resíduos e Higiene Urbana, Lda 30-06-2011  7.360,64    Recolha de RSU´s no concelho de Trancoso referente ao mês de Maio  7.360,64   

Rodocôa- Transportes, SA 30-06-2011  15.155,80    Transporte Escolar - Maio  15.155,80   
Associação de Municípios Cova da Beira 01-06-2011  907,42    Quota de Junho  907,42   

Ascop - Construção Civil e Obras Públicas, Lda 06-07-2011  154.286,19    Remodelação de Cobertura Convento S. Francisco - Auto medição nº 1  154.286,19   
Ascop - Construção Civil e Obras Públicas, Lda 07-07-2011  154.293,72    Construção do Centro do Dia de Corças -Auto medição nº 1  154.293,72   

Aurélio Lopes, Lda 08-07-2011  5.715,63    Trab. contratuais-Requalificação do Cemitério de Trancoso-Auto medição nº 3  5.715,63   

Aurélio Lopes, Lda 08-07-2011  6.924,65    Trab. contratuais-Ampliação da Rede de Abastecimento de Águas e Esgotos em Benvende -3ª Fase-Auto 
medição nº 2 R.E  6.924,65   

Aurélio Lopes, Lda 08-07-2011  1.034,53    Trab. contratuais-Rede de Abastecimento de Águas e Esgotos em Benvende - Auto medição nº 2 R.A  1.034,53   
Rodocôa- Transportes, SA 28-07-2011  8.084,10    Transporte Escolar - Junho  8.084,10   

Viuva Carneiro & Filhos, Lda 28-07-2011  5.067,00    Transporte Escolar -Junho  5.067,00   
Resur - Gestão de Resíduos e Higiene Urbana, Lda 30-06-2011  7.360,64    Recolha de RSU´s no concelho de Trancoso referente ao mês de Junho  7.360,64   

Associação de Municípios Cova da Beira 31-07-2011  907,42    Quota de Julho  907,42   
Associação Luzlinar 08-07-2011  15.000,00    XII Edição do Simpósio Internacional de Arte do Feital  15.000,00   

Resur - Gestão de Resíduos e Higiene Urbana, Lda 30-08-2011  7.360,64    Recolha de RSU´s no concelho de Trancoso referente ao mês de Julho  7.360,64   
Associação de Municípios Cova da Beira 31-08-2011  907,42    Quota de Agosto  907,42   
Cipriano Pereira Carvalho & Filhos, Lda 07-09-2011  87.535,56    Construção do Quartel do Bombeiros de V.F.N-Auto medição nº1 Trabalhos Adicionais  52.949,02   

BBForm Consulting Braga, Ldª 28-10-2011  27.758,00    Elaboração do Projecto de Execução do Antigo Quartel da GNR  27.758,00   
CEDRU 29-09-2011 13.837,50  Plano Estratégico de Desenvolvimento e Valorização Urbana de Trancoso  13.837,50   

Resur - Gestão de Resíduos e Higiene Urbana, Lda 30-09-2011  7.360,64    Recolha de RSU´s no concelho de Trancoso referente ao mês de Agosto  7.360,64   
Associação de Municípios Cova da Beira 01-10-2011  907,42    Quota de Setembro  907,42   

Trancosauto - Tractores e Automóveis de Trancoso, 
Lda 09-10-2011  7.250,00    Corta Relva Grillo com Motor de 16HP AE  7.250,00   

EAVT - Emp. Autom. Viação Turismo, Lda 30-10-2011  700,98    Transporte Escolar - mês de Setembro  700,98   
Resur - Gestão de Resíduos e Higiene Urbana, Lda 30-10-2011  7.360,64    Recolha de RSU´s no concelho de Trancoso referente ao mês de Setembro  7.360,64   

LGB - Soc. de Projectos Infraest. Eléctricas e Tel 31-10-2011 2.583,00  Responsabilidade Civil de exploração das infra-estruturas electricas municipais sobre "Piscinas Mun. VFN 
e Escoal EBI de Trancoso   2.583,00   

Associação de Municípios Cova da Beira 02-11-2011  907,42    Quota de Outubro  907,42   
Cipriano Pereira Carvalho & Filhos, Lda 02-11-2011  23.060,62    Construção do Quartel do Bombeiros de V.F.N - Revisão de Preços  23.060,62   

Gonçalves & Gonçalves, Lda 03-11-2011  441,51    Juros de Mora  441,51   
BBForm Consulting Braga, Ldª 05-12-2011  30.504,00    Elaboração do Projecto de Execução do Edificio dos Paços do Concelho - 100% com a entrega do projecto  30.504,00   

Rodocôa- Transportes, SA 09-11-2011  7.357,80    Transporte Escolar - Setembro  7.357,80   
Viuva Carneiro & Filhos, Lda 09-11-2011  4.698,30    Transporte Escolar -Setembro  4.698,30   

Monteiro & Paulos, Ldª 25-11-2011  9.244,68    Cobertura do Acesso Principal ao Jardim de Infância de Trancoso  9.244,68   
Freguesia de Feital 27-10-2011  1.000,00    Aquisição do posto de recolha do Leite  1.000,00   

EAVT - Emp. Autom. Viação Turismo, Lda 30-11-2011  1.354,30    Transporte Escolar - mês de Outubro  1.354,30   
Resur - Gestão de Resíduos e Higiene Urbana, Lda 30-11-2011  7.360,64    Recolha de RSU´s no concelho de Trancoso referente ao mês de Outubro  7.360,64   

Rodocôa- Transportes, SA 30-11-2011  13.550,00    Transporte Escolar - Outubro  13.550,00   
Viuva Carneiro & Filhos, Lda 30-11-2011  8.392,00    Transporte Escolar -Outubro  8.392,00   

Associação de Municípios Cova da Beira 02-12-2011  907,42    Quota de Novembro  907,42   
Francisco Certo, Ldª 07-12-2011  11.254,50    Reparação da Fonte Luninosa da Rotunda da E.N. 226  11.254,30   
Francisco Certo, Ldª 07-12-2011  4.649,40    Reparação da Fonte das Portas D'el Rei  4.649,40   

EAVT - Emp. Autom. Viação Turismo, Lda 26-12-2011  1.525,75    Transporte Escolar - mês de Novembro  1.525,75   
Viuva Carneiro & Filhos, Lda 28-12-2011  9.675,76    Transporte Escolar-Novembro  9.675,76   

Rodocôa- Transportes, SA 30-12-2011  13.391,18    Transporte Escolar-Novembro  5.916,22   

TOTAL  857.568,25    742.917,11   
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B) Parceria Público-Privada
Os encargos resultantes do negócio que envolveu a Parceria Público Privada (PPP) revelaram-se ruinosos para o município. 

Atualmente a dívida da PACETEG, S.A. à Caixa Geral de Depósitos ultrapassa os 8.500.000€ (8,5 milhões de euros) e as 
responsabilidades mensais relativas aos contratos de arrendamento dos três equipamentos construídos no âmbito desta PPP, 
celebrados mas sem visto do Tribunal de Contas, são de cerca de 91.000€ (noventa e um mil euros) por mês.

Recorde-se que esta PPP foi constituída em 2009, entre a Trancoso Eventos E.M. e o Grupo MRG, para a realização de três obras 
(Central de Camionagem, Arranjo do Campo da Feira e Centro Cultural de Vila Franca das Naves).

C) Sentenças judiciais
O Tribunal Administrativo de Castelo Branco condenou já a Câmara Municipal de Trancoso a duas pesadas sentenças: uma 

de 441.000 € (441 mil euros) relacionada com irregularidades em contratos com a empresa BIOSFERA, aquando da construção 
de várias estradas em 2009, e outra de 466.000 € (466 mil euros), referente às obras realizadas em 2008 na Zona Industrial do 
Reboleiro. (MAPA 4)

Pesada herança compromete ainda o futuro do Município

Apesar da amortização de parte da dívida, a herança herdada dos executivos municipais de mandatos autárquicos anteriores 
é, ainda hoje, muito pesada. 

A) Empréstimos bancários
Dos empréstimos de médio e longo prazo contraídos entre 1999 e 2012, resulta uma dívida de 6.800.000 € (6 milhões e 800 

mil euros), traduzindo-se num encargo para serviço de dívida de aproximadamente 73.000 €/mês (73 mil euros por mês).(MAPA 3)

  MAPA 1                                                PAGAMENTO DOS COMPROMISSOS ANTERIORES A SETEMBRO 2013
ENTIDADE DATA DO COMPROMISSO FINALIDADE VALOR DATA PAGAMENTO

 " Os Popos", Associação Cultural e Recreativa 14-08-2013 Conclusão de Construção de Pavilhão para a Ass.Cult. e Recr. "OS POPOS" 10.000,00 € 02-09-2014
 Ana Lopes & Alexandra Andrade, Lda 01-07-2013 Valorização do Património Românico na Envolvente Rural de Trancoso 10.186,68 € 05-09-2014
 Ana Lopes & Alexandra Andrade, Lda 01-07-2013 Valorização do Património Românico na Envolvente Rural de Trancoso 14.367,13 € 23-04-2014

 António José Baraças 25-11-2011 Reparação da EM 596 a Valdujo 50.000,00 € 08-05-2014
 António José Baraças 02-01-2003 Construção de Esgotos em Carnicães 14.805,44 € 23-05-2014
 António José Baraças 19-09-2013 Juros 21.143,05 € 18-06-2014
 António José Baraças 25-11-2011 Reparação da E.M596 a Valdujo 12.249,40 € 01-07-2014
 António José Baraças 19-09-2013 Juros 21.143,05 € 16-07-2014
 António José Baraças 19-09-2013 Juros 21.143,05 € 25-07-2014
 António José Baraças 25-11-2011 Reparação da E.M596 a Valdujo 15.000,00 € 25-07-2014
 António José Baraças 25-11-2011 Reparação da E.M596 a Valdujo 15.000,00 € 20-08-2014
 António José Baraças 19-09-2013 Juros 21.143,05 € 10-09-2014
 António José Baraças 25-11-2011 Reparação da E.M596 a Valdujo 15.000,00 € 10-09-2014
 António José Baraças 19-09-2013 Juros 21.143,05 € 06-10-2014
 António José Baraças 25-11-2011 Reparação da E.M596 a Valdujo 15.000,00 € 06-10-2014

 Associação Desenvol. Regional Territórios do Côa 18-03-2013 Quota 1.500,00 € 28-04-2014
 Associação Desenvol. Regional Territórios do Côa 31-12-2013 Quota 1.500,00 € 01-08-2014

 Banco Comercial Português, SA (Factor)-M5 06-06-2011 Avaliação de Patologias dos Edifícios, Paços do Concelho Antigo Posto da GNR 84.627,00 € 01-07-2014
 Caixa Geral de Depósitos,SA (Factor) 01-03-2010 Juros de Mora 27.744,38 € 31-01-2014
 Caixa Geral de Depósitos,SA (Factor) 01-03-2010 Juros de Mora 27.744,38 € 31-01-2014
 Caixa Geral de Depósitos,SA (Factor) 01-03-2010 Juros de Mora 27.744,38 € 28-02-2014
 Caixa Geral de Depósitos,SA (Factor) 01-03-2010 Juros de Mora 27.744,38 € 28-03-2014
 Caixa Geral de Depósitos,SA (Factor) 01-03-2010 Juros de Mora 27.744,38 € 30-04-2014
 Caixa Geral de Depósitos,SA (Factor) 30-12-2005 Pavim. E.M.102 a V. Seixo 21.860,27 € 27-05-2014
 Caixa Geral de Depósitos,SA (Factor) 02-01-2007 Arruamentos em Vilares 63.262,50 € 27-05-2014
 Caixa Geral de Depósitos,SA (Factor) 02-01-2007 Pavim. E.M.Vale Seixo -Freixial 107.738,40 € 27-05-2014
 Caixa Geral de Depósitos,SA (Factor) 20-08-2007 Arruamentos em Miguel Choco 54.035,91 € 27-05-2014
 Caixa Geral de Depósitos,SA (Factor) 02-01-2008 Pq. Est.Largo Estação V.F.N 91.203,13 € 27-05-2014
 Caixa Geral de Depósitos,SA (Factor) 31-12-2010 Arruamentos em Zabro 93.298,54 € 27-05-2014
 Caixa Geral de Depósitos,SA (Factor) 01-03-2010 Juros de Faturas em atraso 11.802,22 € 27-05-2014

 Comunidade Judaica de Belmonte 27-09-2013 Transferencia p/ Comunidade Judaica de Belmonte 2.500,00 € 12-02-2014
 Clube Trancosense - Associação Cultural e Recreativa 11-09-2013 Apoio nas atividades 5.000,00 € 21-02-2014
 Clube Trancosense - Associação Cultural e Recreativa 11-09-2013 Apoio nas atividades 2.500,00 € 29-04-2014
 Duvideo - Cooperativa de Profissionais de Imagem, 23-08-2013 Atualização de video promocional de Trancoso 6.051,60 € 27-01-2014
 Floponor - Florestas e Obras Públicas do Norte, Lda 07-05-2013 Requalificação de Edifício para a Casa do Bandarra 14.012,67 € 31-01-2014
 Floponor - Florestas e Obras Públicas do Norte, Lda 07-05-2013 Requalificação de Edifício para a Casa do Bandarra 6.825,83 € 31-03-2014
 Floponor - Florestas e Obras Públicas do Norte, Lda 07-05-2013 Requalificação de Edifício para a Casa do Bandarra 34.858,95 € 23-05-2014
 Floponor - Florestas e Obras Públicas do Norte, Lda 07-05-2013 Reabilitação de Edifício - Recreação da Oficina do Sapateiro Bandarra 10.462,77 € 28-04-2014
 Floponor - Florestas e Obras Públicas do Norte, Lda 07-05-2013 Reabilitação de Edifício - Recreação da Oficina do Sapateiro Bandarra 18.325,89 € 30-05-2014

 Freguesia de Cótimos 14-08-2013 Transferência de capital para Parque Infantil - Freguesia de Cótimos 6.000,00 € 06-10-2014
 Freguesia de Cótimos 14-08-2013 Transferência de capital para Parque Infantil - Freguesia de Cótimos 5.000,00 € 31-03-2014

 Freguesia de Moimentinha 11-09-2013 Transfª p/ reconstrução de muro 4.500,00 € 06-06-2014
 Freguesia de Palhais 10-10-2013 Transfª p/ colocação de aquecimento na sede 5.000,00 € 24-09-2014

 Freguesia de Póvoa do Concelho 14-08-2013 Transfª p/ beneficiação e reparação de arruamentos 7.500,00 € 09-07-2014
 Freguesia de Valdujo 26-07-2013 Conclusão de Construção de Pavilhão Multiusos 5.000,00 € 03-06-2014

 Manaiacar, Lda 11-10-2012 Reparação da viatura 88-96-QF 3.382,50 € 17-09-2014
 Notável & Sublime Unipessoal, Lda 26-07-2013 Montagem, Produção e Direção Artística da Feira de S. Bartolomeu 2013 6.832,50 € 31-01-2014

 Piscotávora - Associação de Produtores Florestais 26-07-2013 Aquisição de destroçador de mato 5.000,00 € 24-04-2014
 Piscotávora - Associação de Produtores Florestais 26-07-2013 Aquisição de destroçador de mato 5.000,00 € 03-06-2014

 Raia Histórica - Associação Desenv. Nordeste da Be 27-09-2013 Custos de Funcionamento 5.000,00 € 30-07-2014
 Simultâneo de Ideias e Música - Prod. Eventos Cult 26-07-2013 Prestação de Serviços de Artistas para Atuação na Feira de S. Bartolomeu 2013 20.000,00 € 31-01-2014
 Simultâneo de Ideias e Música - Prod. Eventos Cult 26-07-2013 Prestação de Serviços de Artistas para Atuação na Feira de S. Bartolomeu 2013 9.120,00 € 28-03-2014

 União das Freguesias de Freches e Torres 14-08-2013 Transferência de capital para Recuperação Museu do Azeite - Freg. Freches 10.000,00 € 28-02-2014
 União das Freguesias de Torre Terrenho, Sebadelhe 23-08-2013 Transfª p/ reconstrução de muro 2.500,00 € 06-06-2014

 União das Freguesias de Vilares e Carnicães 14-08-2013 Transf. de capital para reparação de caminhos para a Freguesia de Vilares 5.000,00 € 16-06-2014
 União das Freguesias de Vilares e Carnicães 14-08-2013 Transf. de capital para reparação de caminhos para a Freguesia de Vilares 5.000,00 € 18-09-2014

 João Carlos Barros Lobão 16-07-2013 Elab. de Estudo Arqueológico do Edifício a Requalificar para a Casa do Bandarra 3.121,25 € 24-02-2014
 TEGEC - Trancoso Eventos Empresa Municipal Gestão 06-06-2013 Teatro e Música no Convento 14.000,00 € 31-01-2014

 STT-Soc.Turismo Trancoso - Empreendimentos turístico
14-08-2013 Alojamento e alimentação do artista Leandro;Alojamento e jantares á equipa da RTP - Reportagem 

Centro Isaac Cardoso;Alojamento e refeições para convidados vindos do Brasil, da Comunidade 
Portuguesa de Belo Horizonte

1.667,50 € 22-01-201430-05-2013
04-10-2013

 TEGEC - Trancoso Eventos Empresa Municipal Gestão 11-09-2013 Reposição do equilíbrio financeiro 85.000,00 € 21-01-2014
 TEGEC - Trancoso Eventos Empresa Municipal Gestão 11-09-2013 Reposição do equilíbrio financeiro 85.000,00 € 25-02-2014
 TEGEC - Trancoso Eventos Empresa Municipal Gestão 11-09-2013 Reposição do equilíbrio financeiro 85.000,00 € 21-03-2014
 TEGEC - Trancoso Eventos Empresa Municipal Gestão 11-09-2013 Reposição do equilíbrio financeiro 85.000,00 € 24-04-2014
 TEGEC - Trancoso Eventos Empresa Municipal Gestão 11-09-2013 Reposição do equilíbrio financeiro 85.000,00 € 23-05-2014
 TEGEC - Trancoso Eventos Empresa Municipal Gestão 11-09-2013 Reposição do equilíbrio financeiro 75.000,00 € 25-06-2014
 TEGEC - Trancoso Eventos Empresa Municipal Gestão 11-09-2013 Reposição do equilíbrio financeiro 155.000,00 € 29-07-2014
 Floponor - Florestas e Obras Públicas do Norte, Lda 25-06-2013 Constituição da Rede Primária de Faixa de Gestão de Combustível 74.437,44 € 29-12-2014

 Freguesia de Palhais 27-09-2013 Colocação de aquecimento na sede 7.500,00 € 21-11-2014
 Freguesia de Póvoa do Concelho 27-09-2013  Beneficiação e reparação de Arruamentos 8.500,00 € 25-11-2014

 Freguesia de Reboleiro 27-09-2013 Reparação de polidesportivo 7.500,00 € 21-11-2014
 Freguesia de Cótimos 14-08-2013  Beneficiação e reparação do Parque Infantil 6.000,00 € 06-10-2014

 Freguesia de Castanheira 27-09-2013 Construção do Centro Cívico da Castanheira 10.000,00 € 05-12-2014
 Freguesia de Castanheira 27-09-2013 Construção do Centro Cívico da Castanheira 5.000,00 € 09-12-2014

 BIOESTILHAS, LDA. 30-08-2013 Constituição da Rede Primária de Faixa de Gestão de Combustível-2ª Fase 34.840,08 € 12-12-2014
 Ana Lopes & Alexandra Andrade, Lda 01-07-2013 Valorização do Património Românico na Envolvente Rural de Trancoso 7.621,46 € 14-11-2014

 " Os Popos", Associação Cultural e Recreativa 14-08-2013 Conclusão de Construção de Pavilhão para a Ass.Cult. e Recr. "OS POPOS" 10.000,00 € 05-11-2014
TOTAL                2.002.434,21 € 

MAPA 3                                                                                  EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS
MUNICÍPIO DE TRANCOSO                                                                                                                                                                                                        ANO: 2015 | UNIDADE €

Data de 
aprovação
pela AM

Data de 
contratação

do 
empréstimo

Prazo  do 
contrato

Anos 
dec.

Visto do TC

Finalidade do 
empréstimo (C)

Capital Taxa de juro Encargos do ano
Dívida em 1 
de janeiro

Dívida 
em 31 de 
dezembroNúmero de 

registos
Data

Contratado Utilizado
Inicial Atual

Amortizações Juros Total

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26-06-1999 05-07-1999 20 16 1251719 19-08-1999 Cond.feira/Esc.P. (N) 2.992.787,38 2.992.787,38 2,86 1,84 214.823,42 1.676,26 216.499,68 1.079.601,70 864.778,28

28-02-2002 28-05-2002 20 13 1107 16-06-2002 Diversas (N) 2.493.989,49 2.493.989,49 4,21 1,53 160.053,95 11.474,53 171.528,48 1.239.192,78 1.079.138,83

28-11-2003 09-12-2003 20 12 3173 31-12-2003 Arr. Urb. Trancoso (N) 718.903,00 718.903,00 2,86 5,22 44.800,17 3.081,39 47.881,56 415.916,81 371.116,64

20-11-2004 03-12-2004 20 11 2/2005 28-10-2005 Diversas (N) 732.152,00 672.900,00 2,48 4,83 41.131,06 1.539,66 42.670,72 418.463,83 377.332,77

07-12-2005 15-12-2005 20 10 60/06 13-01-2006 Diversas (N) 793.844,00 675.985,00 2,59 4,68 40.489,79 1.032,21 41.522,00 450.707,94 410.218,15

29-09-2012 16-11-2012 15 2 1679/2012 11-04-2013
Liquidação Pag. em 

Atraso(N)
3.583.676,56 3.521.287,43 2,05

2,05 
/2,91

257.084,88 78.560,16 335.645,04 3.213.561,17 2.956.476,29

11.315.352,43 11.075.852,30 758.383,27 97.364,21 855.747,48 6.817.444,23 6.059.060,96

MAPA 4                                                         AÇÕES JUDICIAIS COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO

Data de entrada Autor da Ação Tribunal Nº do Processo
Obras /Serviço/ 

Localidade
Valor acordado (c/IVA) Observações

26/06/2013
Biosfera, 

Construções 
Unipessoal, Lda.

Administrativo e Fiscal 
de Castelo Branco

351/13.4BECTB Carnicães - 2009 123 900,00€

Obras não concursadas.
Valor acordado a 08/07/2013

348/13.4BECTB Castanheira - 2009 65 100,00€

352/13.2BECTB Torres - 2009 55 650,00€

349/13.2BECTB
Vila Franca das Naves 

2009
156 450,00€

350/13.6 BECTB Vilares - 2009 39 900,00€

27/09/2013 Aurélio Lopes, Lda.
Administrativo e Fiscal 

de Castelo Branco
383/13.2BECTB

“Zona Industrial” do 
Reboleiro

2008/2009
466 423,69€

Obras não concursadas e 
valor acordado a 22/07/2013

Obras não concursadas 
e valor acordado a 

22/07/2013

Civifran, 
Construções,  Lda.

Administrativo e Fiscal 
de Castelo Branco

627/09.5 BECTB
Quartel dos Bombeiros 

de Vila Franca das Naves
2009/2010

12 500,00€

Valor inicial reclamado de 
95 000€

Valor acordado de 12 500€ a 
14/10/2014

Valor acordado de 12 
500€ a 14/10/2014

Arquehoje, Lda.
Tribunal Judicial de 

Trancoso
258/13.5TBTCS

Conteúdos do Museu 
Isaac Cardoso

2011
5 000,00€ Fatura vencida e não paga

TOTAL 924 923,69€



D) Ações judiciais
A Câmara Municipal de Trancoso tem sido demandada judicialmente por diversos empreiteiros e fornecedores que exigem 

o pagamento de diversas obras e fornecimentos, realizadas em mandatos autárquicos anteriores, que não tiveram qualquer 
procedimento de contratação pública. No Tribunal Administrativo de Castelo Branco e no Tribunal Judicial da Comarca da Guarda 
correm acções em que se pede a condenação do município de Trancoso num montante que ultrapassa os 3.400.000€ (três 
milhões e quatrocentos mil euros). (MAPA 5)
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É esta difícil situação financeira que, pese embora um ano de gestão que foi pautado pela contenção de custos e diminuição de 
dívida, continua ainda a condicionar negativamente as possibilidades de ação da Câmara Municipal em prol do desenvolvimento 
do concelho.

A ultrapassagem destes constrangimentos financeiros não será fácil nem rápida, mas o caminho que temos vindo a percorrer 
permite-nos ter esperança num melhor futuro.

A contenção de despesas supérfluas, por um lado, e a possibilidade de consolidação da dívida com diminuição dos encargos, 
por outro, abrem-nos perspetivas mais animadoras e permite-nos afirmar que Trancoso não irá desperdiçar as oportunidades de 
investimento que se abrem no âmbito do quadro comunitário Portugal 2020.

Trancoso é já hoje um concelho mais dinâmico, com mais vida e com uma maior participação dos cidadãos na vida pública. 
Com o contributo de todos, iremos construindo um concelho cada vez melhor, uma terra de progresso, capaz de acolher o 
regresso dos nossos conterrâneos que tiveram de partir e geradora de oportunidades para os que ficaram.

para a formação e esclarecimento dos criadores de gado e para 
a abertura de novos horizontes de expansão do setor.  

Para além das iniciativas públicas, destaca-se o facto de 
a autarquia ter financiado obras de beneficiação do recinto 
do Mercado de Gado de Trancoso, que se encontrava em 
avançado estado de degradação. 

Também neste âmbito, tem relevância a deslocação de uma 
delegação do município, juntamente com algumas dezenas de 
criadores de gado do concelho, à “Salamaq’14”. A ida à feira 
agrícola e pecuária de Salamanca, uma das mais importantes 
feiras de Espanha, deve servir de base para novos projetos e 
parcerias que venham a colocar os produtores trancosenses em 
circuitos internacionais.    

É por isso que, neste início de século, num cenário em que 
a população mundial não cessa de aumentar, a agropecuária 
deve voltar a ter um lugar de relevo. Hoje, mais que nunca, a 
aposta na agricultura e na criação de gado é uma aposta de 
presente e com futuro.

Neste contexto, a autarquia de Trancoso cedo se apercebeu 
da necessidade de remodelar a estratégia de desenvolvimento 
para o concelho. O setor primário passou de setor envergonhado 
a setor prioritário, reavendo assim uma centralidade que há 
muito havia perdido.   

Assim, de há um ano a esta parte que a Câmara Municipal de 
Trancoso tem apostado em iniciativas capazes de dar ao setor 
um novo fôlego, de forma a que se possa transformar no ramo 
mais dinâmico da economia do nosso concelho. 

A aposta na fileira da castanha, um produto do concelho 
com qualidade internacionalmente reconhecida, tem sido 
concretizada na Feira da Castanha e dos Paladares de Outono, 
um certame que cruza as vertentes produtivas, comerciais, 
culturais e etnográficas ligadas a este produto.      

No que à pecuária diz respeito, destacam-se as mostras de 
gado já realizadas nos dias de S. Bartolomeu (24 de agosto) e 
Santa Luzia (13 de dezembro). Os eventos, que contaram com 
a participação de meia centena de expositores e centenas 
de visitantes, foram um marco de reaproximação do poder 
local aos criadores de gado do concelho e uma forma de criar 
sinergias para potenciar este tipo de negócios. As jornadas 
técnicas que decorreram durante os dois eventos contribuíram 

AGROPECUÁRIA - no centro da estratégia de desenvolvimento

O setor agro-pecuário foi, historicamente, o principal setor 
de criação de riqueza do concelho de Trancoso e de toda a 
região envolvente. Todavia, nas últimas décadas, à imagem 
do que aconteceu um pouco por todo o país, o setor foi alvo 
de uma desvalorização e desprezo que se revelaram maléficos 
para a economia nacional, no geral, e da nossa região, em 
particular. 

Com o objetivo de dar seguimento a alguns destes projetos, 
o executivo camarário reuniu com os criadores de gado no 
dia 10 de outrubro, estando em fase de preparação várias 
medidas imediatas de apoio ao setor, tais como a recuperação 
da licença para transação de gado bovino no Mercado de Gado 
de Trancoso, a criação de um centro de agrupamento que 
permita o transporte de gado no espaço comunitário, a isenção 
de taxas no Mercado de Gado para os produtores do concelho, 
ou uma proposta de derrogação de certas regras comunitárias 
de transporte de animais vivos no espaço concelhio que 
resultará numa maior flexibilidade regulamentar benéfica para 
os negócios.   

Para o futuro, outras medidas e iniciativas serão levadas 
a cabo. A agricultura e a pecuária são ramos da economia 
demasiado importantes para serem esquecidos ou relegados 
para um segundo plano e a autarquia de Trancoso estará na 
linha da frente para impulsionar este setor. 

MAPA 5                                                                                              AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO

Data de entrada Autor da Ação Tribunal Nº do Processo Obra /Serviço/ Localidade Valor reclamado (c/IVA) Observações

17/01/2014
Calvestlar

Centro Comercial 
Grossista, Lda.

Administrativo e Fiscal 
de Castelo Branco

11/14.9 BECTB
Mercado Grossista de Trancoso

2005/2006
517 579,87€

Indemnização por falta 
de propriedade do 

terreno

08/07/2014 Lopes & Irmão, Lda.
Administrativo e Fiscal 

de Castelo Branco
335/14.5BECTB

Sintrão, Póvoa do Concelho e 
Castaíde 2010/2011

592 603,63€ Obras não concursadas

08/07/2014 Aurélio Lopes, Lda.
Administrativo e Fiscal 

de Castelo Branco
333/14.9 BECTB

Rio de Moinhos, Falachos, 
Moreirinhas, A-do-Cavalo, 

Benvende, Esporões, Vale de 
Mouro, e em Trancoso: Parque 

de caravanismo, Largo da 
Caixa Geral de Depósitos, Rua 

do Freixo Grande e Sra. das 
Alminhas.
2009/2013

1 825 666,04€ Obras não concursadas

25/09/2014
Herdeiros do Dr. 
Sampaio e Melo

Tribunal da Comarca da 
Guarda

97/14.6TBGRD
Terrenos inundados pela 

barragem da Teja
1994

199 990,82€
Ocupação de terrenos 

sem prévio pagamento

02/10/2014
Resur Gestão de 
Resíduos, Lda.

Administrativo e Fiscal 
de Castelo Branco

506/14.4BECTB
Recolha de RSU e aluguer de 

viatura
2009/2010

112 451,74€ Serviço não concursado

10/12/2014
Ascop, Construção Civil e 

Obras Publicas, Lda.
Tribunal da Comarca da 

Guarda
704/14.0TBGRD

Obras no Convento dos Frades
2008/2009

150 001,13€ Obras não concursadas

05/01/2015 Transdev, Interior, S.A.
Administrativo e Fiscal 

de Castelo Branco
16/15.2BECTB

Transporte escolar
2011/2012

11 815,84€
Falta de atualização do 
preço do transporte no 

ano letivo 2011.12

TOTAL 3 410 109,07€
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À vertente comercial juntou-se a vertente formativa, com 
as “Jornadas Micológicas” e “Jornadas técnicas do Castanheiro” 
que decorreram em paralelo com a Feira e que contaram com 
mais de duas centenas de participantes. 

Do ponto de vista da cultura, foi revisitado o escritor beirão 
Aquilino Ribeiro e a poética do castanheiro que ressalta da sua 
obra e estiveram patentes várias exposições subordinadas ao 
tema da Feira. 

FEIRA DA CASTANHA - 7, 8 e 9 Novembro de 2014

Decorreu, entre os dias 7 e 9 de novembro de 2014, a 
segunda edição da Feira da Castanha e dos Paladares de Outono 
de Trancoso. O certame concretiza a aposta de valorização do 
setor primário que a autarquia tem levado a cabo no último 
ano e atingiu já uma dimensão que faz dele um marco no 
calendário de eventos comerciais da região Centro.

Nesta edição, e para além dos produtores locais de castanha 
Martaínha e Longal, estiveram presentes na Feira da Castanha 
45 expositores provenientes dos distritos da Guarda, Viseu, 
Lisboa, Santarém, Porto, Castelo Branco, Bragança e Vila 
Real. Empresas de maquinaria agrícola especializada para a 
cultura de soutos, empresas comercializadoras de produtos 
para tratamento do castanheiro, empresas transformadoras 
da castanha, associações, cooperativas e outras instituições 
ligadas a este setor produtivo quiseram marcar presença no 
evento.

No que à gastronomia diz respeito, destacam-se os 
concursos da castanha e de doçaria, assim como a II Mostra 
Gastronómica de Paladares de Outono, levada a cabo por vários 
restaurantes de Trancoso.

A animação esteve a cargo de Quim Barreiros, da banda 
D.A.M.A., assim como de vários ranchos folclóricos e grupos de 
bombos e concertinas do concelho de Trancoso.

A grande afluência de produtores, comerciantes e visitantes 
ao recinto comprova a importância e o potencial que a fileira 
da castanha possui e reforça a intenção de, a breve prazo, dar a 
este certame uma projeção nacional.  

Eventos
MERCADOS TRADICIONAIS

A Câmara Municipal de Trancoso promoveu, ao longo do 
ano, diversas edições do Mercado Tradicional de Produtos 
Locais, uma iniciativa que se insere na promoção e incentivo ao 
setor rural da economia do concelho.

Os certames, cuja primeira edição ocorreu ainda em 
dezembro de 2013, realizaram-se no Largo Dom Dinis em 
Trancoso, a principal praça da cidade, e contribuíram também 
para a dinamização do centro histórico de Trancoso.

Com estas iniciativas o Município pretende estimular a 
população para o consumo dos produtos locais e contribuir 
ativamente para dinamizar o escoamento destes bens, os 
produtos da terra e seus derivados, cuja produção constitui 
uma das principais atividades sócio-económicas do concelho 
de Trancoso.

O estabelecimento de circuitos de venda direta de bens 
alimentares de produção local  tem vindo a ter um grande 
crescimento em quase todos os países da EU, trazendo 
importantes mais-valias para os produtores, mas também para 
os territórios. Para além de permitirem escoar grande parte dos 
produtos produzidos na região, aumentar o volume de vendas 
e os rendimentos dos produtores, atraem visitantes e turistas, 
o que pode promover o desenvolvimento de outras atividades 
ligadas ao artesanato, à gastronomia, ao turismo e à promoção 
da cultura e identidade das regiões.

Os Mercados Tradicionais realizaram-se nos dias: 23 
dezembro de 2013 , 25 de janeiro de 2014, 8 de junho, 5 de 
outubro e 21 de dezembro, e o seu êxito junto dos produtores 
e consumidores determinará que mais edições se realizem no 
ano de 2015.

11ª FEIRA DO FUMEIRO 
Salão dos Sabores e dos Saberes dos Castelos do Côa

A 11ª edição da Feira do Fumeiro, dos Sabores e dos Saberes 
dos Castelos do Côa realizou-se entre os dias 28 de fevereiro e 
1,2,8 e 9 de março e afirmou-se mais uma vez como um dos 
principais eventos dedicados ao setor agro-pecuário do país e 
da região transfronteiriça.

Cerca de 30 mil foi o número estimado de visitantes no 
certame promovido pela AENEBEIRA - Associação empresarial 
do Nordeste da Beira em colaboração com outras entidades, 
designadamente a Câmara Municipal de Trancoso e a empresa 
municipal Trancoso Eventos E.M. e  a Raia Histórica - Associação 
de Desenvolvimento do Nordeste da Beira.

Fumeiro, queijos, vinhos, doçaria regional, azeites, pão, 

artesanato, gastronomia regional rechearam durante os 
últimos dois fins-de-semana o Pavilhão Multiusos de Trancoso. 
Animação musical e folclore da região animaram o ambiente 
já de si festivo desta realização anual que constitui um dos 
principais cartazes sócio-económicos de Trancoso. Foram cerca 
de 80 expositores presentes na Feira do Fumeiro, entre os 
quais 18 espaços de artesanato e dois institucionais (Confraria 
das Sardinhas Doces de Trancoso e Associação Nacional de 
Criadores de Suínos da Raça Bísara –ANSUB).

Paralelamente estiveram expostos animais suínos da raça 
bísara na área anexa ao Pavilhão e decorreu um colóquio sobre 
“Valorização da fileira dos enchidos e a reintrodução das raças 
do porco bísaro”.
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CONCERTO DE PÁSCOA
A orquestra da Associação Desportiva Recreativa e Cultural 

de Aguiar da Beira realizou em 17 de abril, no Teatro Municipal 
de Trancoso Convento de São Francisco um concerto de 
Páscoa.

A orquestra, que integra como executantes professores 
e alunos da escola de música daquela associação, executou 
diversas obras do seu reportório para uma plateia que esgotou 
completamente os lugares disponíveis.

O concerto teve o apoio da Câmara Municipal, da União das 
Freguesias de Trancoso e Souto Maior e da empresa municipal 
TEGEC, E.M.

No mesmo dia, durante a manhã em Vila Franca das Naves e 
de tarde em Trancoso, os professores integrantes da orquestra 
realizaram um “workshop” de instrumentos musicais para 

ROTAS E CIRCUITOS para dinamizar turismo cultural
Integrada no programa das Aldeias Históricas de Portugal, 

a Câmara de Trancoso aposta na promoção e divulgação do 
Património Histórico e Natural do concelho através da criação 
e implementação de um percurso pedestre e de circuitos 
culturais na cidade de Trancoso, para os quais foi criada 
uma imagem e sinalética próprias, comum a todas as Aldeias 
Históricas.

A criação de um percurso pedrestre, como é o caso da 
pequena rota – Guardiões do Planalto -, cujo trajecto possibilita 
a observação da paisagem natural característica da região, liga 
a Aldeia Histórica de Trancoso à também histórica aldeia de 
Moreira de Rei e é uma aposta da autarquia na promoção do 
seu património histórico e natural.

Também a implementação de um Circuito Cultural de visita 
na Aldeia Histórica de Trancoso que consistiu, essencialmente, 
na colocação de painéis/placas informativos nos principais 
monumentos de Trancoso, na implementação de sinalética 
direccional para o Campo Militar de Trancoso e na edição 
de desdobráveis informativos temáticos, vem articular de 
forma coerente os vários monumentos ou espaços urbanos de 
Trancoso e melhorar a qualidade e o modo de disponibilização 
da informação turístico-cultural sobre o seu património junto 
do turista/visitante.

crianças e jovens que visou dar a conhecer e familiarizar estes 
com os instrumentos utilizados numa orquestra sinfónica, 
procurando despertar o interesse para a aprendizagem da 
música.

COMEMORAÇÕES DOS 40 ANOS DO 25 DE ABRIL
O 40º aniversário da "Revolução dos Cravos" de 25 de abril 

de 1974 foi assinalado em Trancoso com um conjunto de 
atividades que decorreram entre os dias 22 e 25 de abril e foram 
organizadas pela Câmara Municipal de Trancoso e Trancoso 
Eventos E.M.

As celebrações tiveram início no dia 22 de abril com 
a inauguração, no Centro Cultural, da exposição "40 anos" 
alusiva ao "Movimento dos Capitães" da Revolução do 25 de 
Abril seguindo-se, à noite, a Tertúlia - "Memórias", que teve 
lugar no mesmo espaço e que contou com a presença do 
Coronel Delgado da Fonseca, natural de Vila Garcia, militar com 
participação ativa nos acontecimentos do 25 de Abril de 1974.

No dia 24 de Abril, vários grupos de Trancoso realizaram o 
Concerto – "25 de abril" no Convento de São Francisco - Teatro 
Municipal.

No dia 25 de abril as cerimónias começaram com hastear 
da bandeira nos Paços do Concelho e início das Provas de 
Atletismo no Largo D. Dinis. Na mesma manhã realizou-se 
a Sessão Evocativa no Salão Nobre dos Paços do Concelho. 
A manhã terminou com o encerramento das atividades 
desportivas e com uma largada de balões com mensagens 
escritas por crianças no Largo D. Dinis.
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No dia 29 de maio foi prestada uma homenagem pública 
aos funcionários aposentados da Câmara Municipal, no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho, seguido de visita à oficina “Casa 
do Bandarra” e ao Centro de Interpretação Isaac Cardoso. Pela 
tarde, realizou-se o tradicional cortejo cívico ao Planalto de São 
Marcos seguido da Sessão Evocativa da Batalha e distribuição 
de Pão e Laranjas às crianças.

As comemorações deste ano incluíram ainda a recriação 
histórica da Batalha de Trancoso e terminaram com um arraial 
popular e lanche convívio.

COMEMORAÇÕES DO FERIADO MUNICIPAL 

Nos dias 28 e 29 de Maio comemorou-se o feriado municipal 
de Trancoso, recordando assim a batalha de Trancoso ferida 
entre portugueses e castelhanos no dia 29 de Maio de 1385 no 
Planalto de São Marcos.

No dia 28 de maio foi inaugurada a exposição ”Memória de 
um Município” seguindo-se um espetáculo de teatro e música 
tendo por tema “O Bandarra” no Convento de São Francisco.

DIA DA CRIANÇA - 1 DE JUNHO
Foi um dia diferente, talvez como há muito Trancoso não 

vivia de form entusiástica, alegre, colorida e movimentada : 
O DIA MUNDIAL DA CRIANÇA.
O ambiente único e acolhedor do Parque Municipal foi 

o “palco” escolhido para um conjunto de actividades : Feira 
do Livro, Yoga Kids, Zumba Kids, Insufláveis, Atelier Pinturas, 
Artes Plásticas, Pinturas Faciais, Modelagem da Balões, Jogos 
Medievais e Picadeiro Almansor, Nucleo de Karate Shukokai 
das Beiras , Associação de Karate Shutokan de Trancoso e 
Cavaleiros D’El Rey de Trancoso.

As comemorações foram organizadas pela União de 
Freguesias de Trancoso e Souto Maior com o apoio da Câmara 
Municipal de Trancoso, Empresa Municipal Trancoso-Eventos 
E.M., GNR de Trancoso, Bombeiros Voluntários de Trancoso, 
APN, Associação Comercial e Recreativa de Trancoso, Escuteiros 

DIA MUNICIPAL DO IDOSO
No dia 23 de Julho Trancoso comemorou o Dia Municipal 

do Idoso.
Organizada pela Câmara Municipal de Trancoso com o 

apoio do CLDS+, Trancoso Eventos EM, IPSS do concelho 
e outros parceiros do CLAS, a iniciativa reuniu, no Parque 
Municipal de Trancoso e no Pavilhão Multiusos, várias centenas 
de idosos de todo o concelho de Trancoso.

Através das diversas iniciativas do dia (ginástica, momentos 
culturais e recreativos, almoço convívio, baile, lanche convívio) 
os participantes viveram momentos inesquecíveis, de grande 
convívio, alegria e emoção.

FESTA DA HISTÓRIA - BODAS REAIS
Decorreu no fim-de-semana de 28 e 29 Junho mais uma 

edição da Festa da História – Bodas Reais em Trancoso. Música, 
dança, jogos, teatro, homens de armas e malabaristas recriaram 
vários acontecimentos do passado medieval da cidade.

Durante dois dias, as ruas do centro de Trancoso foram 
invadidas por figurantes trajados a rigor provenientes de 
diversas classes sociais, o clero a nobreza e o povo.

Realizou-se o recebimento de D. Isabel de Aragão, na sua 
chegada a Trancoso, onde um cortejo bonito e arrojado a 
esperava.

No Domingo, recriou-se com grande alegria e espírito 
da época, o momento alto da Festa da História, as bodas de 
casamento, daquela que viria a ser Rainha Santa, com o Rei 
trovador D. Dinis.

A organização deste evento resultou de uma parceria entre 
o grupo Cavaleiros d´el Rei, Câmara Municipal e Trancoso 
Eventos E.M.

de Trancoso, Grupo Pró Trancoso, Escola Profissional de 
Trancoso, Body Mind, Programa CLDS +, Picadeiro Almansor, 
Núcleo de Karate Shukokai, Núcleo de Karate Shukokan e 
Cavaleiros D’El Rey de Trancoso.
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FEIRA DE SÃO BARTOLOMEU

CONCERTO DE NATAL

ATREVE-TE! - FIM DE ANO EM TRANCOSO

Entre os dias 15 e 24 de agosto Trancoso reviveu mais uma 
edição da ancestral Feira de S. Bartolomeu. 

O evento, realizado numa parceria entre Câmara Municipal, 
Associação Empresarial do Nordeste da Beira (AENEBEIRA) e 
Trancoso Eventos, E.M., contou, como habitualmente, com a 
animação proporcionada pelos espaços de diversão e comidas, 
com os espetáculos musicais noturnos e com a exposição de 
atividades económicas realizada no pavilhão multiusos de 
Trancoso.

Nesta edição procurou dar-se uma maior solenidade e festa 
ao ato de abertura, presidido pelo Vice Presidente da CCDRC 
Dr. Luís Caetano, integrando na cerimónia um espetáculo 
de percussão que envolveu vários grupos locais. Também a 
vedação do recinto sofreu alterações, optando-se por uma 
solução que permite a visibilidade do exterior, procurando 
assim uma maior integração entre o evento e a vida normal da 
cidade.

A animação noturna mereceu também uma atenção 
especial, com a inclusão de uma “tenda eletrónica”, com DJ’s, 
que proporcionou o prolongar da festa, particularmente para a 
juventude, muito para além do encerramento da feira.

Pelo segundo ano consecutivo a Câmara Municipal, com a 
colaboração da TEGEC, E.M. e a participação de alguns bares da 
cidade de Trancoso, proporcionou animação aos trancosenses 
e visitantes na noite de passagem de ano.

Com um espetáculo musical que integrou um grupo de baile 
e DJ’s, realizado numa tenda instalada no coração do centro 
histórico, os foliões puderam despedir-se do ano de 2014 e 
entrar em 2015 ao som da música e com a boa disposição que 
reinou no ambiente.

Esta iniciativa, que neste segundo ano de realização 
demonstrou ter já a adesão de grande parte dos trancosenses, 
visa proporcionar aos residentes uma animação pública de fim 
de ano e atrair mais visitantes ao concelho nesta quadra.

O Concerto de Natal, que desde há vários anos se vem 
realizando no Teatro Municipal Convento de S. Francisco, teve 
no dia 20 de dezembro a sua edição 2014.

O espaço disponível foi pequeno para todos os trancosenses 
que quiseram assistir a esta já verdadeira tradição de Natal no 
nosso concelho e ver e ouvir as atuações do Grupo de Teatro dos 
Encarregados de Educação do Jardim de Infância de Trancoso, 
Agrupamento de Escuteiros 505, Pedrinhas da Calçada, Grupo 
Coral da Igreja de Santa Maria, Rancho Folclórico e Etnográfico 
de Trancoso, Viver Trancoso Associação Juvenil, Grupo Coral 
da Universidade Sénior do Rotary Club de Trancoso, Grupo de 
Jovens Sempre em Ti e Grupo Coral Canto d’Alma.

Antes do início do espetáculo, a Junta de Freguesia da União 
das Freguesias de Trancoso e Souto Maior procedeu à entrega 
de prémios aos melhores alunos do ano letivo 2013-2014 
residentes naquela união de freguesias.

VILA FRANCA DAS NAVES
Destaque

A Câmara Municipal vem demonstrando uma atenção 
especial a Vila Franca das Naves, sede da segunda freguesia do 
concelho em número de habitantes e um importante pólo de 
desenvolvimento do município que urge revitalizar e fortalecer.

Inserem-se nesta 
estratégia várias 
ações desenvolvidas 
neste primeiro ano 
de mandato, como a 
regularização jurídica 
da situação de uma 
das zonas industriais 
da localidade, o 
lançamento da 
campanha “Vai de 
Comboio? Escolha 
Vila Franca das 
Naves”, visando 
incentivar as pessoas 
a escolher a estação 
da CP do concelho 
como ponto de 
partida e chegada 
das suas deslocações 

ferroviárias, o apoio à prática desportiva com a recuperação 
do espaço polidesportivo junto ao campo de futebol, onde foi 
já possível realizar um torneio de futsal, ou a atenção dada à 
colaboração com o posto local da GNR providenciando a sua 
reparação e pintura.

Durante o ano de 2014 a Câmara Municipal continuou a 
apoiar financeiramente a Junta de Freguesia no pagamento das 
responsabilidades bancárias contraídas para aquisição de um 
armazém, disponibilizando uma verba que ascendeu a 23.000€, 
assim como procedeu ao pagamento da obras realizadas em 
2006/2007 no Largo da Estação, e que ainda não haviam sido 
liquidadas, no montante de 91.203,13€. Aprovou ainda um 
subsídio à Junta de Freguesia, para realização do Carnaval 
de 2014, no valor de 4.500€ e de 5.000€ para a realização do 

local com a maior necrópole do género em Portugal.
A Igreja de Santa Marinha carece da substituição do telhado 

questão que foi também abordada neste encontro.

FUNDAÇÃO DA BATALHA DE ALJUBARROTA E DIREÇÃO-GERAL DO 
PATRIMÓNIO CULTURAL ANALISARAM PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO

O Presidente da Fundação Batalha de Aljubarrota,  Dr. 
Alexandre Patrício Gouveia, e a Dr.ª Maria Antónia Amaral, da 
Direção Geral do Património Cultural, estiveram em Trancoso 
no dia 5 de abril onde reuniram com o executivo municipal para 
tratar de assuntos relativos ao protocolo de colaboração entre 
o Município de Trancoso e a Fundação Batalha de Aljubarrota.

O protocolo visa a dinamização do Campo da Batalha de 
São Marcos e o arranjo do espaço envolvente da Capela.

Nesse sentido, realizou-se uma reunião de trabalho nos 
Paços do Concelho seguida de visita ao local. 

No âmbito desta deslocação efectuou-se uma visita à antiga 
vila medieval de Moreira de Rei, onde decorrem trabalhos 
arqueológicos na necrópole de sepulturas antropomórficas no 
adro da Igreja de Santa Marinha.

As prospeções colocaram a descoberto elevado número de 
sepulturas cavadas na rocha que fazem de  Moreira de Rei o 

Carnaval de 2015.
Também em 11 de dezembro de 2014 a Câmara Municipal 

de Trancoso procedeu à assinatura de um protocolo com 
a Agência Para a Modernização Administrativa que visa a 
instalação, no Centro Cultural Miguel Madeira de Vila Franca 
das Naves, de um Espaço do Cidadão. Esta estrutura, que 
será implementada no presente ano, possibilitará uma maior 
proximidade de diversos serviços públicos aos cidadãos e 
empresas da área de Vila Franca das Naves, contribuindo assim 
para uma maior comodidade destes ao evitar deslocações, e 
acentua o papel desta vila como uma das centralidades do 
concelho.

Nas instalações afetas à Câmara Municipal no Centro 
Cultural Miguel Madeira, o presidente da Câmara  recebe 
semanalmente os munícipes que o desejem, às quintas-feiras 
no horário das 10h00 às 11h30m.
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ACADEMIA DE MÚSICA DE TRANCOSO 
A Academia de Música de Trancoso foi criada em Setembro 

passado e iniciou o funcionamento da sua escola de música, 
com mais de quatro dezenas de alunos, no mês seguinte.

A Academia de Música de Trancoso, uma associação de 
direito privado, tem como objetivo promover o ensino da 
música e a sua divulgação no concelho e resultou de uma 
parceria estabelecida com a Escola de Música da Associação 
Desportiva, Cultural e Recreativa de Aguiar da Beira. O projecto 
de dinamização musical em que se insere abrange atualmente 
quatro escolas de música em quatro concelhos distintos, Aguiar 
da Beira, Trancoso, Moimenta da Beira e Mêda, e pretende, para 
além da promoção do ensino da música em cada um destes 
concelhos, criar a breve prazo uma orquestra permanente 
infanto-juvenil que integre como executantes os alunos destas 
escolas.

A atividade da escola de música em Trancoso iniciou-se com 
um workshop, realizado em 17 de Abril nas escolas: Escola de 
Vila Franca das Naves e Escola Secundária Anes Bandarra, em 
que as crianças e jovens participantes tiveram oportunidade 
de experimentar os diversos instrumentos que compõem 
uma orquestra sinfónica, procurando assim despertar o seu 
interesse pela aprendizagem de um deles.

No dia 28 de Dezembro de 2014, os alunos participaram 
no concerto de Natal da Academia de Música de Trancoso, 

realizado no Teatro Municipal Convento de São Francisco 
interpretando a opereta “À Procura de um Pinheiro” da autoria 
de José Carlos Godinho.

Mêda e Trancoso assinam protocolo de cooperação 

Espaços de exposição com ocupação ao longo do ano

Breves

Os diversos espaços que o município utiliza e disponibiliza 
para a realização de exposições tiveram uma grande utilização 
ao longo do ano de 2014.

Salienta-se, no programa anual das exposições realizadas, 
a exposição “Memórias de um Município” que decorreu no 
Centro Cultural de Trancoso integrada nas comemorações do 
feriado municipal, assim como, a exposição “Da Beleza da Fé à 
Beleza da Arte”, patrocinada pelos mordomos da Sra. Da Fresta 
e que teve como objeto a padroeira de Trancoso. Para além 
destas realizaram-se também diversas exposições de trabalhos 
alusivos ao Carnaval e ao Natal nas respetivas épocas.

O Centro Interpretativo da Cogula manteve também um 
vasto programa de exposições de pintura e fotografia que 

Tem sido crescente e notória a importância assumida pelos 
animais de companhia na sociedade atual, quer em número, quer 
em termos de consciencialização dos seus direitos e qualidade 
de vida. Conscientes das competências que incumbem às 
Câmaras Municipais na área do bem-estar animal, controlo 
de zoonoses e controlo de animais errantes, os municípios 
de Mêda e Trancoso, assinaram dia 13 de março de 2014, nos 
Paços do Concelho de Mêda, um protocolo de colaboração 
para usufruto das instalações do Centro Municipal de Recolha 

Oficial de Animais de Companhia de Mêda (CMROACM). A 
existência deste centro, permite responder às preocupações de 
defesa de segurança e saúde pública e contribuir para a criação 
de uma sensibilidade coletiva para o bem-estar de animais de 
companhia nos dois concelhos, disponibilizando um local que 
garante boas condições de sobrevivência e tratamento de cães 
e gatos que sejam encontrados, perdidos ou abandonados, a 
deambular pela via pública, colmatando assim um problema 
de saúde pública. 

atraíram um largo número de visitantes ao longo do ano. A 
exposição realizada neste espaço que teve por tema “O Azeite” 
foi visitada por diversas escolas do concelho que tiveram 
oportunidade de visitar igualmente os lagares existentes na 
localidade.

O Centro Cultural Miguel Madeira foi igualmente palco de 
algumas exposições de fotografia e de trabalhos em diversos 
materiais.

Integrada nas comemorações do Dia Internacional dos 
Monumentos e Sítios Históricos realizou-se a exposição “Os 
Bilhetes dos Expostos na Casa da Roda de Moreira de Rei”, na 
Igreja de Santa Marinha desta localidade.
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Estágio da Orquestra da A.D.R.C. de Aguiar da Beira

Atividades do Centro Cultural de Trancoso Lares e Escolas, Jardins de Infância
No ano de 2014, o Programa de Animação da Biblioteca 

Infantil contemplou todas as escolas de 1º ciclo e jardins-
de-infância do concelho de Trancoso. O "Programa" deste 
ano teve como ponto de partida a hora do conto e da troca 
de baús de leitura em todos os estabelecimentos de ensino, 
mas procurámos diversificar atividades complementares com 
atividades de enriquecimento do conhecimento local pelo 
público infantil, como foi a ida a lagares do concelho.

Em 2014, o Projeto Leitura Sénior reforçou a sua presença 
em lares e centros de dia, com histórias antigas, provérbios, 
adivinhas e outros elementos do nosso riquíssimo património, 
dinamizando o tempo livre desta população, despertando 
saberes e memórias de outrora. No último trimestre de 2014, 
alargámos estas atividades a outros locais que não apenas as 
IPSS, chegando a comunidades do nosso concelho como Moreira 
de Rei, Granja ou Valdujo, entre outras. A colaboração estreita 
entre os técnicos destes projetos, permitiu que ocasionalmente 
crianças e idosos partilhassem momentos de transmissão de 
saberes antigos, histórias de outrora ou tradições seculares que 
caíram em desuso.

Trancoso recebeu entre os dias 14 e 24 de Julho, um estágio 
da Orquestra de Sopros – Sinfónica da A.D.R.C. de Aguiar da 
Beira, instituição parceira da Academia de Música de Trancoso. 

O estágio envolveu cerca de 70 jovens músicos e respectivos 
professores que durante estes dias aprofundaram a sua 
formação musical.

Os ensaios do conjunto da orquestra decorreram no 
convento de São Francisco - Teatro Municipal e estiveram 
abertos ao público em geral.

Para 2015 alarga-se o horizonte com a colaboração com 
a Universidade Sénior do Rotary Club de Trancoso, onde 
quinzenalmente a leitura estará presente, levando a imaginação 
e o sopro de vida que as palavras emprestam ao espírito 
humano.

Férias 2014 - Páscoa | Verão | Natal
A Empresa Municipal - Trancoso Eventos E.M. em conjunto 

com a Câmara Municipal de Trancoso e com o apoio de outras 
entidades, tem vindo a porpocionar programas de férias em 
Trancoso e Vila Franca das Naves nas épocas de intervalo 
escolar, sejam elas Páscoa, Verão ou Natal, destinado a jovens 
em idade escolar envolvendo alunos do 1º ao 6º anos.

As atividades têm sido recheadas com muita animação, 
tal como, cinema, piscinas, visitas, dança, música, jogos, entre 
outras.

Confirma-se cada vez mais adesão a estas atividades da 
parte das crianças e dos seus educandos, permitindo assim o 
aumento da evolução ludica e educativa das crianças.

Município apoia todas as Freguesias com verba de 150.000 €

Contrariamente ao que acontecia em mandatos autárquicos 
anteriores, em que muitas das Freguesias do Concelho não 
recebiam qualquer verba por parte da Câmara Municipal 
de Trancoso durante anos consecutivos, o atual executivo 
transferiu, em 2014, para todas as freguesias do concelho, uma 
verba de 150.000 €.

Foram pagos compromissos, previamente assumidos 
mas não concretizados, a onze Juntas de Freguesia e foram 
atribuídas, também, verbas às restantes dez freguesias.

A par do apoio financeiro, a Câmara Municipal tem vindo a 
manter, através dos serviços externos do Município (pessoal e 
maquinaria), uma estreita colaboração com todas as Freguesias 
na realização de trabalhos de limpeza e arranjo de estradas, ruas, 
caminhos, muros e outros trabalhos que as juntas consideraram 
úteis e necessários.

Município apoia Juntas de Freguesias do Concelho
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No caso dos alunos do escalão A o apoio corresponde à 
totalidade do custo dos referidos livros e, no caso dos alunos 
integrados no escalão B, representará uma comparticipação de 
50% do preço dos manuais. 

18º Encontro Distrital de Associações Juvenis da Guarda

Câmara apoia famílias na aquisição de livros escolares

Lanche Convívio de Natal Município e TEGEC E.M.
A Câmara Municipal proporcionou um lanche convívio de 

Natal aos colaboradores do município e Empresa Municipal no 
dia 18 de dezembro.

O Presidente da Câmara, Prof. Amilcar Salvador realçou as 
dificuldades por que o município passou durante o ano 2014, 
mas salientou que no decorrer do novo ano, com esforço de 
todos essas dificuldades continuarão a ser ultrapassada.

A Federação das Associações Juvenis do Distrito da Guarda 
organizou em Trancoso, nos dias 6 e 7 de dezembro de 2014, no 
Convento de São - Francisco Teatro Municipal, o 18º Encontro 
Distrital de Associações Juvenis-EDAJ.

Pretendeu-se, através desta iniciativa, entre outros objectivos, 
estimular a capacidade empreendedora dos jovens, promover 
projetos de cidadania ativa e democracia participativa, divulgar 
projetos e atividades associativas e promover o associativismo 
jovem.

O programa integrou sessões plenárias, realizadas no 
Convento de São Francisco, “workshops” no Centro Cultural, 
mostra associativa na Associação Cultural e Recreativa de 
Trancoso e visitas guiadas ao centro histórico e castelo, além de 
actividades de animação. 

O EAJD teve o apoio do Instituto Português do Desporto e 
Juventude, Câmara Municipal de Trancoso, Empresa Municipal 
TEGEC E.M., Escola Profissional de Trancoso, Hotel Turismo de 
Trancoso, entre outras entidades públicas e privadas.

Atendendo à responsabilidade que cabe aos municípios no 
âmbito da ação social escolar, a Câmara Municipal deliberou 
atribuir aos pais ou encarregados de educação dos alunos do 
primeiro ciclo, integrados nos escalões A e B de rendimento, um 
apoio na aquisição dos manuais escolares obrigatórios, no ano 
letivo de 2014/2015.

FUMEIRO
XII FEIRA DO

TRANCOSO- 2015

DOS SABORES E DO ARTESANATO DO NORDESTE DA BEIRA

PAVILHÃO MULTIUSOS

27, 28 FEVEREIRO e 1 MARÇO
7 E 8 MARÇO

Fumeiro, Queijos, Vinho, Azeite, Pão e Doces Regionais 
Artesanato, Gastronomia Regional

Música e Folclore da Região

ORGANIZAÇÃO APOIO PATROCÍNIO



EVENTOS 20
15

TRANCOSO

VILA FRANCA DAS NAVES

27, 28 FEVEREIRO E 1 MARÇO | 7, 8 MARÇO

27, 28 JUNHO

13 A 23 AGOSTO

6, 7 E 8 NOVEMBRO

15 E 17 FEVEREIRO

13 DEZEMBRO

19 E 20 DEZEMBRO

19 MARÇO

31 DEZEMBRO

29 JUNHO

11 NOVEMBRO

FEIRA DO FUMEIRO

FESTA DA HISTÓRIA | BODAS REAIS

FEIRA DE SÃO BARTOLOMEU

FEIRA DA CASTANHA

CARNAVAL 

FEIRA DE SANTA LUZIA

MAGIA DE NATAL

FEIRA DE SÃO JOSÉ

"ATREVE-TE" | FIM DE ANO EM TRANCOSO

FEIRA DE SÃO PEDRO

FEIRA DE SÃO MARTINHO


