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Caras e caros trancosenses,

O início de um novo ano é sempre o momento oportuno para fazer um 
balanço do passado e empreender uma projeção do futuro. Se, por um lado, 
é necessário fazer uma análise dos doze meses que decorreram, por outro, 
é necessário planear e projetar os doze que se avizinham e que trazem 
sempre novos e grandes desafios. 

Em termos municipais, o ano que terminou foi um ano de continuidade 
no processo de consolidação e controlo das finanças da Câmara Municipal, 
cumprindo assim o principal compromisso assumido para com os cidadãos 
do concelho de Trancoso. 

É, por isso, com satisfação que verificámos, ao fim de 3 anos uma redução 
de 5.667.945€ na dívida municipal registada, tendo sido amortizados não só 

1.229.531€ nos compromissos à banca, mas também 4.438.414€ devidos a particulares, por obras e serviços 
executados até outubro de 2013. 

As contas do município estão, cada vez mais consolidadas e estáveis, estado essencial para devolver uma 
capacidade de ação há muito condicionada. 

Dois mil e dezassete (2017) perspetiva-se como um ano de realizações e impulsionamento das dinâmicas 
económicas e sociais do concelho. Em termos comerciais, a conclusão das obras de remodelação do Mercado 
Municipal trará outra dignidade e comodidade a comerciantes e clientes que fazem do mercado semanal de 
Trancoso um dos maiores eventos regulares da região. As várias feiras e festivais – da castanha, do fumeiro, dos 
automóveis usados, do gado, das vindimas, de S. Bartolomeu –, com a sua evolução para eventos comerciais/
culturais e com a participação cada vez mais ativa das pessoas e das associações, serão eventos de alavancagem 
da economia local, transversal aos seus diversos setores. 

O turismo no concelho – histórico, religioso ou de natureza - conhecerá, seguindo a evolução dos últimos 
anos, novas dinâmicas e criará, com o apoio do município, novas oportunidades de negócio e de criação de 
riqueza.

A cultura continuará a ser uma das grandes apostas municipais. A promoção da música, do teatro, da 
literatura e das artes plásticas vão conferir a Trancoso uma oferta cultural digna da exigente procura que os 
diferentes públicos do concelho, neste nosso século, demandam.

O facto de não ter encerrado qualquer serviço público no concelho como se teria alvitrado no passado, a 
construção e requalificação de novos equipamentos/edifícios públicos, a requalificação de grande parte da rede 
viária municipal que em breve se concretizará, uma nova área de acolhimento empresarial que em breve se 
executará, sem esquecer os principais anseios e necessidades das juntas de freguesia e associações do concelho, 
fazem-nos acreditar num concelho mais promissor. 

Por fim, o município será o parceiro privilegiado de todos os cidadãos, empresários e associações que, 
com as suas ideias, dinâmicas e capacidade interventiva, vão contribuir para um ano dinâmico e pleno de 
acontecimentos, de forma a transformar, cada vez mais, o concelho de Trancoso num espaço de realização 
pessoal e profissional. Um espaço onde é bom viver e sonhar o futuro.    

EDITORIAL

Presidente da Câmara Municipal 
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ARTIGO DE OPINIÃO
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40 Anos de Poder Local Democrático

Se nos lembrarmos que, há cinquenta anos atrás, as grandes preocupações dos 
Presidentes de Junta de Freguesia do nosso concelho se confinavam a questões 
como a substituição da torneira do chafariz público ou à limpeza do cemitério por 
altura dos finados; e se tivermos presente que o quadro de pessoal de uma câmara 
como a nossa era, então, composto por duas ou três dezenas de funcionários, ou 
ainda que a primeira viatura que a câmara de Trancoso adquiriu foi há menos de 
40 anos, poderemos, minimamente, avaliar as mudanças que se operaram desde 
as primeiras eleições para as autarquias, realizadas em 12 de Dezembro de 1976.

Não podemos nem devemos esquecer-nos que foi com a implementação do 
poder local democrático que as freguesias rurais do nosso concelho e da quase 
totalidade dos concelhos deste país, iniciaram programas de desenvolvimento 

que levaram à sua infra-estruturação básica, permitindo a milhões de habitantes dessas aldeias o acesso à água 
domiciliária e ao saneamento. Foi após a institucionalização do poder local e a consequente consignação de verbas 
nos orçamentos do estado, que as câmaras municipais e as juntas de freguesia deste país pavimentaram ruas e praças, 
criaram espaços verdes, jardins e zonas industriais, construíram equipamentos culturais e desportivos, rasgaram 
estradas e caminhos rurais, proporcionando aos seus munícipes e fregueses condições de vida minimamente dignas, 
consentâneas com o espaço europeu civilizado que, de pleno direito, integramos. Foi o poder local democrático que 
deu às populações o direito de decidirem o futuro das suas terras e as dotou da capacidade financeira mínima para 
realizar as obras e acções que, em cada momento, julgaram prioritárias.

Foi o poder local democrático que conferiu às populações o direito de escolher, nos seus territórios, os órgãos 
executivos e deliberativos que decidem e deliberam em sua representação e que, no final dos seus mandatos, são 
julgados pelas posições políticas assumidas e pelas decisões tomadas.

Desde então, o presidente da câmara não mais foi escolhido e nomeado pelo governo. Desde então, os presidentes 
de junta e vogais deixaram de ser os candidatos do regime, eleitos exclusivamente pelos chefes de família (parágrafo 
único do artigo 17 da Constituição de 1933). Desde então, milhares de cidadãos, homens e mulheres dos mais variados 
credos políticos e quadrantes partidários, com ou sem religião, passaram a integrar, por via do voto livre, órgãos que 
decidem em representação do povo eleitor porque, para tal, por este foram legitimados.

Olhando, então, para os 40 anos de poder local democrático poderemos concluir que tudo o que se fez foi positivo? 
Que foram sempre respeitadas as regras democráticas? Que o poder foi sempre exercido com legitimidade? Que os 
eleitos respeitaram sempre a vontade dos eleitores? Obviamente que não! Muitos foram os atropelos cometidos, as 
expectativas frustradas, a preponderância dos interesses privados e até próprios sobre o interesse público, a mentira 
proclamada verdade, a corrupção, o autoritarismo, o nepotismo a macular os princípios e objectivos que o inspiraram.  

Apesar disso, ninguém, hoje, com honestidade intelectual, será capaz de afirmar que o resultado não é 
indubitavelmente gratificante e compensador! Ninguém, minimamente sério, deixará de considerar que se fez mais 
em prol das populações locais, nas últimas quatro décadas, que nos quatro séculos que precederam o dia 12 de 
Dezembro de 1976!

Há, contudo, muito para fazer e melhorar! Todos, eleitos e eleitores, mas particularmente os autarcas, temos grandes 
responsabilidades nesta matéria! É dever de cada autarca, desde o presidente da câmara ao membro da mais humilde 
assembleia de freguesia, desempenhar com consciência cívica e espírito de serviço público, a função em que foi 
investido, nunca esquecendo que o poder que exerce, pequeno ou grande, não é próprio, mas sim de quem o elegeu! 

Presidente da Assembleia Municipal de Trancoso



ESCOLA PROFISSIONAL DE TRANCOSO
EPT inicia ano letivo com mais alunos e mais turmas

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CME retoma funções após 9 anos de inatividade

Mesmo num cenário de declínio demográfico 
acentuado, a Escola Profissional de Trancoso viu, este 
ano letivo (2016/2017), aumentar a sua população 
escolar, ultrapassando novamente a barreira dos 200 
alunos e contando com mais uma turma relativamente 
ao ano passado. Assim, o ano letivo 2016/2017 arrancou 
com 221 alunos, provenientes de 25 concelhos 
do país, distribuídos por 10 turmas de 6 cursos do 
ensino secundário profissional: Técnico de Mecatrónica 
Automóvel, Técnico de Energias Renováveis, Técnico 
de Gestão de Equipamentos Informáticos, Técnico de 
Comércio, Técnico de Comunicação, Marketing, Relações 
Públicas e Publicidade, e Técnico de Turismo.

Na Residência de Estudantes, situada no centro 
histórico de Trancoso, estão alojados 43 jovens, mais 19 
do que no ano letivo anterior, e que têm contribuído 
não só para a dinamização desta zona nobre da cidade 
como de algumas associações desportivas e culturais do 
concelho.

O Conselho Municipal de Educação é uma instância 
de coordenação e consulta, a nível municipal, da política 
educativa que tem por objeto promover a coordenação 
da política educativa. Apesar da sua importância, já não 
reunia desde 2007.

Após a indicação, dos respetivos representantes, por 
parte das entidades, o Conselho Municipal de Educação 
passou a reunir com regularidade, no início do ano letivo 
e no final de cada período escolar.
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NOTÍCIAS

O Projeto Educativo da EPT, baseado em valores 
como a qualidade técnico-pedagógica e o humanismo, 
tem como principais objetivos a promoção do sucesso 
educativo e a redução do abandono escolar por via de 
práticas pedagógicas inovadoras e que privilegiam a 
componente prática das matérias. Os cursos ministrados 
pela escola proporcionam aos alunos duas experiências 
de estágio em empresas da sua área de estudos, o que 
contribui para uma transição facilitada para o mundo do 
trabalho.

Paralelamente às atividades letivas, os alunos da 
EPT também têm estado envolvidos em atividades e 
iniciativas da comunidade e de cariz social, tais como a 
promoção da Feira da Castanha e Paladares de Outono, a 
Sessão de Diagnóstico Automóvel, o Voluntariado da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro, entre outras.

Vinte e oito anos depois, a Escola Profissional de 
Trancoso continua a ser uma referência nacional do 
ensino profissional procurada por centenas de jovens 
oriundos de diferentes pontos geográficos. Continua a ser 
uma escola para todos, com um percurso para cada um. 



TRANCOSO SIM - Solução integrada de mobilidade aproxima as pessoas
Câmara Municipal proporciona transporte coletivo a baixo custo em todo o concelho

ILUMINAÇÃO RENOVADA DAS MURALHAS
Tecnologia LED permite poupança de energia de 88%

O Município iniciou em dezembro um projecto que garante a mobilidade em todo o concelho a um preço simbólico.
Esta solução permite oferecer uma alternativa económica de transporte às localidades afastadas da sede do 

Município com déficit de oferta de transporte público adaptado às necessidades da população.
Com esta medida a autarquia pretende promover a mobilidade e uma deslocação mais fácil das pessoas do 

concelho. O sistema combina cinco circuitos (um por dia útil) de ligação da periferia ao centro de Trancoso, um circuito 
urbano que liga, diariamente, alguns dos pontos principais da cidade, e ainda um sistema de transporte a pedido. 

Os circuitos da periferia ao centro da cidade de Trancoso têm o seu início às 9h30, sendo o regresso às 12h45. Cada 
trajeto da periferia ao centro da cidade, ou o inverso, tem um custo de 1 euro e no circuito urbano, por cada viagem, 
o passageiro suporta a importância de 50 cêntimos. 

Um novo sistema de iluminação cénica na envolvente das Muralhas do Centro Histórico de Trancoso foi inaugurado 
no dia 16 de dezembro de 2016, pelas 18h00, com a presença do Executivo Municipal e de alguns funcionários da 
autarquia, responsáveis pela sua requalificação e modernização.

A imagem, sempre incómoda, de projetores fundidos/apagados foi substituída por um sistema de iluminação 
moderno, com tecnologia de ponta – projetores de LED –, o que permite economizar cerca de 10.900,00€ anuais.

Com esta solução tecnológica obtém-se uma redução aproximada de 88% no consumo de energia.

   7



EMPRESA MUNICIPAL TEGEC
Postos de trabalho defendidos com abertura de concursos

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO APROVA TAXA MÍNIMA DE IMI
Redução da taxa do Imposto Municipal de Imovéis 

É função primordial de um organismo de gestão municipal o bem estar e a qualidade de vida dos seus munícipes. 
Nenhuma das referidas condições pode ser alcançada sem estabilidade financeira, algo que, consequentemente, não 
se satisfaz sem empregabilidade, pois só o  vínculo profissional a proporciona. Pela necessidade de continuar a garantir 
o normal funcionamento dos muitos equipamentos do Município, assegurar a realização com qualidade dos muitos 
eventos que, anualmente, se desenvolvem no concelho e a pensar na segurança laboral de 52 famílias, o Executivo 
Municipal ditou a abertura do procedimento concursal aviso nº14578/2016, publicado a 21 de novembro de 2016, no 
Diário da República, na 2ª Série, nº 223, para ocupação dos postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de 
pessoal da Câmara Municipal. 

No seguimento do aviso supra referido, todos os 52 trabalhadores (para além de outros) concorreram e todos eles 
foram admitidos ao procedimento concursal comum para ocupação dos postos de trabalho, em várias categorias, em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

O júri do concurso elaborou já o calendário das provas a realizar no primeiro trimestre de 2017.
Todo este processo deverá ficar totalmente concluído no próximo verão. 

Reconhecendo o manifesto esforço que tem sido exigido às famílias portuguesas, por força da carga fiscal a que se 
encontram sujeitas, num contexto de dificuldades e constrangimentos financeiros de diversa natureza, o Município de 
Trancoso, à semelhança dos últimos três anos, aplicará em 2017 a taxa mínima de Imposto Municipal sobre Imóveis, 
no valor de 0,3% (varia entre 0,3% e 0,45%).

Redução da taxa do IMI em função do número de dependentes
Para 2017, a Câmara Municipal deliberou fixar uma redução da taxa do IMI em função do número de dependentes 

a cargo do agregado familiar, de acordo com a seguinte tabela:

Redução de 2,5% na participação variável de IRS
Pelos mesmos motivos, a Câmara Municipal de Trancoso aprovou, 
ainda, para a 2017 a redução de 2,5% na participação variável de IRS, 
o que se traduz, na prática, pela devolução de 2,5% deste imposto aos 
munícipes.
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NÚMERO DE 
DEPENDENTES A 

CARGO

DURAÇÃO FIXA 
(EM €)

1 20€

2 40€

3 OU MAIS 70€

MUNICÍPIO APOIA JUNTAS DE FREGUESIAS E ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO
Ao longo de 2016, o Município manteve a sua política de apoio a todas as Freguesias do Concelho na realização de 

obras em sedes de Junta de Freguesia e arruamentos, transferindo, também, apoios financeiros para cada umas das 
21 Juntas de Freguesia. 

O Município não deixou de apoiar, também, as Comissões de Festas, cedendo palcos e coberturas, apoiando a sua 
montagem e prestando o apoio logístico necessário.

A Câmara Municipal de Trancoso reconhece, também, o importante trabalho desenvolvido por todas as Associações 
Culturais, Desportivas e Recreativas do concelho, do teatro à música, das IPSS aos grupos de jovens e comissões 
fabriqueiras, Bombeiros Voluntários, entre outras, enaltecendo o espírito de trabalho voluntário que, ao longo de todo 
o ano, desenvolvem ao serviço do próximo e na promoção e divulgação do concelho de Trancoso, conferindo apoios 
financeiros a grande parte delas. 

Pretende-se, em 2017, manter e, se possível, reforçar a cooperação entre Município, Freguesias e Associações.



CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO APROVA TAXA MÍNIMA DE IMI
Redução da taxa do Imposto Municipal de Imovéis 

MUNICÍPIO MANTÉM APOIO NO SECTOR PRIMÁRIO
AGROPECUÁRIA

V Mostra e Exposição de Gado 
(Comercialização: borregos, ovinos e caprinos) 
18 de março de 2016

VII Mostra e Exposição de Gado - Feira de Santa Luzia - 13 de dezembro de 2016

VI Mostra e Exposição de Gado
III Feira de Agropecuária
22 de agosto de 2016
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NÚMERO DE 
DEPENDENTES A 

CARGO

DURAÇÃO FIXA 
(EM €)

1 20€

2 40€

3 OU MAIS 70€

Setor primário continua a ser prioritário.
O setor primário da economia foi sempre uma importante fonte de riqueza para a região e de forma especial para 

o concelho. Os produtos da terra representaram e representam um importante conjunto de matérias comerciáveis de 
elevada qualidade, associadas intrinsecamente às culturas locais e etnográficas. A castanha, a floresta e a pecuária, no 
norte do concelho, a vinha, o azeite ou a amêndoa, na vertente sul e sudeste, continuam a ser produtos endógenos 
a merecerem uma eficaz promoção, cujo cultivo exige acompanhamento técnico e científico, por forma a poder ser 
potenciado. 

A Câmara Municipal de Trancoso cedo percebeu a importância que o setor agropecuário representa para o 
concelho. Por essa razão, lançou uma série de políticas cujo objetivo é alavancar e melhorar as atividades ligadas a esta 
área da economia, de forma a transformá-las em atividades criadoras de emprego e bem-estar.

No que concerne à pecuária, as várias feiras e jornadas técnicas, dedicadas ao setor, pretendem adaptar as práticas 
dos criadores de gado às exigências de um mercado global, com dinâmicas próprias a impor novos modelos e práticas.

É com os olhos postos no futuro que a Câmara Municipal se assume como um agente dinamizador de um setor que 
vem do passado, mas que nos mostra, já no presente, que pode ser decisivo para a economia do concelho. 
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APOSTA NA FILEIRA DA CASTANHA

De uma forma mais específica, e no que à fileira da castanha diz respeito, a realização de uma feira dedicada este 
produto, certame em crescendo a cada ano que passa, representa um marco no calendário anual agrícola e uma forma 
de polarizar toda a atividade relacionada com o castanheiro, seja técnica, científica ou comercial. 

O programa de cooperação com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, assinado no dia 29 de julho de 
2015, com vista à expansão e melhoramento do tratamento dos soutos, é uma importante forma de apoio a todos 
aqueles que querem apostar nesta fileira.

2016 - DIAS ABERTOS

5 FEVEREIRO 11 MAIO 18 MAIO 23 JUNHO 18 JULHO 2 DEZEMBRO

Ponto 1
Entrega dos 
castanheiros 

híbridos;
Ponto 2

 Conselhos na 
plantação;

Ponto 3
Celtonita – 

Apresentação do 
produto;

Ponto 1
A luta biológica 
contra a vespa 
das galhas do 
castanheiro e 

alguns aspetos 
importantes a ter 
em conta quando 

se podam 
árvores;

Ponto 1
Poda de 

formação em 
árvores jovens;

Ponto 2 
Época de poda.

Podas de 
produção em 

árvores adultas;
Ponto 3

Preparação para 
a reenxertia;

Ponto 4
Ferramentas de 

poda;

Ponto 1
Importância das 

abelhas no souto;
Ponto 2

Visita ao souto;

Ponto 1
Poda Sanitária 

para Tratamento 
do Cancro; 

Ponto 2
Proteção contra o 

Escaldão; 
Ponto 3

Doença da Tinta 
dos Castanheiros;

Ponto 1
Caracterização do setor 

produtivo de castanha no 
concelho de Trancoso; 

Ponto 2
Resultados preliminares;

Ponto 3
Papel das abelhas 
na polinização do 

castanheiro;
Ponto 4

A produção de porta-
enxertos híbridos Ca90 e 

ColUTAD;
Ponto 5

Análise da campanha 
2016.

No âmbito do protocolo de cooperação entre o Município de Trancoso e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro – UTAD, Trancast, decorreram no ano de 2016 os seguintes dias abertos:

Com esta colaboração com a UTAD, a CMT pretende desenvolver, melhorar e aumentar a produção de 
castanha no concelho, inserindo esta ação no eixo estratégico de desenvolvimento que representa o reforço 
das atividades agrícolas.
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REEQUILIBRIO FINANCEIRO
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No ano de 2016, foi, finalmente, paga a importância de 440.000,00€ reclamados pela empresa "Biosfera" (ações 
com transito em julgado em setembro de 2013) em resultado das repavimentações de estradas ocorridas em 2009 nas 
Freguesias de: Vila Franca das Naves, Castanheira, Carnicães, Vilares e Frechão.

Do acordo alcançado em 18/04/2016 resultou uma diminuição da quantia reclamada, o perdão integral dos juros 
(cerca de 90.000,00€) e a possibilidade de pagamento em prestações mensais.

MAIS DE METADE DA DÍVIDA REGISTADA EM 2013 JÁ FOI PAGA

Gráficos de redução da dívida 2013/2016

Repavimentações de estradas realizadas em 2009, pagas em 2016 pelo atual Executivo

Desde o início do atual mandato que o executivo municipal definiu, como um dos princípios orientadores da sua 
gestão autárquica, a redução da dívida da Câmara Municipal. 

Volvidos três anos desde as últimas eleições autárquicas, é já possível aferir o resultado da estratégia política 
adotada quanto ao controlo das despesas do município.

O desiderato do reequilíbrio financeiro vem sendo consolidado e, de facto, o Passivo de M/L prazo e de curto prazo 
decresceu no seu conjunto, refletindo a tendência sustentada de redução e de uma trajetória no sentido do equilíbrio 
e sustentabilidade das contas da autarquia.

Em consequência, entre 2014 e 2016, houve uma enorme redução do valor das dívidas a terceiros que diminuiu 
4.438.414 €, ou seja, menos 96,1%  do valor registado em 2013. No fim de 2016 a dívida era já de um valor residual, 
que rondava os 300.000 €.

Com uma trajetória menos acentuada, mas também com efetivo decréscimo, a dívida resultante de empréstimos 
bancários e do Estado foi reduzida em 1.229.531 €, ou seja, menos 18,85% do valor em dívida no fim de 2013.

Por conseguinte, em três anos, o Município de Trancoso obteve uma significativa redução do montante da sua 
dívida total registada – empréstimos e a terceiros – a qual passou, neste curto período, de 11.236.699 € em 2013 para 
apenas 5.568.754 € no fim de 2016. A dívida registada é hoje metade da dívida de 2013. 

Uma diminuição superior a cinco milhões e seiscentos mil euros. 
Num espaço temporal muito curto, mas de um enorme impacto financeiro, foi este o caminho percorrido, 

permitindo ao município olhar o futuro de forma muito positiva.

        O aumento da divida à banca no verão 2014 resulta da 
transferência da segunda tranche do empréstimo bancário 
(1.012.713€) contratado em 2012 no âmbito do PAEL - Plano de 
Apoio à Economia Local, para pagamento de faturas anteriores 
a março de 2012.

A

A
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AÇÕES JUDICIAIS

Ações Judiciais da responsabilidade do Anterior Executivo | Já resolvidas

Desde o primeiro dia do mandato autárquico, o Executivo Municipal definiu como um dos principais eixos 
estratégicos o reequilíbrio financeiro da Câmara Municipal de Trancoso. Aos desequilíbrios conhecidos, somaram-se, 
como se sabe, inúmeras ações judiciais intentadas por empresas e empresários contra o Município, por dívidas em 
atraso.

Com empenho, dedicação e responsabilidade, a Câmara Municipal, com a colaboração de juristas, tem conseguido 
acompanhar, contestar e mesmo ganhar as muitas ações judiciais em que, por força de decisões questionáveis do 
executivo municipal anterior, o Município se encontra envolvido.

A situação atualizada relativa às ações judiciais é a que consta do quadro seguinte:

DATA DE 
ENTRADA

AUTOR DA 
AÇÃO TRIBUNAL Nº DO 

PROCESSO

OBRAS /
SERVIÇO/ 

LOCALIDADE

VALOR 
ACORDADO

(COM IVA)

ESTADO DO 
PAGAMENTO OBSERVAÇÕES

15/01/2009
Civifran, 

Construções,  
Lda.

Administrativo e 
Fiscal de Castelo 

Branco
627/09.5 BECTB

Quartel dos 
Bombeiros de Vila 
Franca das Naves

12 500,00€ Pago

Valor inicial reclamado de 
95 000,00€.

Valor acordado de 12 500,00€ 
a 14/10/2014.

26/06/2013
Biosfera, 

Construções 
Unipessoal, Lda.

Administrativo e 
Fiscal de Castelo 

Branco

351/13.4BECTB Carnicães 123 900,00€ Pago

Obras não concursadas pelo 
anterior executivo.

Valor acordado a 08/07/2013.
a)

348/13.4BECTB Castanheira 65 100,00€ Pago

352/13.2BECTB Torres 55 650,00€ Pago

349/13.2BECTB Vila Franca das 
Naves 156 450,00€ Pago

350/13.6 BECTB Vilares 39 900,00€ Pago

20/11/2013 Arquehoje, Lda. Tribunal Judicial de 
Trancoso 258/13.5TBTCS

Conteúdos do 
Museu Isaac 

Cardoso
5 000,00€ Pago Fatura vencida e não paga 

pelo anterior executivo.

05/01/2015 Transdev, 
Interior, S.A.

Administrativo e 
Fiscal de Castelo 

Branco
16/15.2BECTB Transporte escolar  9 387,68€ Pago

Falta de atualização do 
preço do transporte no ano 
letivo 2011/12, pelo anterior 

executivo.

Nov/ 215

Ação intentada 
pelo Município 

contra 
Fernando 

Andrade dos 
Santos

Tribunal da Comarca 
da Guarda, Instância 

Local de Trancoso

59/14/.3T8TCS

Providência 
cautelar para 

desobstrução de 
caminho

0,00€ Sentença que decretou a 
providência cautelar

186/15/.0T8TCS
Ação Principal para 

desobstrução de 
caminho

8 000,00€ Pago
Caminho público não 

legalizado pelo anterior 
executivo.

01/07/2016

Ação intentada 
pelo Município 

contra 
Fernando 

Luís Cabral e 
Herança de 

Álvaro Garcês

Tribunal da 
Comarca da 

Guarda, Instância 
Local de Trancoso

142/16.0T8TCS

Ação para 
expropriação 

litigiosa do 
terreno onde 
se encontra 
construído o 

Centro Comercial 
Grossista Têxtil de 

Trancoso

Valor fixado 
pelo Tribunal
104 415,49€ Pago

1ª peritagem antes da ação: 
129 000,00€

Poupança para o Município 
com o valor fixado pelo 

tribunal: 24 584,51€ 

TOTAL 580 303,17€

Nota: a) Celebração de novo acordo à data de 18/04/2016, mediante o qual o município se obrigou a pagar a 
quantia de 440 000,00€ em prestações, com renúncia total de juros. (quantia já totalmente liquidada)
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Ações Judiciais da responsabilidade do Anterior Executivo | Ainda por resolver

Ações Judiciais da responsabilidade do Actual Executivo 

Este grande conjunto de ações (23) tem condicionado intensamente o trabalho do Executivo Municipal, consumindo 
muitas horas e dias de trabalho. Contudo, a situação é, hoje, incomparavelmente mais transparente e tranquilizadora.

DATA DE 
ENTRADA AUTOR DA AÇÃO TRIBUNAL Nº DO PROCESSO OBRA /SERVIÇO/ LOCALIDADE/

ASSUNTO

VALOR 
RECLAMADO 

(COM IVA)
OBSERVAÇÕES

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

Branco
383/13.2BECTB “Zona Industrial” do Reboleiro 466 423,69€

Obras não concursadas pelo 
anterior executivo. 

Valor acordado a 22/07/2013.

17/01/2014
Calvestlar Centro 

Comercial 
Grossista, Lda.

Administrativo e 
Fiscal de Castelo 

Branco
11/14.9 BECTB Mercado Grossista de Trancoso

Ano 2005/2006 517 579,87€

Indemnização por falta de 
propriedade do terreno, da 

responsabilidade do anterior 
executivo.

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

Branco
335/14.5BECTB Sintrão, Póvoa do Concelho e Castaíde - 

Ano 2010/2011 592 603,63€ Obras não concursadas pelo 
anterior executivo.

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.

Ano 2009/2013

1 825 666,04€ Obras não concursadas pelo 
anterior executivo.

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

Tribunal da 
Comarca da 

Guarda
97/14.6TBGRD Terrenos inundados pela barragem da 

Teja - Ano 1994 199 990,82€
Ocupação de terrenos sem 

prévio pagamento pelo anterior 
executivo.

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

Administrativo e 
Fiscal de Castelo 

Branco
506/14.4BECTB Recolha de RSU e aluguer de viatura - 

Ano 2009/2010 112 451,74€ Serviço não concursado pelo 
anterior executivo.

10/12/2014
Ascop, Construção 

Civil e Obras 
Publicas, Lda.

Tribunal da 
Comarca da 

Guarda
704/14.0TBGRD Obras no Convento dos Frades

Ano 2008/2009 150 001,13€ Obras não concursadas pelo 
anterior executivo.

20/11/2015

António de 
Almeida Correia 

(Iluminações 
Correia)

Tribunal de 
Oliveira de 

Azeméis
150272/15.2YIPRT Iluminações de Natal

Ano 2008 25 163,70€ Serviço faturado à Agência de 
Promoção de Trancoso.

20/04/2016 Caixa Geral de 
Depósitos

Comarca de 
Lisboa, Inst. 

Central – 1ª seção 
Cível J5

12778/16.5T8LSB

Falta de pagamento das prestações 
resultantes do contrato de 

financiamento referente às obras da PPP 
- Ano 2008/2009

9 145 750,23€ Ação contestada.

01/05/2016
Ascop, Construção 

Civil e Obras 
Publicas, Lda.

Administrativo e 
Fiscal de Castelo 

Branco
184/16/.6BECTB Pavimentação em Vila Novinha

Ano 2009 54 149,00€ Obras não concursadas pelo 
anterior executivo.

30/06/2016

Município de 
Trancoso, contra 

Grupo MRG, 
PACETEG e CGD

Administrativo e 
Fiscal de Castelo 

Branco
270/16.2BECTB

Ação de declaração de nulidade 
da Parceria Pública Privada e 

respetivos contratos de empreitada, 
arrendamentos e financiamento.

30.467.969,08€
Ação contestada.

Valor reclamado á Câmara 
Municipal pelo Grupo MRG

27/07/2016
Cipriano Pereira de 
Carvalho & Filhos 

Lda.

Administrativo e 
Fiscal de Castelo 

Branco
251/16.6BECTB

Iluminação exterior do quartel de 
Bombeiros de Vila Franca das Naves - 

Ano 2010
50 845,53€ Obra não concursada pelo 

anterior executivo.

TOTAL 43 608 594,46€

DATA DE 
ENTRADA AUTOR DA AÇÃO TRIBUNAL Nº DO 

PROCESSO

OBRA /SERVIÇO/ 
LOCALIDADE/

ASSUNTO

VALOR 
RECLAMADO 

(COM IVA)
OBSERVAÇÕES

04/09/2014 Jorge António Pereira 
Reis

Administrativo e 
Fiscal de Castelo 

Branco
466/14.1 BECTB Indemnização em 

acidente de viação 6 945,68€ Ação contestada e a aguardar 
audiência prévia.

16/12/2015 Zurich Insurance PLC, 
Sucursal Portugal, S.A.

Administrativo e 
Fiscal de Castelo 

Branco
2/16/.5BECTB Indemnização de 

acidente de viação 6 901,02€ Ação contestada e a aguardar 
audiência prévia.

04/01/2016 Zurich Insurance PLC, 
Sucursal Portugal, S.A.

Administrativo e 
Fiscal de Castelo 

Branco
7/16.6BECTB Indemnização de 

acidente de trabalho 89 899,46€ Ação contestada e a aguardar 
audiência prévia.

TOTAL 103 746,16€



EVENTOS
XIII FEIRA DO FUMEIRO
Feira do Fumeiro, dos Sabores e do Artesanato do Nordeste da Beira 2016

Numa organização conjunta da Associação Empresarial do Nordeste da Beira e do Município de Trancoso, realizou-
se, nos dias 24 e 25 de fevereiro, mais uma edição da Feira do Fumeiro, dos Sabores e do Artesanato do Nordeste da 
Beira que contou com a presença de 100 expositores, com vários stands de produtos de excelência.

Chouriças, salpicões, alheiras, morcelas, farinheiras, chouriços azedos, chouriças doces e presuntos são alguns 
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dos produtos que se comercializaram no Pavilhão Multiusos de Trancoso, além do artesanato, produtos gourmet, 
tasquinhas, restaurantes e muita animação, num programa diversificado que entusiasmou quem passou por Trancoso 
nestes dias.

A 13ª Edição da Feira do Fumeiro, dos Sabores e do Artesanato do Nordeste da Beira, trouxe a Trancoso um dos 
maiores certames nacionais do fumeiro português, com a afluência de milhares de pessoas a esta cidade da região 
Centro e sub-região da Beira Interior Norte.

Pela primeira vez, a Câmara Municipal disponibilizou uma tenda para a realização de grande parte da animação 
proporcionada por grupos de concertinas, bombos e ranchos folclóricos.
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COMEMORAÇÕES DO 42º ANIVERSÁRIO DA REVOLUÇÃO DOS CRAVOS
Feriado Nacional assinalado em Trancoso

Uma vez mais, a Câmara Municipal comemorou, de forma assinalável, o quadragésimo segundo aniversário da 
revolução de abril.

As comemorações tiveram início no domingo, dia 24 de abril, com a Apresentação e Lançamento do Livro – “Entre 
o Real e o Fantástico” do autor trancosense – Luís Rente.

Também na noite de 24 de abril, pelas 21h00, no Convento de São Francisco, como já vem sendo habitual, realizou-
se um concerto comemorativo do 25 de abril, com a participação dos grupos Infadus; Pedrinhas da Calçada; Grupo 
Coral e Universidade Sénior, terminando com o tema “Grândola Vila Morena”, cantado em apoteose por todos os 
grupos e pelo público, numa clamorosa evocação da liberdade.
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Concerto Comemorativo do 25 de abril - 24 de abril de 2016

"I Open da Liberdade" - Ténis Amador

III Corrida da Liberdade em Trancoso - 25 de abril de 2016

Durante o dia 25 de abril disputou-se em Trancoso o I Open da Liberdade  (Ténis) com a participação de 22 
jogadores (20 homens e duas senhoras) oriundos de 4 distritos do país (Guarda, Castelo Branco, Coimbra e Lisboa. Luís 
Marques (Oliveira do Hospital) foi o grande vencedor deste torneio, vencendo Hélio Cardoso (Seia) por 2-0.

Na segunda feira, dia 25 de Abril, logo pela manhã, procedeu-se ao habitual hastear da bandeira nacional, seguindo-
se a III Corrida da Liberdade com a participação de várias centenas de atletas.

Pelas 10h30, no salão nobre dos Paços do Concelho, decorreu a sessão evocativa do 25 de Abril, com as intervenções 
dos representantes dos partidos políticos na Assembleia Municipal.

Pelas 12h30, teve lugar a entrega dos prémios a todos os participantes na III edição da Corrida da Liberdade, 
seguindo-se um almoço convívio servido a atletas e autarcas, no Largo Dom Dinis, bem no centro histórico de Trancoso.
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A Batalha de Trancoso, travada no planalto de São Marcos em 29 de maio de 1385, entre portugueses e castelhanos, 
foi, a par de Aljubarrota e Atoleiros, da mais profunda importância na preservação e afirmação da independência 
nacional, no interregno da primeira para a segunda dinastia.

A Câmara Municipal de Trancoso tem procurado conferir ao evento a notoriedade devida, convidando toda a 
população a associar-se às comemorações. 

O diversificado programa teve início na sexta feira, 27 de maio, com uma visita de estudo dos alunos das escolas 
locais ao campo militar, onde decorreram atividades lúdicas (Jogo de Estratégia Batalha de Trancoso) e a visualização 
de um filme sobre a Batalha de Aljubarrota.

FERIADO MUNICIPAL - 29 DE MAIO
Comemorações da Batalha de Trancoso

No dia 28 teve lugar no Convento de S.Francisco uma Conferência, “A Batalha de Trancoso, na qual participaram o 
Sr. Dr. José Valle Figueiredo e da Sra. Dra. Maria Antónia Amaral.  Ao longo de todo o dia decorreram, em vários palcos, 
recriações históricas explicativas dos antecedentes que determinaram a ocorrência do confronto bélico.

O dia 29 de maio começou com o hastear da bandeira nos Paços do concelho, pelas 09h30, onde posteriormente 
foram recebidas as entidades convidadas. 

Pelas 11h00, no largo das Portas D’El Rei, o Exmo. Sr. Secretário de Estado da Defesa Nacional, Marcos Perestrello, 
acompanhado pelo Exmo. Major-General Aníbal Flambó, Diretor da Direção de História e Cultura Militar, passou revista 
às tropas.
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Às 15h00 realizou-se o já tradicional Cortejo Cívico ao Planalto de São Marcos, que integrou a marcha solidária da 
Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo de Trancoso, seguindo-se a recriação da Batalha de Trancoso com os grupos 
locais Cavaleiros e Damas D’El Rey, e a participação especial do Grupo Recreativo de Torneios Medievais do Comando 
Territorial da GNR de Évora. À simbólica distribuição de pão e laranja juntou-se o farto festim, como é apanágio dos 
trancosanos, encerrando a efeméride. 
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FEIRA MEDIEVAL "BODAS REAIS"
Bodas Reais D.Dinis e Rainha Santa Isabel

Trancoso regressou ao passado no fim-de-semana de 25 e 26 de junho de 2016 com a realização, de  mais uma Festa 
da História – Recriação das Bodas Reais.

O evento decorreu na zona nobre da cidade, com espaços dedicados ao artesanato, tabernas, tendas militares e 
de ofícios medievais, arruadas, músicos e malabaristas, treino de armas, encantadores de serpentes, dança do ventre, 
manipuladores de fogo, bobos, saltimbancos e desfiles e a rememoração das Bodas Reais e Casamento Régio de El Rey 
D. Dinis e D. Isabel de Aragão, realizado em 1282. 

Trajados a rigor nobres, mendigos, guerreiros, mercadores, príncipes e princesas não faltaram à festa.
O sábado, dia 25, foi especialmente dedicado aos feitos e desventuras de João Tição, frente à Moirama, merecendo 

especial destaque a Recriação da Lenda do Valoroso Cavaleiro João Tição.
O domingo, dia 26, foi dedicado às Bodas Reais de D. Dinis e D. Isabel de Aragão nas Terras de Trancoso, merecendo 

particular destaque o cortejo de receção à formosa Infanta e o Casamento de suas Altezas Reais.
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FESTIVAL DE MÚSICA NO CASTELO E CERVEJA ARTESANAL
1ª Edição - 22, 23 e 24 de julho  

Com o objectivo de atrair gente ao centro histórico e de dinamizar o Castelo, o Município realizou em 2016 a 1ª 
edição do Festival Música no Castelo e Cerveja Artesanal.

O evento teve destaque em diversos meios de comunicação social: diretos e entrevistas na Antena1 – patrocinador 
do festival – e reportagem da RTP1.

No dia 22 a música ficou a cargo de “Espiral” e “Ai!”, com animação e convívio, noite dentro!
No segundo dia do Festival Música no Castelo e Cerveja Artesanal, dia 23, tiveram lugar oficinas de percussão e 

gaita de foles. Pela noite dentro a animação ficou a cargo dos grupos Jogralesca e Seiva sempre refrescada com cerveja 
artesanal!

No domingo, dia 24, para além de oficina de Danças Mirandesas, teve lugar o concerto a cargo do grupo de Las 
Çarandas. A cerveja artesanal, sempre presente, ajudou a combater a canícula saariana que invadiu o castelo nessa 
tarde de domingo.

O Festival Música no Castelo foi ainda palco do lançamento oficial do DVD da série documental " Povo que ainda 
Canta", realizado por Tiago Pereira e produzido pela equipa de "A música portuguesa a gostar dela própria".

Com a realização do Festival de Música no Castelo, o Município pretende criar uma identidade única entre os 
grandes festivais de música no país com uma programação de qualidade e equilibrada.
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FESTIVAL DE MÚSICA NO CASTELO E CERVEJA ARTESANAL
1ª Edição - 22, 23 e 24 de julho  

FEIRA DE SÃO BARTOLOMEU
12 a 21 de Agosto

Trancoso é sinónimo de feiras!
Trancoso tem um calendário recheado de feiras importantes ao longo de todo o ano e desde há muitos séculos.
A Feira de São Bartolomeu, criada por D. Afonso III em agosto de 1273, é, ainda hoje, o maior evento comercial do 

distrito da Guarda e um dos principais da região centro.
Para além da vertente comercial, juntam-se ainda as componentes cultural, gastronómica, etnográfica e de 

animação.
No ano de 2016, entre os dias 12 e 21 de agosto, realizou-se mais uma edição da Feira de São Bartolomeu, organizada 

pela Câmara Municipal e AENEBEIRA – Associação Empresarial.
O certame acolheu uma grande diversidade de atividades da região, do artesanato às tasquinhas típicas, das 

atividades económicas à exposição automóvel, da maquinaria agrícola à industrial, das diversões aos espetáculos 
musicais.
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Quanto ao cartaz musical desta edição da Feira de São Bartolomeu, marcaram presença David Carreira (dia 12), 
Emanuel (dia 13), Cuca Roseta (dia 14), Festival de Bandas (dia 15), Banda RHP (dia 16), Hi-Fi (dia 17), Tributo aos Queen 
(dia18), Diogo Piçarra (dia 19), José Cid (dia 20) e Festival de Folclore (dia 21).

A tenda gigante colocada no recinto da feira para a realização dos espetáculos, foi uma inovação bem sucedida, que 
atraiu um maior número de visitantes e permitiu uma maior comodidade a todos quantos assistiram aos espetáculos.

Dando continuidade à experiência iniciada em 2014, a feira voltou a focar-se nos setores agrícola e pecuário, 
indo, assim, de encontro às suas origens, culminando com a realização da III Feira Agropecuária de Trancoso e da VI 
Exposição/Mostra de Gado e com o tradicional Festival de Folclore no palco do recinto.
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1º ENCONTRO CULTURAL ARTÍSTICO DE TRANCOSO
23, 24 e 25 de setembro 

Realizou-se a I edição do CultivART, Encontro Cultural e Artístico de Trancoso, promovido pelo Rotary Club e 
Município de Trancoso.

O “CultivART” conseguiu, ao longo de três dias, conciliar cinema, literatura, música e escultura, indo, assim, ao 
encontro de vários públicos, como era pretensão da organização.

O primeiro dia do encontro, sexta-feira, foi sobretudo de homenagem a Fernando Pessoa. Nesta noite, a abertura 
do evento esteve a cargo do Grupo Coral Canto D´Alma.

Seguidamente, os presentes tiveram a possibilidade de assistir ao “Filme do Desassossego”, realizado por João 
Botelho e apresentado pela estudante e futura cineasta, Rafaela Santos.

Pela manhã de sábado, Pedro Saldanha, advogado com raízes bem profundas “por terras de Bandarra”, teve a 
oportunidade de apresentar a obra “Trancoso – Uma Monografia” para uma vasta e interessada plateia. Paralelamente 
à apresentação, decorreu um Workshop de Banda Desenhada conduzido por Santos Costa.

Antes de uma conversa com os autores Manuel Daniel e Sofia Costa Lima, foi possível juntar escritores e leitores 
numa sessão de autógrafos informal que juntou a grande maioria dos autores convidados.

Após o almoço solidário, com boa parte da receita a reverter para as causas humanitárias do Rotary Club, teve lugar 
no convento de São Francisco a emotiva apresentação e justa homenagem aos escritores dos concelhos de Trancoso 
e Mêda.

A noite terminou com o projeto musical “Cantos de Cego” da Galiza e Portugal de César Prata e Ariel Ninas, que 
através das tragicomédias de tempos passados, guiaram o público a muitas infâncias e ao tempo em que a literatura 
de cordel informava a população.

Encerrou da melhor maneira esta bem sucedida primeira edição do CultivArt com a inauguração de uma exposição 
do escultor naïf, Odon Nogueira, e a sua “Linguagem do Barro”, com estreita colaboração da Fundação Barony of 
Fulwood Trust.
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FEIRA DA CASTANHA 
Pavilhão Multiusos em Trancoso

Feira da Castanha e Paladares de Outono com mais uma edição.
Decorreu, entre os dias 4 e 6 de novembro, no Pavilhão Multiusos de Trancoso, a 4.ª edição da Feira da Castanha e 

Paladares de Outono de Trancoso. Durante três dias, a cidade animou-se com atividades comerciais, técnico-científicas, 
lúdicas e etnográficas ligadas a este produto tradicional.  

A castanha é um produto agrícola que, desde há séculos, faz parte da base da alimentação de certas regiões 
portuguesas. Durante muito tempo, e antes da implementação da cultura da batata, foi mesmo o alimento principal 
das populações rurais de montanha. Hoje é uma reconhecida iguaria, amplamente apreciada nos meses de outono, 
em vários pontos do país e do mundo. Confecionada de forma simples ou transformada para doçaria, a castanha é um 
produto que, no contexto da nossa região, se revela de suma importância. A sua rentabilidade é interessante, tanto 
para produtores como para transformadores, e o seu potencial futuro, se devidamente estimulado, é enorme.
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FEIRA DA CASTANHA 
Pavilhão Multiusos em Trancoso

A Feira da Castanha surge em Trancoso, fruto da vontade do Município em potenciar um produto que é tão 
característico dos frios planaltos do nosso concelho. Por um lado, a Câmara Municipal visa promover e ampliar o 
conhecimento sobre a cultura da castanha, com vista ao aumento, em breve prazo, da sua produção para patamares 
consentâneos com a procura crescente; por outro lado, pretende estimular a criatividade na transformação do produto, 
acrescentando-lhe valor e descobrir formatos de consumo que possam traduzir-se num enriquecimento gastronómico 
e cultural das nossas comunidades.

Por fim, com este tipo de certames a Câmara Municipal 
de Trancoso deseja promover o comércio – uma atividade 
também ela típica de Trancoso – facilitar o escoamento 
dos produtos da nossa terra, e trazer gente a Trancoso que 
possa também desfrutar da beleza das nossas paisagens e 
da riqueza das nossas marcas históricas e culturais.

A edição de 2016 da Feira da Castanha foi um sucesso. 
Produtores, comerciantes e consumidores sentiram-se 
valorizados e estimulados. A Trancoso foi-lhe devolvida 
a identidade de concelho produtor de castanha por 
excelência, num certame que, nesta edição, contou com 
a presença da RTP, com uma longa emissão em direito a 
partir do recinto da feira.



26

NATAL EM TRANCOSO
Praça D. Dinis 

A Magia da quadra natalícia esteve de regresso a 
Trancoso. 

As atividades "Natal 2016 Trancoso" realizaram-se de 
14 a 31 de dezembro, numa tenda gigante, situada na 
Praça D. Dinis.

Esta iniciativa teve como fim celebrar o Natal com 
toda a sua magia, promovendo a alegria, o convívio, a 
solidariedade, o empreendedorismo social, a entreajuda, 
o conhecimento, a partilha e demais valores associados 
à amizade, com uma forte vertente de inovação e 
criatividade.

Foram muitas, variadas e de qualidade, as atividades 
realizadas no espaço adequado e decorado para o efeito, 
ali, bem dentro da cidade. Festas de Natal dos alunos do 
Agrupamento de Escolas de Trancoso, teatro, concertos 
de natal, concerto da Academia de Música, concerto 
“Ensemble Camerata” (Igreja de Santa Maria), casa do pai 
natal, feirinha de natal e barraquinhas de artesanato.
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ATREVE-TE! FIM DE ANO DE RUA EM TRANCOSO

NATAL EM TRANCOSO
Praça D. Dinis 

O Concerto de Natal é um dos eventos mais marcantes 
que se realizam em Trancoso na época natalícia.

O último realizou-se no dia 20 de dezembro na tenda 
de Natal colocada no Praça D. Dinis.

O evento contou com a atuação dos grupos: Rancho 
Folclórico e Etnográfico de Trancoso; Pedrinhas da 
Calçada; Grupo Canto D´Alma; Coral da Igreja de Santa 
Maria; Agrupamento 505 de Escuteiros de Trancoso; 
Grupo de Jovens “Sempre em Ti”; Grupo de Teatro 
Amador de Trancoso ComTATo e o Coro da Universidade 
Sénior do Rotary Club de Trancoso;

No fim do concerto foram entregues os prémios aos 
melhores estudantes da União de Freguesias de Trancoso.

A Câmara Municipal com a adesão de alguns bares da cidade, atuação do grupo musical Contrapeso e dos Dj´s 
Bandarra, Ramalho e Ilídio proporcionou uma divertida e frenética passagem de ano a todos os trancosenses e 
visitantes.
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OBRAS MUNICIPAIS
EXECUTADAS
Arranjos e arruamentos nas Freguesias do Concelho

OBRAS APOIADAS
Novo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Trancoso

Para além de um pequeno apoio financeiro que o Município sempre atribuiu a todas as Juntas de Freguesia, a 
Câmara Municipal realizou, ainda, diversas obras prioritárias, em algumas Freguesias.

Sempre em prol de um Concelho melhor!

Arranjos Urbanístico na Cogula (Rua Adriano Amado) 
- custo de empreitada 42.397,73€ 

Repavimentação de Arruamentos em Freches 
(Rua da Fonte Nova e Rua do Chão da Calçada) 
custo de empreitada 17.340,00€ 

Arruamentos em Guilheiro (Acesso à Capela de Santa Bárbara) - 
custo de empreitada 23.530,00€ 

Pavimentação de Arruamentos em Reboleiro 
custo de empreitada 10.115,00€ 

Os Bombeiros Voluntários de Trancoso têm, ao longo das últimas décadas, servido com especial competência a 
população do concelho de Trancoso. 

A construção de um novo quartel, mais funcional e com melhores condições de conforto e localização, era um 
desiderato da associação e do seu corpo ativo, a que a Câmara Municipal se associou desde a primeira hora. Nessa 
sequência, e para que a sua concretização se tronasse realidade, o Município disponibilizou à Direção um apoio 
financeiro, que dividiu em três tranches: 20.000,00€ para a elaboração do projeto; 120.000,00€ para a aquisição do 
terreno e 162.000,00€ correspondentes a 15% da componente nacional.      
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Piso sintético do Campo de Futebol / Estádio do Picoto - custo de empreitada 149.902,40€  (+IVA a 6%)

Requalificação da Igreja de Santa Maria de Guimarães

No fim de semana de 17 e 18 de dezembro, a Igreja de Santa Maria de Guimarães voltou a abrir as suas portas, 
depois de durante mais de um ano ter sido submetida a obras de requalificação.

A Câmara Municipal mostrou, desde início, disponibilidade para cooperar com a Paróquia de Trancoso neste 
projeto, tendo atribuído, até ao final de 2016, um apoio financeiro de 30.000,00€.

Para além do apoio do Governo e do Município de Trancoso, registou-se também um grande envolvimento da 
comunidade trancosense.

A requalificação da Igreja de Santa Maria, a aquisição do Palácio Ducal pelo Município e respetivas obras de 
consolidação da estrutura, bem como outras obras de recuperação de edifícios particulares naquela zona do Centro 
Histórico de Trancoso trouxeram ao Largo Eduardo Cabral e às áreas adjacentes uma maior atratividade, tornando-o 
mais aprazível e seguro. 

A colocação de piso sintético no Estádio do “Picoto”, em Vila Franca das Naves, era uma obra, há muito ambicionada, 
pela população.

A sua concretização permitiu aos atletas, clubes, associações e amantes do futebol dispor de condições ideais para 
a prática da modalidade, constituindo um contributo decisivo para a formação individual dos jovens, porque mens 
sana in corpore sano.

O novo piso do estádio, anteriormente em terra batida, é também o resultado de mais um significativo, mas 
meritório, apoio à Associação Cultural e Desportiva de Vila Franca das Naves para melhoria daquele equipamento 
desportivo.

Não temos dúvidas que, com as excelentes condições para a prática desportiva agora criadas, o clube e a Associação 
vão tirar o maior proveito do equipamento e abri-lo, naturalmente, a outras associações e à população em geral.

Colocação do piso sintético do Campo de Futebol de Vila Franca das Naves - Estádio do Picoto
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Reconhecendo o importante serviço público prestado pelo Tribunal da Comarca de Trancoso na garantia de uma 
justiça célere e de proximidade, desde 2014 que o Município vinha envidando esforços junto do Ministério da Justiça 
para requalificação do Palácio da Justiça de Trancoso. 

Foram vários os ofícios enviados pelo Município dando conta da urgência em reabilitar o edifício, regularmente 
dirigidos à anterior Ministra da Justiça, Dra. Paula Teixeira da Cruz e à atual Ministra da Justiça, Dra. Francisca Van 
Dunem.

O edifício havia sido inaugurado em 1970 sem que, desde então, tivesse sofrido os necessários trabalhos de 
manutenção. O estado de degradação em que se encontrava não garantia condições de trabalho efetivas para 
funcionários e de atendimento aos utentes dos serviços.

Finalmente, em novembro de 2016, o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça adjudicou a obra, 
pelo valor de 199.260,00 €, prevendo-se a sua conclusão no primeiro semestre de 2017.

Requalificação do edifício do Tribunal Judicial de Trancoso

A DECORRER
Requalificação do Mercado Municipal

Tiveram início em outubro as obras de Requalificação do Mercado Municipal visando proporcionar maior 
comodidade e melhores condições de trabalho a todos aqueles que o frequentam. 

As obras decorrem em bom ritmo estando previsto a sua abertura para o próximo mês de abril de 2017.

Requalificação do Mercado Municipal de Trancoso - custo de empreitada 418.335,12€ 
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ALGUMAS DAS OBRAS A EXECUTAR

Por forma a dar resposta aos vários pedidos de 
cedência de lotes de terreno por parte de empresários 
do Concelho e da Região para instalação de empresas na 
Zona Industrial de Trancoso, a Câmara Municipal, na sua 
reunião de 07 de dezembro de 2016, aprovou o projeto 
de construção de uma nova área empresarial, a instalar 
na Estrada Municipal nº 581, de ligação a Fiães, junto à 
subestação elétrica, com 15 novos lotes de terreno (ver 
planta).

A candidatura do projeto ao Programa Comunitário 
Portugal 2020, de modo a obter financiamento, foi 
submetida em maio de 2016. A estimativa de custos 
para execução das infraestruturas (movimento de terras, 
saneamento, rede telefónica e elétrica e arruamentos) é 
de, aproximadamente, 800.000,00 €.

O lançamento de concurso e início da obra depende, 
apenas, da existência de fundos disponíveis.

Reconhecendo o mau estado em que se encontra parte da extensão da rede viária do concelho de Trancoso, 
a Câmara Municipal procederá à repavimentação de cerca de 15km de estradas, entre as quais a estrada que liga 
Trancoso ao nó do IP2 no Chafariz do Vento, bem como a realização de alguns arruamentos. 

No total, este investimento, a realizar durante o ano de 2017, rondará os 800.000,00 €.

Com o objetivo de prestar mais e melhores cuidados de saúde, alimentação e de ocupação de tempos livres à franja 
mais idosa da população, a Câmara Municipal propõe-se requalificar, com brevidade, a antiga Escola/Cantina, frente à 
antiga Escola Primária de Trancoso, na Avenida Costa Lima para ali, instalar um Centro de Desenvolvimento e Inovação 
Social. 

Pretende-se que este novo espaço funcione como um centro de convívio, de lazer e de bem-estar, colmatando 
assim uma grave lacuna da cidade na área social.  

O projeto foi já elaborado e tem uma estimativa de custos de cerca de 250.000,00 €. O lançamento e execução da 
obra estão previstos para o ano de 2017.

Ampliação da Zona Industrial e nova área de acolhimento empresarial 

Investimentos na rede viária municipal

Centro de Desenvolvimento e Inovação Social de Trancoso
Um novo espaço dedicado à população sénior



Com o apoio do Município de Trancoso, crianças e 
jovens do Agrupamento de Escolas de Trancoso, Jardins 
de Infância de Trancoso, os alunos da E.P.T (Escola 
Profissional de Trancoso) e ainda do Jardim de Infância 
da Misericórdia realizou-se dia 5 de fevereiro o tradicional 
desfile de Carnaval.

O percurso do desfile teve início junto ao Convento 
de São Francisco - Teatro Municipal, percorrendo as 
principais ruas da Cidade de Trancoso.

No dia 30 de janeiro, pelas 21h00, realizou-se o tradicional concerto de ano novo no auditório do Centro Cultural 
Miguel Madeira em Vila Franca das Naves.

O Concerto teve como protagonistas o grupo “Pedrinhas da Calçada” e o Rancho Folclórico de Vila Franca das Naves.

Numa organização da União de Juntas de Freguesia 
de Vila Franca das Naves e Feital com o apoio da Câmara 
Municipal realizou-se no dia 07 de fevereiro de 2016 o 
tradicional desfile de Carnaval em Vila Franca das Naves.

O espírito do Carnaval Vila Franquense mantém-se 
vivo!... Desde há muitos anos que o Carnaval é um dos 
momentos vividos mais intensamente pela comunidade 
de Vila Franca das Naves, tornando-o assim, por sua vez, 
genuíno, espontâneo e verdadeiramente surpreendente.

Como habitualmente, houve muita folia, sátira, enterro 
do entrudo e baile de máscaras.

CARNAVAL 
Trancoso

CONCERTO DE ANO NOVO
Vila Franca das Naves

Vila Franca das Naves

BREVES
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AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO DA CPCJ
Prevenção para os maus tratos na infância

Abril, mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância – 
Campanha “Laço Azul”

Sendo o mês de abril o mês da Prevenção dos Maus 
Tratos na Infância, realizou-se no dia 2 de abril, no Largo 
D. Dinis, um laço azul humano com a colaboração da 
comunidade escolar.

Esta atividade foi promovida pela Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens do concelho de Trancoso 
com o apoio da Câmara Municipal, procurando chamar a 
atenção para a problemática dos maus tratos na infância.

PÁSCOA EM TRANCOSO
Queima do Judas e Concerto "Quarteto Santa Cruz com Joana Neto"

Como vem sendo habitual no domingo de Páscoa, no 
passado dia 27 de março, o campo da feira encheu-se de 
largas centenas de trancosenses para assistir à tradicional 
queima do judas.

No final e pela primeira vez a Câmara Municipal 
proporcionou um concerto no Convento de São Francisco 
com o Quarteto Santa Cruz de Coimbra, constituído 
por músicos com larga experiência na interpretação de 
música antiga. Foi um excelente concerto, as pessoas 
gostaram, e será novamente para repetir em 2017.

FEIRA DE AUTOMÓVEIS USADOS
Decorreu em Trancoso nos dias 13, 14 e 15 de maio, 

a II Feira de Automóveis Usados. Um certame em que 
as empresas do concelho ligadas ao sector automóvel 
apresentaram uma vasta gama de automóveis usados das 
mais diferentes marcas, modelos e cores.

O objetivo deste evento consiste em apresentar uma 
oferta alargada de produtos usados, a preços convidativos.

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA FRANCA DAS NAVES COM NOVO VUCI 
A Câmara Municipal de Trancoso concedeu um apoio 

financeiro de 40.000,00 € à Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca das Naves 
destinado à aquisição de um Veículo Urbano de Combate 
a Incendios (VUCI) e com material de desencarceramento 
novo.

Este veículo vem colmatar uma lacuna grave, dado 
a Associação não ter nenhum veículo deste tipo para 
melhor desempenhar a sua missão.
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DIA DA CRIANÇA
A Câmara Municipal não deixou de comemorar o 

dia 1 de junho, "Dia Mundial da Criança" promovendo 
a realização de atividades significativas, (teatro, música, 
desporto e insufláveis) para todas as crianças do 
agrupamento de escolas. A peça de teatro "A Viagem da 
Magnólia" do grupo de teatro local "Edite e Companhia" 
encheu de alegria todos os presentes.

Ainda no âmbito do Dia Mundial da Criança, a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Trancoso e Souto Maior 
promoveram, no dia 4 de Junho, uma série de atividades que proporcionaram momentos de diversão aos mais novos.

O Avô Cantigas foi o convidado especial para animar a festa, com muitas músicas infantis para a “criançada”. 
"A Cantiga do Avô Cantigas", "Doidas Andam as Galinhas", "Fungagá da Bicharada", "Fantasminha Brincalhão", 

foram alguns dos temas interpretados por Carlos Vidal.
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DIA MUNICIPAL DO IDOSO
Realizou-se uma vez mais o Dia Municipal do Idoso 

contando com um significativo número de participantes 
que tiveram a possibilidade de passar um dia diferente, 
repleto de alegria e muita música.

A ideia de dedicar um dia especial aos Idosos do 
Concelho de Trancoso surgiu com o intuito de enaltecer 
o saber de uma geração que tem muitas histórias de vida 
para contar.

Desta forma, desde 2014 que na última semana do 
mês de julho se festeja um Dia Municipal do Idoso.

Pela manhã, após a concentração no Parque Municipal 
tiveram lugar várias atividades lúdicas (música e teatro) 
realizadas pelos próprios idosos das diversas IPSS. Seguiu-
se uma almoço convívio no Pavilhão Multiusos.

Pela tarde foi possível contar com a colaboração do Grupo de Teatro “comTATo”, que teve a amabilidade de 
escrever, ensaiar e atuar para este público tão especial, transmitindo a alegria essencial para que a esperança e os 
sorrisos se mantenham ainda durante muitos anos.

Ao fim da tarde houve ainda atuação do grupo de concertinas de Souto Maior, que abrilhantaram um tradicional 
baile, seguindo-se um lanche partilhado. Foi um dia de grande convívio e animação que ficará para sempre na 
memória de todos. 

DIA NACIONAL DO PIJAMA
Creches, Jardins de Infâncias e Escolas do 1º CEB

Foi pelo 4º ano consecutivo que o Município de Trancoso se juntou à causa “Missão Pijama”, e 
envolveu várias famílias e crianças dos estabelecimentos de ensino do concelho – Creche e Jardim 
de infância da Santa Casa da Misericórdia de Trancoso, Jardim de Infância de Trancoso, Jardim de 
Infância de Cogula, Jardim de Infância de Vila Franca das Naves e Escola do 1º CEB de Trancoso.

Esta iniciativa da Mundos de Vida decorreu no dia 21 de novembro e teve como objetivo unir 
esforços para que todas as crianças possam ter direito a crescer no seio de uma família.

As casinhas mealheiro circularam por todo o concelho de Trancoso e todos juntos por uma 
grande causa conseguiu-se apurar a generosa quantia de 1010,33€, que foi enviada  para a Mundos 
de Vida, para poderem apoiar as famílias de acolhimento.

A II edição do Festival das Vindimas decorreu nos dias 
17 e 18 de setembro, organizado pela Adega Cooperativa 
Beira Serra em colaboração com o Clube Recreativo das 
Naves - Rancho Folclórico de Vila Franca das Naves e com 
o apoio da União das Freguesias de Vila Franca das Naves 
e Feital e Município de Trancoso.

Uma grande celebração da tradição vitivinícola do 
concelho, ligado, desde sempre, ao trabalho na terra. 
Durante dois dias, visitantes, amigos e turistas foram 
convidados para uma oferta de experiências e eventos, a 
pensar nos amantes dos vinhos, dos sabores da terra, da 
natureza ou do convívio e da celebração da vida.

II FESTIVAL DAS VINDIMAS
17 e 18 de setembro em Vila Franca das Naves
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LEITURA JUVENIL E LEITURA SÉNIOR
Miúdos e Graúdos

A promoção da leitura na forma educativa, lúdica e 
recreativa foi uma realidade em Trancoso.

Pelas escolas do 1º CEB e Jardins de Infância do 
Concelho fizeram-se circular “Baús de Livros” , que ficam 
disponíveis para as crianças os lerem nas escolas e 
até para empréstimo domiciliário (resultado da parceria 
entre a biblioteca escolar e biblioteca municipal); 

A  Leitura sénior procura dinamizar e alegrar o tempo 
livre da população mais idosa do nosso concelho, com 
visitas mensais aos Lares, Centros de dia e Associações 
das aldeias do nosso concelho, levando até eles histórias, 
provérbios, adivinhas e outros elementos do nosso 
património literário.

APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
"Como posso ser melhor aluno" de Jorge Rio Cardoso

No âmbito da atividade "Insucesso/Abandono escolar" 
da CPCJ de Trancoso realizou-se no dia 30 de novembro, 
no Convento de São Francisco de Trancoso, uma palestra 
dinamizada pelo Dr. Jorge Rio Cardoso, autor do livro 
"Melhor aluno, ‘bora lá?".

Este manual pretende ensinar aos alunos e a toda a 
comunidade educativa uma metodologia de combate ao 
insucesso escolar.

Realizaram-se duas sesssões: a 1ª sessão para alunos 
sob o tema: Como posso ser melhor aluno?; 2ª sessão 
para toda a comunidade educativa sob o tema: Como 
fazer do meu filho um melhor aluno?

O Professor Jorge Rio Cardoso realizou ainda alguns 
workshops com a comunidade educativa apresentando 
de forma exímia as técnicas necessárias para se obter 
bons resultados escolares e fazer do estudo uma atividade 
aliciante.

O objetivo das suas duas conferências foi fomentar 
métodos e hábitos que, uma vez enraizados, serão 
essenciais ao longo da vida.

Estes dois projetos tiveram dois momentos de 
articulação, com a festa do final do ano letivo/ início das 
férias (junho),  e com a Festa de Natal, em que  as crianças 
das "Atividades das Férias" e as crianças do Jardim de 
Infância da Santa Casa da Misericórdia se juntaram aos 
mais idosos, e deste envolvimento resultaram momentos 
de grande convívio, partilha de saberes, experiências 
e vivências entre as gerações, com muita  música, 
dança, teatro, histórias e lanches convívio. Para que este 
convívio fosse possível pudemos também contar com 
a colaboração dos jovens que fazem parte do grupo de 
teatro amador "ComTATo" e uma animadora trancosense.

Uma união entre miúdos e graúdos que reflete, tanto 
nas crianças como nos mais maduros, uma grande alegria 
e satisfação.
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ATIVIDADES ANUAIS COM LARES E CENTROS DE DIA DO CONCELHO DE TRANCOSO

Dando continuidade ao projeto “Leitura Sénior”, 
iniciado no ano de 2013, o município promoveu, uma vez 
mais, a “Leitura Sénior” nas instituições e comunidades do 
concelho de Trancoso, proporcionando prazer e magia de 
leitura nos idosos, estimulando assim a sua imaginação e 
ocupação agradável dos seus tempos livres.

Esta iniciativa consistiu na realização de atividades 
de animação de leituras em lares, centros de dia e 
comunidade, sendo mensal e de acordo com a orientação 
dos profissionais das instituições.

EXPOSIÇÕES E EVENTOS CULTURAIS 
Trancoso | Cogula | Vila Franca das Naves

Em 2016 o Município apostou em eventos culturais 
que promovessem o valor de artistas e escritores locais e 
os seus espaços, criando parcerias com várias associações, 
como a Luzlinar e o Rotary Club de Trancoso.

No Centro Cultural de Trancoso expuseram-se trabalhos 
de artistas bem conhecidos da nossa cidade, como foram 
as exposições de Maria Lino, de Eduarda Lapa, de Leonor 
Proença e de António Saraiva. O Município colaborou 
na apresentação do livro do escritor Luís Vieira Mendes 
em abril. Em setembro realizou-se através do CultivART, 
certame dedicado à literatura, música e artes, uma justa 
homenagem aos autores do nosso concelho, com a 
colaboração do Rotary Club de Trancoso, celebrando 
também as Jornadas Europeias do Património.

No Centro Cultural Miguel Madeira, em Vila Franca 
das Naves, estiveram patentes as exposições “Desenhos 
da Vida” e respetivo filme documental de Carlos Fernandes, a cargo da Associação Luzlinar; e exposição “Raízes” da 
pintora Célia Alves, que decorreu durante o II Festival das Vindimas de Vila Franca das Naves. 

No Centro de Interpretação da Cogula, estiveram patentes as exposições de pintura “Olhares” de Avelino Fial, 
“Cogula” de Albertino Diogo; de fotografia “Devo’luto” de Alexandre Costa e “Paisagens Patrimoniais do Concelho de 
Trancoso".

ATIVIDADES DE FÉRIAS DESPORTIVAS
Páscoa - Verão - Natal

Anualmente são promovidos programas com atividades para as férias letivas (Páscoa, Verão e Natal) das crianças e 
jovens de Trancoso. 

O programa do Natal é dirigido às crianças do 1º CEB, o da Páscoa e do verão é dirigido às crianças do 1º e 2º 
CEB, havendo também durante as férias de Verão o programa dos monitores juniores, que visa o envolvimento dos 
adolescentes, que frequentam os 7º, 8º e 9º anos de escolaridade, na programação e organização das atividades para 
os mais novos, ocupando assim o seu tempo de forma lúdica mas também responsável. 

As atividades são diversificadas e contam com: cinema, artes plásticas, costura, culinária, piscina, desporto, 
caminhadas, BTT, acantonamento, dança, Karaté, Workshops com temas da atualidade e visitas dentro e fora do 
concelho (parques de diversões, aquáticos, Festival do Chocolate em Óbidos, Serra da Estrela, sealife, praia), visitas 
às freguesias do nosso concelho para experienciarem costumes e tradições locais e convívio com a geração da 3ª 
idade. As atividades procuram ocupar os períodos das crianças e jovens com momentos de caráter lúdico, educativo 
e solidário, e contam com a colaboração e participação de várias entidades locais e Juntas de Freguesia do Concelho. 



A CÂMARA MUNICIPAL APOIA SETOR FLORESTAL
Associações de produtores florestais: PISCOTÁVORA e a Associação de Produtores de Alto da Broca

Entrada no seu terceiro ano de vida, a Academia de Música de Trancoso continua a sua ação em prol do ensino e 
divulgação da música no concelho.
A Academia vem mantendo uma escola de música, com o apoio da Câmara Municipal e da Escola Profissional de 
Trancoso, que envolve cerca de seis dezenas de crianças que, para além da aprendizagem musical, colaboram também 
nos concertos abertos que a Academia realiza ao longo do ano.
No ano de 2016, a Academia de Música de Trancoso, em parceria com as escolas de música de Aguiar da Beira, Mêda e 
Moimenta da Beira, realizou os já habituais concertos de Natal, Páscoa e Verão.
Para o corrente ano, a Academia espera consolidar e alargar a sua estratégia de ensino e, ao mesmo tempo, colaborar 
com a Câmara Municipal Trancoso numa ação que visa a capacitação e revitalização da Banda Filarmónica de Freches.

O setor florestal representa um importante recurso natural, com impactos importantes na promoção e proteção da 
fauna, da flora e da saúde humana, na potenciação do património paisagístico e do turismo de natureza, na criação 
de riqueza e postos de trabalho.

Para além das várias empresas privadas que, no concelho de Trancoso, se dedicam à valorização do setor florestal 
e proteção do ambiente, também o Município de Trancoso tem atribuído grande importância às áreas florestais e 
à proteção do meio-ambiente do concelho, seja no âmbito da Comissão Municipal da Proteção da Floresta contra 
Incêndios seja no apoio às duas associações de produtores florestais, a PISCOTÁVORA e a Associação de Produtores de 
Alto da Broca.

A PISCOTÁVORA – Associação dos Produtores Florestais do Concelho de Trancoso concluiu já um processo de 
constituição de quatro Zonas de Intervenção Florestal (ZIFs) enquadradas num Plano de Gestão Florestal (PGF) e num 
Plano Especifico de Intervenção Florestal (PEIF) e a Associação de Produtores Florestais de Alto da Broca está também 
envolvida no processo de constituição de ZIFs bem como na elaboração de planos de gestão e de planos específicos.

Estes Planos (PGF e PEIF) são instrumentos indispensáveis à apresentação de candidaturas ao setor florestal no 
âmbito do PDR 2020 (Plano de Desenvolvimento Rural).

Os principais objetivos das zonas de Intervenção Florestal passam por: garantir uma adequada e eficiente gestão 
dos espaços florestais, com atribuição concreta de responsabilidades; ultrapassar os bloqueios fundamentais à 
intervenção florestal, nomeadamente a estrutura da propriedade privada, em particular nas regiões de minifúndio; 
infra-estruturar o território, procurando diminuir o número de incêndios florestais, garantindo a sobrevivência dos 
investimentos e do património constituído; conferir coerência territorial à intervenção da administração central e local 
e dos demais agentes com intervenção nos espaços florestais; e evitar a pulverização no território das ações e dos 
recursos financeiros.

Proteger e valorizar a floresta revela-se, assim, fundamental na garantia de um futuro económica e ambientalmente 
sustentável.
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Faça-nos chegar as suas sugestões através dos seguintes emails:
gabinete.presidencia@cm-trancoso.pt 
gabinete.comunicacao@cm-trancoso.pt

Morada: Câmara Municipal de Trancoso 
Praça do Municipio, 6420 - 107 Trancoso
Telefone: 271 829 120 / 271 829 121
Fax: 271 812 189
Site: www.cm-trancoso.pt
Email: geral@cm-trancoso.pt
www.facebook.com/cmtrancoso.pt

Bombeiros Voluntários de Trancoso 271 811 218
Bombeiros Voluntários de Vila Franca das Naves 271 881 275
Centro de Saúde de Trancoso 271 829 070
Farmácia da Santa Casa da Misericórdia 271 811 235
Farmácia Macedo Crespo 271 828 100
Farmácia Paixão 271 811 173
Farmácia Vila Franca das Naves 271 886 115
GNR de Trancoso 271 829 030
GNR de Vila Franca das Naves 271 886 118
Piscinas Municipais de Trancoso 964 093 720
Piscinas Municipais de Vila Franca das Naves 962 505 068
Posto de Turismo 271 811 147
Câmara Municipal de Trancoso 271 829 120  / 271 829 121
Tribunal de Trancoso  271 829 330 
Julgado de Paz Vila Franca das Naves 271 888 021
C.P.C.J. - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 271 812 795   
Centro Cultural de Trancoso/Cinema 271 813 143
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EVENTOS 20
17

TRANCOSO

VILA FRANCA DAS NAVES

24, 25 E 26 DE FEVEREIRO | 4 E 5 DE MARÇO

26 DE FEVEREIRO

24 e 25 DE JUNHO

25 DE ABRIL

13 e 14 DE MAIO

27, 28 e 29 DE MAIO

11 a 20 DE AGOSTO

5 e 6 DE NOVEMBRO

13 DE DEZEMBRO

14 a 30 DE DEZEMBRO

19 DE MARÇO

31 DE DEZEMBRO

29 DE JUNHO

16 E 17 DE SETEMBRO

11 DE NOVEMBRO

FEIRA DO FUMEIRO

CARNAVAL

FESTA DA HISTÓRIA | BODAS REAIS

COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL
IV CORRIDA DA LIBERDADE

II OPEN DA LIBERDADE

FEIRA DOS AUTOMÓVEIS USADOS

COMEMORAÇÕES DO FERIADO MUNICIPAL

FEIRA DE SÃO BARTOLOMEU

FEIRA DA CASTANHA

FEIRA DE SANTA LUZIA

MAGIA DE NATAL

FEIRA DE SÃO JOSÉ

"ATREVE-TE" !  FIM DE ANO EM TRANCOSO

FEIRA DE SÃO PEDRO

FESTIVAL DAS VINDIMAS

FEIRA DE SÃO MARTINHO


